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ETTEPANEKUD

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

1. toonitab, et tulevane Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu vaheline partnerlus peaks olema 
üles ehitatud jagatud väärtustele, austama inimõigusi ja pidama kinni heast 
valitsemistavast; rõhutab, et tugev Aafrika on Euroopa Liidu huvides ja seetõttu peab 
EL koos Aafrika partneritega töötama välja ulatuslikud ja asjakohased plaanid Aafrika 
majanduskasvuks ja arenguks, mis mitmekesistab majandust sellel mandril ja suurendab 
Aafrika sisemist kaubavahetust;

2. rõhutab, et EL ja tema liikmesriigid on kaubanduse, investeeringute, ametliku arenguabi 
ja julgeoleku valdkonnas Aafrika suurim partner;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi Aafrikas on nii mõnigi dünaamiline, keskmiste 
tuludega riik, on Aafrika majanduslik areng ülejäänud maailmaga võrreldes siiski üsna 
vilets; toonitab, et paljude Aafrika riikide jaoks on COVID-19 kriisi ja kliimamuutuste, 
sealhulgas kliimast, majandustingimustest ja konfliktidest tingitud rändest põhjustatud 
suurte demograafiliste nihete ning ka muude probleemide, nagu bioloogilise 
mitmekesisuse ja ebaseadusliku relvaäri põhjustatud katsumused peaaegu ületamatud; 
rõhutab, et COVID-19 ohjeldamist on takistanud paljude Aafrika riikide majanduslik 
olukord, mille on muu hulgas põhjustanud nõudluse langus ja kogu mandrit tabanud 
katkestus tarnetes; rõhutab, et kardetavasti avaldab kriis Aafrika juba niigi 
ülekoormatud tervishoiusüsteemile katastroofilist mõju; rõhutab, et EL peab toetama 
Aafrika riike vastupanuvõimelise majanduse ja sotsiaalprogrammide ning nende 
tervishoiu- ja haridussüsteemi väljaarendamisel; leiab, et seetõttu tuleb ELi-Aafrika 
strateegias arvesse võtta nii pandeemia lühiajalist kui ka pikaajalist mõju;

4. rõhutab selle tähtsust, et kaubandussuhted Aafrika mandriga oleksid ökoloogilises ja 
sotsiaalses mõttes kestlikud; rõhutab, et Euroopa ettevõtted on oma tarneahelate eest 
vastutavad; kutsub komisjoni üles esitama ambitsioonika seadusandliku ettepaneku 
kohustuslike inimõiguste, sotsiaalõiguste ja keskkonnalaste hoolsuskohustuste kohta 
ELi ettevõtetele; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks sellise ettepaneku väljatöötamisel, 
et seda saab kohaldada kogu tarneahelas, et see vastab OECD suunistele sotsiaalse 
vastutuse ja inimõiguste kohta kaubanduses ning on kooskõlas WTO eeskirjadega, ning 
et pärast hoolikat hindamist saaks olla kindel, et see ettepanek toimib ja seda saab 
kohaldada kõigi turul osalejate, sealhulgas VKEde suhtes ning et see sisaldab sätteid 
kahju saanud osapoolele õiguskaitse tagamiseks; rõhutab sellega seoses, et lühemas 
perspektiivis peab EL peab võtma viivitamatuid abimeetmeid, nagu testide ja 
laborivarustusega varustamine, meditsiiniseadmete ja isikukaitsevahendite ekspordi 
hõlbustamine, millele peavad järgnema pandeemia ennetamise meetmed, nagu laborite 
infrastruktuuri arendamine, meditsiinialase väljaõppe rahastamine, teavituskampaaniad 
ja pandeemiale reageerimise siseriiklikud kavad; rõhutab, et eriolukord avaldab Aafrika 
mandrile eeldatavasti ränka mõju, kui silmas pidada varimajanduse suurt osakaalu; 
rõhutab, et ELi ja Aafrika partnerluse pikaajaline eesmärk peab olema Aafrika riikide 
majanduse vastupanuvõime suurendamine ning majanduslik autonoomia, mis 
võimaldab mitte sõltuda abist ja võlgadest ning mille kõrvalmõjuna peaks suurenema ka 
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tervishoiusektori vastupanuvõime;

