
 

AD\1079126ET.doc  PE567.812v03-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
 

2015/2233(INI) 

18.11.2015 

ARVAMUS 

Esitaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 

Saaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon 

soovituste kohta Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu 

läbirääkimisteks 

(2015/2233(INI)) 

Arvamuse koostaja: Monika Vana 

 



 

PE567.812v03-00 2/6 AD\1079126ET.doc 

ET 

PA_NonLeg 



 

AD\1079126ET.doc 3/6 PE567.812v03-00 

 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval rahvusvahelise 

kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et kuigi kaubanduslepingud avaldavad naistele ja meestele erinevat mõju 

teatavates sektorites valitseva soolise ebavõrdsuse pärast, ei viidatud TiSA teemal 

üldsusega konsulteerimisel kordagi sellele, et tuleks rohkem vaagida soolise 

võrdõiguslikkuse küsimuste integreerimist ja et puudub piisav konsensus selles osas, 

kuidas integreerida soolise võrdõiguslikkuse küsimusi kaubanduse puhul ning et soolist 

mõõdet integreeritakse praegu kaubanduspoliitika ja -lepingutesse vaid piiratult; 

arvestades, et kaubanduse jätkuva liberaliseerimise soopõhiseid tagajärgi tuleb alles 

põhjalikult uurida; 

B. arvestades, et kaubanduspoliitika edu tuleks hinnata selle järgi, kas see avaldab ikka 

võrdselt positiivset mõju naistele ja meestele, ja seetõttu tuleb ettevalmistavates etappides 

uurida, analüüsida ja kindlaks teha mitmesugust ja keerukat mõju soole; märgib, et ka sel 

juhul tuleks aluseks võtta ettevaatusprintsiip; 

C. arvestades, et sugudevahelised suhted mõjutavad kõiki majandustegevusi ja -protsesse 

ning kajastuvad töö-, tööhõive- ja palgaküsimustes; arvestades, et naisi diskrimineeritakse 

jätkuvalt struktuurilisel tasandil, ja et näiteks sooline palgalõhe eksisteerib endiselt 

maailma kõikides jagudes; arvestades, et soolist palgalõhet kasutatakse ka 

konkurentsieelisena, kuid kaubanduslepingutega tuleks see lõpetada; 

D. arvestades, et Euroopa Parlamendile ei antud võimalust oma seisukohta esitada, enne kui 

nõukogu võttis vastu läbirääkimisvolitused teenustekaubanduse lepingu (TiSA) kohta, ja 

et parlament hääletas 4. juulil 2013 resolutsiooni ettepanekut, et väljendada oma 

seisukohta teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisvolituste kohta; 

E. arvestades, et kogu maailma naised kannatavad eelkõige kliimamuutuse tagajärgede all 

ning mõned neist on seepärast isegi olnud sunnitud oma kodust lahkuma; märgib, et 

kaubanduspoliitikaga tuleks püüda seda ennetada ning seetõttu tuleks kujundamisel silmas 

pidada keskkonnaalast jätkusuutlikkust; 

F. arvestades, et keskmisest rohkem naisi töötab avalikus sektoris või avalike teenuste 

sektoris ning on selliste teenuste kasutajatena meestest suuremas sõltuvuses 

kvaliteetsetest, taskukohastest, sobivas asukohas asuvatest ja nõudlusel põhinevatest 

avalikest teenustest, eelkõige niisuguste sotsiaalteenuste puhul nagu lastehoid ja eakate 

hooldus; arvestades, et avalike teenuste vähendamise ja kärpimise ning hinnatõusu tõttu 

kipuvad need hooldusteenused jääma palgata töötavate naiste ülesandeks, kes seetõttu ei 

saa teha kindlustatud tööd või saavad seda teha ainult osalise tööajaga; 

