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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et kaubandus ei ole eesmärk omaette, vaid oluline vahend kestliku arengu 
eesmärkide saavutamiseks, aidates vähendada vaesust, parandada tervishoidu ja toetada 
jõupingutusi keskkonnaseisundi halvenemisega võitlemiseks ning selleks, et edendada 
sel otstarbel ELi väärtusi; rõhutab vajadust arendada arengumaades pakkumisega seotud 
suutlikkust ja kaubanduse infrastruktuuri, keskendudes ekspordi mitmekesistamisele, 
lisandväärtuse loomisele ning mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele; 
tuletab meelde ELi kohustust seoses poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõttega 
ja kahju mittetekitamise põhimõttega; juhib tähelepanu sellele, et EL on pühendunud 
stabiilsele, tõhusale ja usaldusväärsele kaubanduspoliitikale, mis on aluseks õiglasele ja 
avatud eeskirjadel põhinevale mitmepoolsele kaubandussüsteemile, mis on oluline 
arenguriikide paremaks integreerimiseks ülemaailmsetesse väärtusahelatesse; rõhutab 
sellega seoses tehnilise abi strateegiate tähtsust;

2. rõhutab, kui oluline on, et sotsiaal-, töö- ja keskkonnastandardite kohta oleksid olemas 
terviklikud, siduvad ja jõustatavad sätted, eelkõige vabakaubanduslepingute kaubandust 
ja säästvat arengut käsitlevates peatükkides; rõhutab samuti tõhusa järelevalve olulisust; 
nõuab kaubanduse jätkusuutlikkuse kohta süstemaatilisi põhjalikke eel- ja 
järelhindamisi;

3. rõhutab, et kaubanduslepingutel ei tohi olla negatiivset mõju toiduga kindlustatusele 
arengumaades; rõhutab vajadust võimaldada arengumaadel kinnitada oma sõltumatust 
toiduainetega varustamisel ja otsustada enda demokraatlike vahenditega, kuidas oma 
toidusüsteeme kujundada; nõuab selleks terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmaks 
selliseid põhiküsimusi nagu riigihanked, konkurents (sealhulgas toetused) ning sanitaar- 
ja fütosanitaartõkked; nõuab eelkõige, et EL aitaks arenguriikidel kaitsta oma kohalikku 
toidutootmist, toetada väikesi põllumajanduslikke pereettevõtteid ning ellu viia ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) soovitused;

4. märgib, et kuigi 2014.–2020. aasta ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kehtivuse ajal 
on tehtud edusamme poliitikavaldkondade arengusidususe suunas, ei korrigeeri 
eksporditoetuste keelustamine muudest otsestest või kaudsetest toetustest tulenevaid 
majanduslikke moonutusi, nagu piimatoodete puhul; nõuab, et EL alustaks 1994. aasta 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu praeguste sätete 
läbivaatamist; nõuab, et EL abistaks arenguriike välismaiste otseinvesteeringute 
taustauuringute mehhanismide väljatöötamisel;

5. rõhutab, et ELi uus Aafrika strateegia peaks toetama õiglast ja eetilist kaubandust; juhib 
tähelepanu sellele, et komisjoni 2019. aasta aruandes vabakaubanduslepingute 
rakendamise kohta 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2018 (COM(2019)0455) 
rõhutatakse piiratud edusamme majanduspartnerluslepingutega hõlmatud arengumaade 
majanduse mitmekesistamisel; nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid 
aktsepteeriksid kõhklusi, mida arenguriigid on seoses majanduspartnerluslepingutega 
väljendanud; tuletab meelde, et majanduspartnerluslepingud peaksid tõhusalt toetama 
piirkondlike turgude integratsiooni; rõhutab vajadust võtta arvesse CARIFORUMiga 
sõlmitud majanduspartnerluslepingu esimese kümne aasta järel tehtud järelhindamist 
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ning uurida täiustamisvõimalusi, et tugevdada sidemeid piirkonna riikidega ja tegeleda 
samal ajal 21. sajandi uute probleemidega, eelkõige kliimamuutustega, ning täita 
kestliku arengu eesmärgid; rõhutab lisaks, kui oluline on majanduspartnerluslepingute 
ühine järelevalve kohalike partnerite ja kodanikuühiskonna organisatsioonide toetusel; 
kutsub komisjoni üles analüüsima põhjalikult praeguseid majanduspartnerluslepinguid 
sellistest aspektidest nagu kohalik majandus, tööturud, bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine, metsade hävitamine ja maa hõivamine, et teha kindlaks, kas vaja oleks 
muudatusi; 