5. peab kiiduväärseks G20 teadaannet, et kõige nõrgema majandusega arenguriikide 
laenumaksetele kehtestatakse ajutine moratoorium; märgib siiski, et see võlakergendus 
katab ainult ühe kolmandiku eeldatavast lühiajalisest eelarvekahjumist; kordab, et 
võlgade vähendamist ja tühistamist ei ole Aafrika strateegia praeguses versioonis 
mainitud, kuigi tegemist on COVID-19 kriisi tingimustes olulise leevendusega, mis on 
vajalik ka pärast pandeemiat, kuna see aitaks avardada Aafrika riikide poliitilist 
manööverdamisruumi, mis on praegu täies ulatuses hõivatud võlgade 
tagasimaksmisega; palub seetõttu komisjonil, rahvusvahelistel rahastajatel ja 
liikmesriikidel tegema veelgi enamat ja kaaluma nii moratooriumi kestuse kui ka 
ulatuse pikendamist, et aidata Aafrika riikidel võidelda COVID-19 keskpika ja 
pikaajalise mõjuga; väljendab muret kooskõlastatud tegevuse puudumise pärast 
ebaseaduslike rahavoogude vastu, mis on kaksteist korda suuremad kui ametliku 
arenguabi aastane väärtus, ning kutsub Aafrika ja Euroopa ametiasutusi üles võitlema 
ebaseaduslike finantsnähtuste, muu hulgas kapitali väljavoolu, maksustamise vältimise 
skeemide ja tariifide alandamisest tingitud rahvatulu vähenemise vastu; kordab 
üleskutset erasektori võlausaldajatele osaleda algatuses samaväärsetel tingimustel ning 
julgustab G20, IMFi ja Maailmapanka ning mitmepoolseid arengupanku jätkama 
võlakergenduste andmist ja uurima täiendavalt võimalusi võlateenindusmaksete 
peatamiseks, et muu hulgas tagada inimeste põhivajaduste rahuldamine; kutsub ELi 
liikmesriike üles pidama kinni oma pikaajalisest ja korduvalt väljendatud kohustusest 
suunata ametliku arenguabi toetuseks 0,7 % oma SKPst;

6. rõhutab, et Euroopa Liite ja Aafrikat ühendavad olulised majandussidemed, mida tuleks 
tulevikus veelgi tugevdada, et tagada piirkonna tootlik ümberkujundamine ja 
vastupanuvõime suurendamine; märgib, et Hiina on oma kohalolekut Aafrikas 
suurendanud, samal ajal kui ELi liikmesriigid on näidanud ainult väga valikulist huvi 
Aafrika riikidega kauba vahetamise ja neisse investeerimise vastu, mistõttu 
kaubavahetuse maht ELi ja enamike Aafrika riikide vahel on endiselt suhteliselt väike; 
rõhutab, et ELi majanduspartnerlus Aafrikaga vajab täiesti uut alust, mis tähendab, et 
see peab jõudma uude reaalsusse, kus EL ja Aafrika arendavad välja vastastikku 
kasuliku ja kestliku partnerluse, kujundavad majandus-, kaubandus- ja kaubandussuhted 
ümber solidaarsuse ja koostöö suunas ning tagavad õiglase ja eetilise kaubanduse; 
toonitab, et selle partnerluse eeltingimus on kõigi Aafrika riikide jätkuv ja oluline 
kestlik areng; rõhutab sellega seoses vajadust pakkuda investeeringuid ja sihipärast 
toetust ning austada poliitikavaldkondade arengusidusust;