G. arvestades, et avalike teenuste ja hoolduse vähendamise või kärpimise tõttu peavad 

tööjõukulusid ja riske kandma tasustamata hooldustöötajad ja kodumajapidamised, mille 

moodustavad enamjaolt naised, mis omakorda takistab soolist võrdõiguslikkust; 

H. arvestades, et kuigi TiSA võib olla jätkusuutliku majanduskasvu võimaluseks, peaks see 

ühtlasi ergutama parimate tavade vahetamist ning edendama kõrgete inimõiguste 



 

PE567.812v03-00 4/6 AD\1079126ET.doc 

ET 

standardite järgimist kõigi huvitatud osaliste poolt; arvestades, et TiSA peaks edendama 

soolist võrdõiguslikkust ega tohiks mingil juhul vähendada ELi ja liikmesriikide poolt 

selles valdkonnas saavutatud edu; 

I. arvestades, et TiSA eesmärk on luua uus ülemaailmse kaubanduse mudel, kusjuures selle 

51 osalist esindavad 70% maailma teenustekaubandusest, ja et on ülioluline, et mis tahes 

uus ülemaailmne kaubanduskord edendaks soolist võrdõiguslikkust; 

1. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta järgimine on siduv õiguslik 

nõue, mida komisjon peaks muu hulgas rakendama jätkusuutlikkuse mõjuhinnangute 

kaudu; palub sellega seoses, et komisjon lisaks soopõhised näitajad ning viiks läbi 

soopõhise mõjuhinnangu, mille andmed oleksid eristatud vanuse ja sotsiaal-majanduslike 

tegurite alusel ning mis kajastaks naiste erinevaid rolle, et tagada ELi laitmatu toimimine 

naiste õiguste kaitsmisel ja edendamisel; 

2. toonitab, et EL on kohustatud tagama inimõiguste, töötajate ja tarbijate õiguste 

kõrgetasemelise kaitse, et edendada soolist võrdõiguslikkust ning sotsiaalseid standardeid 

ja keskkonnanorme; usub, et neist väärtustest tuleks juhinduda rahvusvahelises ja riiklikus 

kaubanduses, k.a selliste lepingute puhul nagu TiSA, mida tuleks ühtlasi kasutada 

nimetatud eesmärkide aktiivseks toetuseks; 

3. usub, et komisjon peaks jälgima lepingu mõju naiste ja meeste võrdõiguslikkusele ning 

põhiliste inimõiguste austamisele ja hindama seda kolm aastat pärast TiSA jõustumist; 

4. usub, et igal juhul peaksid kõik TiSA-le alla kirjutanud liikmesriigid kohustuma tagama 

soolise võrdõiguslikkuse austamist ja põhiõiguste austamist, pidades samuti silmas riiklike 

ja kohalike turgude liberaliseerimist ja avamist; 

5. toonitab, et tuleb tagada asjaomaste tekstide absoluutne läbipaistvus ning vajaduse korral 

ka käimasolevate läbirääkimiste kvaliteet; 

6. peab kahetsusväärseks, et naised on Euroopa kaubandussektoris ja suhetes kolmandate 

riikidega kehvalt esindatud, ja et vähe tähelepanu pööratakse selle tagamisele, et meestel 

ja naistel oleksid võrdsed võimalused teenustele juurdepääsul; 

7. peab kahetsusväärseks asjaolu, et nõukogu ei oodanud enne volituse andmist ära 

parlamendi arvamust, ja leiab, et see on käestlastud võimalus muuta läbirääkimised 

läbinisti demokraatlikuks ning kaasata kohe algusest peale need, keda TiSA võib kõige 

enam mõjutada – näiteks naised; 