6. rõhutab, kui oluline on kaasata eelkõige kõikide kaubandusläbirääkimistel osalevate 
riikide parlamendid, kodanikuühiskond ja erasektor; nõuab sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna suuremat osalemist ja nendega konsulteerimist kaubanduslepingute 
läbirääkimistel ja rakendamisel, eelkõige teemade puhul, mis on sisenõuanderühmade 
pädevuses, kelle järelevalverolli võiks kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide kõrval 
laiendada kaubanduslepingute kõigile osadele;

7. rõhutab, et EL peab tagama kestlikud ülemaailmsed tarneahelad; kordab nõudmist luua 
ELi õigusraamistik, mis põhineb kohustuslikul ettevõtete hoolsuskohustusel seoses 
inimõiguste rikkumistega tarneahelates ja tagab ohvritele õiguskaitse kättesaadavuse; on 
veendunud, et sellised kohustused tuleks kehtestada valdkonnaüleselt; väljendab 
heameelt konfliktimineraale käsitleva määruse peatse jõustumise üle ning nõuab selle 
rakendamise tähelepanelikku jälgimist, sealhulgas kõrvalmeetmete rakendamise kaudu; 
rõhutab, et see määrus on oluline etapp tarneahelate läbipaistvuse ja vastutuse 
tagamisel;

8. kutsub komisjoni üles tegema WTOs aktiivselt tööd, et edendada mitmepoolseid 
eeskirju ülemaailmsete väärtusahelate jätkusuutlikuks haldamiseks, sealhulgas 
kohustuslikku tarneahelaga seotud hoolsuskohustust, ning käsitlema OECD suunistele 
toetudes esmajärjekorras rõivasektorit; kordab üleskutset komisjonile ja liikmesriikidele 
osaleda konstruktiivselt läbirääkimistel ÜRO õiguslikult siduva lepingu üle, mis 
käsitleb inimõiguste järgimist rahvusvaheliste korporatsioonide ja muude äriühingute 
puhul, eesmärgiga tagada inimõiguste rikkumise ohvritele õiguskaitse kättesaadavus ja 
võimalus seda taotleda;

9. rõhutab, et arengumaid mõjutab kõige rohkem maksudest kõrvalehoidumine, mis jätab 
riigid igal aastal ilma miljarditest eurodest avaliku sektori tuludest; nõuab, et 
arenguriikidega sõlmitavatesse kaubanduslepingutesse lisataks sätted, mis aitaksid 
võidelda ebaseaduslike rahavoogude ja hargmaiste ettevõtjate maksudest 
kõrvalehoidumise vastu, et tagada maksude maksmine seal, kus tekib kasum ja tegelik 
majanduslik väärtus, ning välistada maksubaasi kahanemine ja kasumi 
ümberpaigutamine;

10. tuletab meelde, et arengumaade jaoks on üks peamisi proovikivisid tõusta majanduse 
mitmekesistamise kaudu üleilmses väärtusahelas kõrgemale;

11. rõhutab, kui oluline on mitmepoolne süsteem kui kõige tõhusam vahend arengumaade 
huvides ülemaailmselt võrdsete võimaluste ja kaasava kaubandussüsteemi 
saavutamiseks; kordab, kui oluline on reformida WTOd kooskõlas kestliku arengu 
eesmärkide, kestliku arengu tegevuskava 2030 ja Pariisi kokkuleppe raames võetud 
kohustustega; 
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12. tuletab lisaks meelde, et ELi kaubandus- ja arengupoliitika peaks edendama 
piirkondlikku integratsiooni ning aitama arenguriike kaasata ülemaailmsetesse 
väärtusahelatesse ja nendes kõrgemale tõusta; rõhutab, kui oluline on kohandada 
kaubanduspoliitikat, et toetada rahalise ja tehnilise abi kaudu Aafrika mandri 
vabakaubanduspiirkonna (CFTA) arendamiseks tehtavaid jõupingutusi;

13. rõhutab samuti, kui oluline on jälgida vabakaubanduslepingute kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükkide rakendamist, tuginedes ELi ja asjaomaste partnerriikide 
nõuanderühmade suunistele, et hinnata kaubandussoodustuste kaudu arengule suunatud 
tulemuste saavutamist; rõhutab vajadust kohandada kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükke iga riigi suutlikkusega, nähes selleks ette vajalike rahaliste vahendite ja 
tehnosiirde pakkumise;

14. peab kiiduväärseks, et ELi toetab kaugeleulatuvate, tasakaalustatud ja vastastikku 
kasulike vabakaubanduslepingute läbirääkimisi, mille eesmärk on tagada võrdsed 
tingimused; juhib tähelepanu sellele, et maksustamise vältimise, maksudest 
kõrvalehoidumise ja maksupettuste vastu tuleb jõuliselt võidelda ning edendada tuleks 
normisüsteeme, mille eesmärk on panna alus avatud ja õiglasele konkurentsile ning 
kaitsta seda; 