7. rõhutab, et paljude Aafrika riikide roll rahvusvahelises tööjaotuses ja ülemaailmsetes 
tarneahelates on nõrk ka madala tootlikkuse tõttu, mis on mu hulgas mineviku pärand, 
samuti sihtotstarbeliste investeeringute ja oskustööjõu puudumise ning selle tõttu, et 
kestlik areng ei edene niikaua, kui Aafrika riigid jätkavad toorainete ja töötlemata 
põllumajandussaaduste eksporti, samas kui EL ekspordib kaupu, teenuseid ja 
põllumajanduslikku ülevõimsust; rõhutab, et EL peab looma strateegia, mis aitaks 
Aafrika riikidel luua ja mitmekesistada mandritevahelisi väärtusahelaid ning vähendaks 
olemasolevaid kaubandustõkkeid, et luua Aafrika riikides endis rohkem lisaväärtust, 
tehes taristute täiendamiseks sihipäraseid investeeringuid ja arendades kestlikku 
energiavarustust, ning samuti rakendades eri- ja diferentseeritud kohtlemist; rõhutab, et 
Euroopa otseinvesteeringud peaksid toetama ka piirkondliku taristu parandamist; kutsub 
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komisjoni üles tema kasutuses olevate kanalite kaudu soodustama piirkondlike 
väärtusahelate väljaarendamist, sest piirkonnasisene kaubavahetus on Aafrika mandril 
jätkuvalt kõrvalise tähtsusega ja jätab palju oma võimalusi kasutamata, kuid samas 
kujutab see endast kestliku arengu ja pikaajalise majandusliku iseseisvuse eeltingimust;

8. märgib, et Aafrika riigid, mis moodustavad küll üle 50 % üldiste tariifsete soodustuste 
kava toetusesaajatest, esindavad alla 5 % ELi üldiste tariifsete soodustuste kava 
impordist; kutsub komisjoni üles abistama toetusesaajate osalejaid, muu hulgas seoses 
päritolureeglite järgimise ja tehniliste tõketega; peab kahetsusväärseks, et üldiste 
tariifsete soodustuste kavast ei ole siiani panustatud toetust saavate Aafrika riikide 
majanduslikku mitmekesistamisse; kordab oma üleskutset komisjonile kaaluda üldiste 
tariifsete soodustuste kava määruse alla kuuluvate toodete loetelu laiendamist;

9. rõhutab, et EL ja Aafrika Liit jagavad ühist huvi stabiilse ja eeskirjadel põhineva 
mitmepoolse kaubavahetussüsteemi vastu, mis on keskendunud WTOle;

10. palub komisjonil enne kavandatud ELi ja Aafrika Liidu tippkohtumist läbi vaadata 
prioriteedid, mis on esitatud tema teatises tervikliku Aafrika strateegia kohta, 
eesmärgiga tegeleda majanduslike, sotsiaalsete ja tervishoiualaste nõrkuste 
algpõhjustega Aafrika riikides ja piirkondades pärast praegust tervishoiu- ja 
majanduskriisi, aga ka seoses võimalusega, et tulevikus võib ohtu sattuda toiduga 
kindlustatus; märgib, et nii ühine plaan majanduse taastamiseks kui ka uuendatud ELi-
Aafrika strateegia peavad jääma kooskõlla kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi 
kokkuleppega; palub komisjonil kaaluda võimaldada Aafrika riikidele ajutist 
ekspordimaksude kehtestamist tarbekaupadele, et pehmendada mitmekordse kriisi 
mõjusid ja valmistada ette majanduse taastumiseks;

11. palub komisjonil toetada Aafrika püüdlusi oma mandril vabakaubanduspiirkonna 
loomiseks ning teha majanduspartnerluslepingute elluviimiseks vajalikke kohandusi, et 
need saaks selle sisemise ja enesemääratletud projekti alustalaks, ning pakkudes 
tehnilist tuge tollimaksude kaotamiseks vajalike fiskaalkohanduste tegemiseks ja aidates 
rakendada vastupidavaid fiskaalsüsteeme, mis aitavad võidelda maksudest 
kõrvalehoidumise probleemiga ja vähendada sõltuvust rahaülekannetest; rõhutab, et 
piirkondliku väärtusahela arendamiseks on oluline pakkuda tehnilist abi piirikoostöös ja 
muudes valdkondades esinevate tehniliste küsimuste lahendamiseks; tuletab meelde, kui 
oluline on luua Aafrika jaoks integreeritud kaubanduspiirkond, mis hõlbustab 
rahvusvahelist kaubandust ja kaasavat arengut;

