
AD\1165428ET.docx PE625.346v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2014-2019

Arengukomisjon

2018/2084(INI)

11.10.2018

ARVAMUS

Esitaja: arengukomisjon

Saaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon

WTO edasise tegevuse kohta
(2018/2084(INI))

Arvamuse koostaja: Lola Sánchez Caldentey



PE625.346v02-00 2/8 AD\1165428ET.docx

ET

PA_NonLeg



AD\1165428ET.docx 3/8 PE625.346v02-00

ET

ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde, et kaubanduse liberaliseerimisel võib asjakohase poliitika ja 
institutsioonide toel, mis maksimeerivad ja jaotavad kaubandusest saadavat kasu 
paremini, olla hea mõju vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamisele, kuid liberaliseerimine 
üksi ei ole kestliku arengu aspektist piisav; tuletab meelde, et majanduse 
konkurentsivõime ja majanduskasv ei ole eesmärgid omaette, vaid ainult vahendid, 
mida peaks kasutama inimkonna hüvanguks; rõhutab sellega seoses, et kaubandus peab 
jääma kestliku arengu edendamise vahendiks; kiidab heaks asjaolu, et arenguriikide osa 
maailmakaubandusest on praeguse seisuga umbes pool, samas kui see aastal 2000 oli 33 
protsenti, nagu ka asjaolu, et äärmuslikus vaesuses elavate inimeste arv on võrreldes 
aastaga 1990 langenud poole võrra, pisut alla ühe miljardi inimeseni; 

2. kordab arenguga seotud eesmärke toetavate poliitikareformide edendamise tähtsust 
mitmepoolses kaubandussüsteemis, eelkõige ÜRO kestliku arengu tegevuskava 2030 
raames; rõhutab Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) potentsiaali tõhusa 
mitmepoolse reeglitepõhise läbirääkimisfoorumina, mis pakub platvormi avatud 
aruteluks ülemaailmse kaubandusega seotud küsimuste üle; rõhutab, et EL peab 
jätkuvalt soodustama WTO edasist ajakohastamist ja demokratiseerimist, et tagada 
kõigi riikide võrdne esindatus;

3. meenutab, et inimõiguste normide ja standardite vähene lõimitus rahvusvahelist 
kaubandust ja investeerimist käsitlevatesse eeskirjadesse muudab keeruliseks 
äriühingute vastutusele võtmise; rõhutab vajadust tasakaalustada kaubandus- ja 
investeerimisalaseid õigusakte inimõigustealaste õigusaktidega, eelkõige 
ülemaailmsetes tarneahelates; kutsub seetõttu ELi üles esimese sammuna algatama 
ülemaailmsete tarneahelate korrastamist WTOs, eelkõige rõivasektoris; kordab lisaks 
ELi aktiivse osalemise tähtsust valitsustevahelises avatud töörühmas, mis käsitleb 
rahvusvahelisi korporatsioone ja teisi äriettevõtteid seoses inimõigustega (OEIGWG), et 
kaitsta inimõiguste ülimuslikkust kaubandushuvide ees;

4. nõuab õiglasel kaubandusel põhinevat, kõigile kasulikku maailmakaubanduse 
tegevuskava, mille keskmes oleks areng ning sotsiaal-, keskkonna- ja inimõigused ning 
milles pöörataks eritähelepanu väikese sissetulekuga arenguriikidele ja vähimarenenud 
riikidele; toonitab sellega seoses vajadust edendada sotsiaalseid, tööhõive- ja 
keskkonnalaseid standardeid käsitlevaid põhjalikke, siduvaid ja jõustavaid sätteid 
kaubanduslepingutes;

5. nõuab inimõiguste kaitsmist ka tegelikkuses ning üksikisikute jaoks tõhusate ja 
kättesaadavate heastamismehhanismide loomist inimõiguste rikkumist puudutavate 
erimeelsuste lahendamiseks; meenutab, kui tähtis on võtta soolist võrdõiguslikkust 
arvesse ning suurendada naiste mõjuvõimu kogu kaubanduspoliitika ulatuses, 
sealhulgas WTO eeskirjades;