15. rõhutab vajadust aidata maa- ja rannikupiirkonna tootjatel kohaneda COVID-19 
puhangust tingitud kriisiolukorraga turgudel ning töötada välja kiired koroonaviirusega 
kohanemise ja sellele vastupanu võime strateegiad, et säilitada toimetulekutulu, tagades 
samal ajal põllumajanduse, metsanduse ja mereökosüsteemide ning bioloogiliselt 
mitmekesiste ökosüsteemide säästva majandamise;

16. peab kahetsusväärseks majanduslikku kahju, mida põhjustasid COVID-19 pandeemiast 
tingitud häired rahvusvahelises kaubanduses ja ülemaailmsetes tarneahelates ning mis 
võib eriti rängalt mõjutada arengumaid; kutsub komisjoni üles tagama, et 
arenguriikidega sõlmitavate lepingute kaubandussätted toetaksid ravimite ja 
meditsiiniseadmete kättesaadavust; ergutab komisjoni püüdlema ülemaailmsetes 
tarneahelates suurema läbipaistvuse poole, eelkõige farmaatsiasektoris; toetab 
meditsiiniseadmete vaba ringlust käsitleva mitmepoolse lepingu sõlmimist;

17. kutsub komisjoni üles tagama, et inimõigustega seotud tingimused sellistes 
ühepoolsetes kaubandussoodustuskavades nagu GSP ja GSP+ oleksid tõhusalt 
rakendatud ja nende üle teostataks järelevalvet;

18. rõhutab, et ELi kaubanduspoliitika peaks toetama Pariisi kokkuleppe rakendamist; juhib 
tähelepanu sellele, et Pariisi kokkuleppe järgimine peab olema ELi kaubanduslepingute 
kohustuslik säte; nõuab, et vabakaubanduslepingutesse lisataks nende kohustuste 
täitmiseks konkreetsed sätted ja eesmärgid, eelkõige seoses riiklikult kindlaksmääratud 
panuste rakendamisega, kliimamuutuste kahjuliku mõjuga seotud kahju ja kahjustuste 
ning tehnosiirdega;

19. kordab, et EL ja tema kaubanduspartnerid peavad järgima rahvusvahelisi töö- ja 
keskkonnastandardeid, võitlema ohustatud ja eriti ohustatud looma- ja taimeliikidega 
kaubitsemise ning metsade hävitamise ja nende seisundi halvenemise vastu ning 
propageerima kaubandust, mis toetab kliimamuutuste vastu võitlemiseks tehtavaid 
jõupingutusi; väljendab muret kaubanduse liberaliseerimise ja metsade hävitamise 
vahelise seose pärast ning uute kaubanduslepingute võimaliku sellealase negatiivse 
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mõju pärast; kutsub komisjoni üles lisama kõikidesse tulevastesse 
kaubanduslepingutesse – nii laiaulatuslikesse kui ka asjakohastesse all-lepingutesse – 
õiguslikult siduvad sätted metsade kohta lisaks kaitsemeetmetele, mis tagavad nende 
rakendamise ning aitavad võidelda raadamise ja metsade seisundi halvenemise vastu;

20. toonitab, et praegune transpordi ja rahvusvahelise kaubandusega seotud CO2 
heitkoguste kasv on ELi kliimamuutuste strateegia tõhusale rakendamisele takistuseks; 
on arvamusel, et vabakaubanduslepingute kliimakulud on tugev argument, suunamaks 
ekspordile orienteeritud arengustrateegiat endogeense arengu poole, mis põhineb 
kohalikul tarbimisel ja arengumaades tootmisel;

21. rõhutab asjaolu, et COVID-19 pandeemiast tingitud häired on toonud esile ülemaailmse 
toidusüsteemi haavatavuse; rõhutab lisaks, et põllumajandusturgude liberaliseerimine 
kinnistab veelgi ekspordile suunatud ja tööstuslikku põllumajandusmudelit, mis aitab 
märkimisväärselt kaasa kliimamuutustele, põhjustab elupaikade hävimist ning loob 
tingimused viiruste tekkeks ja levikuks; on seisukohal, et lühikestel tarneahelatel ja 
muudel kohalikel algatustel on seevastu suur potentsiaal kõrvaldada toidusüsteemi 
praegused puudused, parandades juurdepääsu värskele toidule, tagades 
põllumajandustootjatele suurema väärtuse ja vähendades haavatavust rahvusvahelistel 
turgudel esinevate häirete suhtes; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon töötaks välja 
strateegia, et minna kaubandussuunitlusega põllumajanduspoliitikalt järk-järgult üle 
kohalikele ja piirkondlikele turgudele tuginevale poliitikale;

22. avaldab toetust süsinikdioksiidi piirimaksule, mis on oluline vahend õiglase konkurentsi 
tagamiseks nendele äriühingutele, kes võtavad meetmeid oma kliimamõju 
vähendamiseks.
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