12. rõhutab, et majanduspartnerluslepingud ja üldiste tariifsete soodustuste kava on ELi ja 
Aafrika kaubandussuhete olulised vahendid; rõhutab, et majanduspartnerluslepingute 
rakendamine ei ole siiani kaasa toonud soovitud edasiminekut piirkondliku 
integratsiooni, tehnilise abi, piirikoostöö alase suutlikkuse, teadmiste ja andmete 
haldamise ning koostöö alal, et parandada investeerimiskliimat ja soodustada head 
valitsemistava; palub komisjonil esmajärjekorras kiirendada nende eluliselt tähtsate 
aspektide elluviimist; kutsub komisjoni üles jätkama Aafrika riikide abistamist nendes 
valdkondades, kuid mitte muuta seda abi täielikult sõltuvaks 
majanduspartnerluslepingute rakendamisest; nõuab, et kõikidesse praegu 
läbiräägitavatesse ja tulevastesse majanduspartnerluslepingutesse lisataks 
süstemaatiliselt siduvad ja jõustatavad mehhanismid inimõigusi, töö- ja 
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keskkonnastandardeid käsitlevate kaubanduse ja säästva arengu peatükkide 
rakendamiseks, ning rõhutab samas, et lepingud peavad olema kooskõlas 
arengupoliitika ja kestliku arengu eesmärkidega, eelkõige seoses nende mõjuga metsade 
hävitamisele, kliimamuutustele ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemisele; nõuab 
tungivalt, et on vaja toetada Aafrika majanduste integreerumist piirkondlikul tasandil, et 
muuta nad tugevamaks rahvusvahelisel tasandil;

13. kutsub üles esitama konkreetse ettepaneku ühisteks algatusteks Aafrika mandri 
varustamiseks taastuvenergiaga ja sellele suunatud innovatsiooni edendamiseks, 
sealhulgas konkreetse kava nende algatuste riiklikuks rahastamiseks ning samuti kava 
tihedamaks koostööks taastuvenergia ühiseks kasutamiseks tulevikus, ning samal ajal 
järk-järgult lõpetama kõik investeeringud fossiilkütustega seotud projektidesse; kordab, 
et kestlik areng ilma laiaulatusliku juurdepääsuta energiale ei ole võimalik ja julgustab 
komisjoni koostama ulatusliku kava selle kestliku energia alase partnerluse 
toimimiseks; rõhutab sellega seoses, kui oluline on täita Pariisi kliimakokkuleppes 
seatud eesmärgid; nõuab käesoleva tõsise tervishoiukriisi lahendamiseks patentide 
ühiskasutust ja tehnosiiret, austades samas vastavalt kaubandusaspektide lepingu 2003. 
aasta rahvatervise deklaratsioonile WTO intellektuaalomandi õigusi; kutsub komisjoni 
üles muutma kõigis Aafrika mandriga seotud poliitikavaldkondades juhtpõhimõtteks 
kestliku arengu eesmärkide saavutamine; nõuab lisaks tungivalt, et komisjon peaks 
Cotonou lepingu järgse lepingu üle peetavatel läbirääkimistel nendest põhimõtetest 
täielikult kinni, et tagada tasakaalustatud, vaba ja õiglane kaubandus Aafrika mandriga;