6. on seisukohal, et pärast Doha arenguvooru alustamist aastal 2001 on maailm 
majanduslikult, poliitiliselt ja tehnoloogiliselt olulisel määral muutunud; ärgitab seetõttu 
WTOd võtma Doha arengukavas paremini arvesse säästva arengu eesmärke, et 
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asjakohaselt tegeleda uute väljakutsetega, nagu e-kaubandus, digitaalkaubandus, 
investeeringute läbipaistvus, subsiidiumid ja liigne tootmisvõimsus, ülemaailmsed 
väärtusahelad, riigihanked, teenuste osutamist reguleerivad riiklikud õigusnormid, 
mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted; rõhutab vajadust reformida WTOd 
ning muu hulgas kaubandusvaidluste lahendamise mehhanismi, et tagada õiglane ja 
tasakaalustatud mitmepoolne kaubandussüsteem; rõhutab, et on tähtis, et WTO 
arenguriikidest liikmed täidaksid oma kohustusi ning valiksid kaubanduse 
liberaliseerimismeetmete tempo ja järjekorra vastavalt oma arengutasemele;

7. nõuab arenguabi raames suuremat toetust kaubandusabi projektidele, et muuta 
arenguriikide jaoks tegelikkuseks digitaalsed võimalused kaubanduse valdkonnas;

8. nõuab, et EL ja liikmesriigid tunnistaksid raskusi, millega arenguriigid kokku puutuvad, 
täites WTO lepingute alusel oma kohustusi; nendib, et nendeks probleemideks on a) 
investeerimismeetmete ja toetuste keeld, mis muudab kodumaise tööstuse ergutamise 
keerulisemaks; b) põllumajanduse impordi liberaliseerimine, mis ohustab väiketalunike 
elujõulisust ja elatisvahendeid, sest nende toodang võistleb odavamate 
importtoidukaupadega; c) intellektuaalomandi õiguste range kaitse negatiivne mõju 
ravimite kättesaadavusele ja tehnoloogiate ülekandmisele; d) kasvav surve 
arenguriikidele avada konkurentsile oma teenuste sektorid, mis võib kahjustada 
kohalike teenusepakkujate elujõulisust;

9. nõuab, et EL tagaks, et liidu tegevus arengumaades – nii arengu kui ka kaubanduse 
valdkondades – põhineb võrdsete osalejate tasakaalustatud raamistikul ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud arenguvaldkonna kooskõlastatud poliitika 
põhimõttel, ning et selle eesmärk on inimõiguste edendamine ja kaitse;

10. kiidab heaks WTO kaubanduse lihtsustamise lepingu jõustumise 22. veebruaril 2017 
ning märgib, et see leping peaks tooma märkimisväärset kasu eelkõige arenguriikidele; 
meenutab, et on tähtis pakkuda sihipärast ja kestlikku tehnilist, rahalist ja suutlikkust 
suurendavat abi, et toetada WTO arenguriikidest liikmeid ja eriti vähimarenenud riike 
lepingu rakendamisel ning reformiga kohanemisel;

11. on seisukohal, et WTO reeglid ja teised mitmepoolsed kaubanduslepingud peaksid 
noore tootmisharu edendamisvahendite aktiivsema kasutamise võimaldamiseks 
laiendama eri- ja diferentseeritud kohtlemise kohaldamisala; kutsub ELi ja liikmesriike 
üles tagama eri- ja diferentseeritud kohtlemise põhimõtte rakendamise kõigi WTO 
liikmete suhtes, keda Maailmapank liigitab arenguriikideks;

12. rõhutab asjaolu, et kaubanduslepingutel võib olla negatiivne mõju arengumaade toiduga 
kindlustatusele; kahetseb asjaolu, et ei asutatud eritoodete (SP) ning 
erikaitsemehhanismi (SSM), kahte WTO läbirääkimistel arenguriikide pakutud vahendit 
väiketalunike elatisvahendite, toiduga kindlustatuse ja maaelu arengu edendamiseks; 
nõuab, et EL toetaks arenguriikide vajadust kaitsta oma toidutootmissüsteemi ning oma
elanikke odavate importtoodete võimaliku laostava mõju eest, sealhulgas 
majanduspartnerluslepingutes;

13. kahetseb, et WTO 11. ministrite konverentsil ei kindlustatud edasiminekut arenguriikide 
jaoks märkimisväärse tähtsusega teemadel; kiidab samas heaks, et on lisatud WTOs 
varasemalt vähimarenenud riikidele võimaldatud eeliskohtlemist, mille osaks on 
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sooduspäritolureeglid ja teenusepakkujate sooduskohtlemine, ning rõhutab vajadust 
algatada suutlikkust suurendavaid meetmeid, mis laseksid vähimarenenud riikidest pärit 
teenuseosutajatel saada kasu teenuste eest tasumisest vabastamisest;