8. palub komisjonil säilitada ja suurendada poliitikavaldkondade sidusust erinevate, kuid 

omavahel seotud poliitikasuundade vahel, nagu kaubandus, areng, tööhõive, ränne ja 

sooline võrdõiguslikkus, ning lisada mõju naiste ja tütarlaste õigustele, nende 

võimestamise ning õiguse tervishoiule, haridusele, toidule, tööle ja veele; palub 

komisjonil lisada need kaalutlused oma mõjuhinnangutesse, et vältida mis tahes 

negatiivset mõju, mis tuleneb TiSAst või mitmesuguste kaubanduslepingute koostoimest; 

9. soovitab tungivalt, et EL näitaks üles poliitilist tahet tagamaks Euroopa, riiklike ja 

kohalike ametiasutuste täielikku õigust võtta kasutusele, võtta vastu, säilitada või 

tunnistada kehtestatuks mis tahes meetmed, mis on seotud avalike teenuste tellimise, 
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korraldamise, rahastamise ja osutamisega, ning jätta TiSA kohaldamisalast välja eelkõige 

nii avalikest kui ka eravahenditest rahastatud sotsiaalteenused, ning lisada lepingu teksti 

neid teenuseid käsitleva nn etalonklausli (gold standard clause) nende kvaliteedi kaitseks; 

toonitab sellega seoses, kui olulised on haridus ja tervishoid ning selle tagamine, et naistel 

ja tütarlastel oleks sellistele teenustele alati juurdepääs; 

10. on mures selle pärast, et teenustekaubanduse lepingu mõju võib olla sooliselt kallutatud; 

tuletab sellega seoses meelde, kui tähtis on tagada sooliselt tasakaalustatud 

läbirääkimisrühmad ning vajaduse korral sootundlikud meetmed liikmesriikides TiSA 

rakendamisel; 

11. nõuab, et TiSA-le lisataks inimõiguste klausel, mis hõlmab soolist võrdõiguslikkust, et 

tagada tütarlaste ja naiste õiguste kaitse ning nende osalemine kaubanduses ja teenustes, ja 

nõuetekohased näitajad, et kindlustada soolise võrdõiguslikkuse tagamine TiSA 

rakendamisel; 

12. palub, et komisjon ja liikmesriigid koguksid sooliselt eristatud statistilisi andmeid, et 

paremini hinnata kaubanduspoliitika ja -lepingute mõju soolisele võrdõiguslikkusele ning 

rakendada positiivse diskrimineerimise meetmeid; 

13. palub komisjonil tagada, et riigihankelepingute sõlmimisel saab kohaldada ökoloogilisi ja 

sotsiaalseid kriteeriumeid, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse kriteeriumeid; 

14. palub komisjonil tagada, et need TiSA sätted, mis käsitlevad IKT-teenuseid, oleksid 

kooskõlas naiste kasvava esindatusega selles sektoris; 

15. nõuab kooskõlas Euroopa Ombudsmani soovitustega TTIP kohta praegu tehtavate 

pingutuste jätkamist ja suurendamist, et parandada läbirääkimiste läbipaistvust, avaldades 

viivitamata kõik TiSAga seotud dokumendid, sealhulgas läbirääkimiste ettepanekud ja 

eelkõige läbirääkimiste terviktekstid; nõuab tungivalt, et tugevdataks järjepidevat ja 

läbipaistvat seotust riikide parlamentide ja kõigi asjassepuutuvate ministeeriumidega 

liikmesriikide tasandil; nõuab, et kõik huvirühmad, k.a kodanikuühiskonna 

organisatsioonid ja eriti naiste organisatsioonid ning Euroopa sotsiaalpartnerid saaksid 

osaleda läbirääkimisprotsessis; 

16. peab äärmiselt oluliseks, et leping hõlmaks klauslit, mis võimaldab riikidel teenuste 

liberaliseerimist tühistada, eriti juhul, kui liberaliseerimine avaldab kahjulikku mõju 

naistele; nõuab seetõttu positiivset loendit ning liberaliseerimise tühistamist ja 

reguleerituse suurendamist keelavate klauslite (ratchet and standstill clauses) lepingust 

väljajätmist. 
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