14. rõhutab vajadust märkimisväärsete jätkusuutlike investeeringute järele, võimalik, et 
luues peamistes sektorites taristu, jätkusuutliku põllumajandussektori ja taastuvatest 
energiaallikatest saadava ulatusliku energiavarustuse vallas investeerimispartnerlusi, 
samal ajal tugevdades rahvatervist ja riiklikku haridust, puhta vee taristut ning tarne-, 
transpordi- ja energiataristut ning välistades nende erastamise; rõhutab vajadust 
jätkusuutliku innovatsioonipoliitika ja hüppelist arengut võimaldavate projektide järele, 
mille konkreetne eesmärk on ökoloogiline ja sotsiaalne kestlikkus, ning nõuab sellega 
seoses, et uuritaks, kuidas hüppeline areng aitaks kaasa nende eesmärkide saavutamisele 
Aafrika riikides; rõhutab, et EL peab tegema avaliku sektori investeeringuid üldiste 
infrastruktuuride ja eelkõige piiriüleste infrastruktuuride arendamisse, et hõlbustada 
piirkondlikku kaubandust ja seeläbi mitmekesistada väärtusahelaid; rõhutab, et 
välismaiste otseinvesteeringute edendamine koos teiste välisinvesteeringute kava 
programmidega peaks olema seotud kohaliku ettevõtlusega, pöörates erilist tähelepanu 
VKEdele, väikepõllumajandustootjate põllumajandustegevusele, kohalike teenuste 
sektorile, kohalikule töötlevale tööstusele, ning olema seotud ka kestlike 
uuendusprojektidega, et soodustada Aafrika väärtusahelate mitmekesistamist ning 
inimväärse tööhõive loomist, samas vältides uute sõltuvussuhete tekkimist;

15. rõhutab digiülemineku ja digiteerimise olulist rolli kestliku arengu ja ühiskonna 
toimetulekuvõime jaoks, mis on olnud praeguse COVID-19 kriisist tingitud üleilmse 
olukorra ajal eriti märgatav; nõuab, et Aafrika riikidega tehtaks digiülemineku, 
uuendusliku tehnoloogia ja lahenduste vallas kõigil ühiskonna tasanditel jätkuvat, 
tugevdatud, süstemaatilist ja vastastikku kasulikku koostööd, sealhulgas e-valitsuse, e-
kaubanduse, digioskuste ja küberturvalisuse valdkonnas, mis on kooskõlas arengut 
soodustava digitaliseerimise käsitlusviisiga;
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16. on mures, et Aafrika-ELi kodanikuühiskonna foorumi andmetel on kodanikuühiskonna 
osakaal vähenenud ja selle nähtavus on endiselt nõrk; rõhutab, et kodanikuühiskonna 
mõjuvõimu suurendamine ja selle ka sotsiaalse vastaspoole kaasamine 
investeeringustruktuuridesse on ELi praeguse poliitika lahutamatu osa Aafrika riikide 
suhtes ja nendega suheldes; palub seetõttu komisjonil kaasata kodanikuühiskond 
poliitilise dialoogi kõikidele tasanditele, eriti kaubanduslepingute ettevalmistamisse, 
jälgimisse ja hindamisse; nõuab, et kodanikuühiskonnale tuleb anda kaubandusabi 
süsteemis suurem roll;

17. tunnustab naiste ja tüdrukute kriitilise tähtsusega rolli kestlikus majanduskasvus ja 
arengus; rõhutab, et naiste ja tüdrukute mõjuvõimu suurendamist tuleb kogu ELi-
Aafrika strateegia rakendamise kestel peavoolustada; rõhutab, et naiste majanduslikku 
iseseisvust tuleb edendada naisettevõtluse soodustamise kaudu; tuletab meelde, et naiste 
positsiooni saab tugevdada, lisades kaubavahetuslepingutesse selged sätted 
sooküsimuste ja kaubanduse kohta; kutsub sellega seoses komisjoni üles abistama 
Aafrika Liitu tema soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise 
strateegia elluviimisel, ning võtma Aafrika riikidega sõlmitavates kaubanduslepingutes 
meetmeid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks; nõuab selge soolise perspektiivi 
kehtestamist, et reageerida erinevale mõjule, mida kriis ja sellest taastumise meestele ja 
naistele avaldab, ning naiste ja meeste erinevatele rollidele ja koormusele praeguse 
kriisi tingimustes;