14. rõhutab, et kestliku arengu eesmärk peab saama põhimõtteks, millest oma töös juhindub 
WTO, kelle reeglid ja tegutsemine peavad olema vastavalt kujundatud ning 
kooskõlastatud 2030 arengukavaga ning Pariisi kliimakokkuleppega, mida tuleb 
kasutada edasiste kohustuste võrdlusalusena; rõhutab samuti, et on oluline tagada 
ülemaailmsete väärtusahelate kestlikkus ning nende vastavusse viimine inimõiguste 
ning sotsiaalsete ja keskkonnaalaste standarditega;

15. rõhutab piisaval hulgal kvaliteetse toidu ja puhta veega varustamise ning ja täiendavate 
reoveekäitlusrajatiste ehitamise tähtsust kestliku arengu 2. ja 6. eesmärgi saavutamiseks; 
juhib lisaks tähelepanu arenguriikide energiaostuvõimetuse ulatusele ja selle mõjule 
ning nõuab täiendavaid meetmeid energiaostuvõimekuse suurendamiseks eelkõige 
kaugetes maapiirkondades ja võrguühenduseta piirkondades vastavalt kestliku arengu 7. 
eesmärgile;

16. nõuab, et WTO intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS) 
pööraks rohkem tähelepanu arengu teemale; meenutab, et äärmiselt oluline on ravimite 
kättesaadavus kõigile inimestele ning innustab seetõttu Doha deklaratsioonis sõnastatud 
TRIPS-lepingust tulenevat paindlikkust laiahaardelisemalt kasutama; avaldab muret 
praeguse suundumuse pärast seemnete erastamisel, mis õõnestab inimeste õigust 
toidule; palub komisjonil jätkata biopiraatluse uurimist ja meetmete võtmist selle vastu;

17. avaldab toetust süsinikdioksiidi piirimaksude kohandamise mehhanismile, mis on 
oluline vahend õiglase konkurentsi tagamiseks oma kliimamõju vähendamise nimel 
tegutsevatele äriühingutele;

18. taunib asjaolu, et WTO 1995. aasta sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise 
lepingu sätetes ei tunnistata riikide õigust võtta vastu õigusakte ettevaatuspõhimõtte 
alusel; kutsub ELi ja liikmesriike üles kaitsma selle põhimõtte täielikku omaksvõtmist 
WTO kohustustes;

19. väljendab seoses eeltooduga muret, et kahe- ja mõnepoolsete kaubanduslepete rohkus 
võib rahvusvahelist kaubanduspoliitikat killustada ja sellega WTO rolli nurjata; 
meenutab asjaolu, et kõige enam vajavad mitmepoolset süsteemi oma huvide kaitseks 
arenguriigid; nõuab seetõttu ELilt ja selle liikmesriikidelt lisapingutusi WTO keskse 
rolli taastamiseks ülemaailmse kaubanduse juhtimises ning seda, et nad väldiksid 
mõnepoolsete ja kahepoolsete kokkulepete raames arenguriikidelt WTO-pluss sätete 
nõudmist, millega nõrgendatakse otseselt arenguriikide huvide kaitseks loodud WTO 
paindlikkusmehhanismi;

20. väljendab ülimat muret seoses asjaoluga, et mitu vaba ametikohta WTO 
apellatsioonikogus on jäänud täitmata ning see olukord takistab vaidluste lahendamise 
mehhanismi asjakohast toimimist; kutsub komisjoni üles esitama konkreetseid 
ettepanekuid sellest ummikseisust pääsemiseks;

21. nõuab, et EL aitaks edaspidigi suurendada WTO parlamentaarse mõõtme tähtsust, 
eelkõige vastutavale sekretariaadile suurema rahalise ja personalitoetuse andmise teel; 
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kutsub WTO liikmeid tagama WTO parlamentaarse mõõtme tugevdamise abil 
demokraatlikku legitiimsust ja läbipaistvust; rõhutab sellega seoses vajadust tagada 
parlamendiliikmete parem juurdepääs kaubandusläbirääkimistele ja kaasatus WTO 
otsuste sõnastamisse ja täideviimisse ning kaubanduspoliitika nõuetekohane 
kontrollimine kodanike huvides.
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