18. rõhutab, et Aafrika mandri rahvastik on kõige noorem maailmas ning seetõttu palub, et 
komisjon integreeriks laste ja noorte huvid kindlalt Aafrika strateegia rakendamise 
kavasse ja tagaks märkimisväärsed investeeringud noorte inimeste pädevuste 
täiendamiseks, võttes arvesse nende kriitilise tähtsusega rolli ökoloogilises, sotsiaalses 
ja majanduslikus mõttes kestliku tuleviku strateegiate edasisel arendamisel Aafrika 
jaoks; kutsub komisjoni üles abistama Aafrika noori spetsiaalsete haridusprogrammide, 
näiteks ERASMUS+ kaudu, ning suurendama hariduse ja tööga seonduvat liikuvust, 
kasutades selleks koostöös Aafrika Liidu, erasektori ja finantsinstitutsioonidega 
spetsiaalset strateegiat (nt tehes idufirmadele kättesaadavaks mikrokrediidi), eesmärgiga 
parandada majanduslikke ja kaubavahetuse võimalusi;

19. toonitab, kui oluline on toetada Aafrika riikide võimet mobiliseerida kodumaiseid 
ressursse, et suurendada investeeringuid universaalsetesse avalikesse põhiteenustesse; 
kutsub ELi üles toetama Aafrika riike, võideldes ELi ja hargmaiste ettevõtete poolsete 
ebaseaduslike rahavoogude ja maksude vältimisega, ning tagada maksude maksmine 
olukorras, kus luuakse tegelikku tulu ja majanduslikku väärtust, et peatada maksubaasi 
kahanemine ja kasumi ümberpaigutamine;

20. muretseb asjaolu pärast, et kui EL kaotas 2015. aastal piimakvoodid, kolmekordistus 
ÜPP toetusel toimuv Euroopa piimapulbri eksport Lääne-Aafrikasse, tuues kohalikele 
karjakasvatajatele ja põllumajandusettevõtjatele kaasa katastroofilised tagajärjed, kuna 
nad ei suuda sellega konkureerida; palub, et komisjoni püüaks koos Aafrika valitsuste ja 
sidusrühmadega leida sellele probleemile lahendused;

21. väljendab muret asjaolu pärast, et Aafrika riikide vastu algatatakse üha rohkem investori 
ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise menetlusi, eelkõige Euroopa ettevõtete poolt; 
kutsub ELi valitsusi ja ettevõtteid üles hoiduma investori ja riigi vaheliste vaidluste 



PE648.592v02-00 8/10 AD\1212493ET.docx

ET

lahendamise mehhanismi kasutamisest ning lõpetama arvukad Aafrika riikide vastu 
algatatud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise menetlused;

22. kutsub komisjoni üles töötama koos Aafrika valitsuste ja sidusrühmadega lahenduste 
kallal ning rakendama Aafrika maapiirkondade rakkerühma soovitusi; on seisukohal, et 
kõige rohkem aitaks Aafrika rahva tervist ja heaolu parandada stabiilsete 
investeeringute ja tööhõive tagamine, et välja arendada Aafrika toidutarneahel, mis 
toimib kohalikus omandis olevate piirkondlike ahelate kaudu;

23. rõhutab, et Aafrikas ja eelkõige Sahara-tagustel aladel on lähiaastatel oodata kõige 
suuremat rahvastiku juurdekasvu kogu maailmas; kutsub seetõttu ELi üles järgima 
Aafrika maapiirkondade rakkerühma järeldusi Aafrika toidutarneahelatesse 
investeerimise vajaduste kohta, keskendudes lisaväärtusega tarbekaupadele;

24. toonitab, et Aafrika suurim abiandja on jätkuvalt EL ja selle liikmesriigid, kes üheskoos 
annavad kogu abist 31 %; tuletab meelde, kui oluline on Euroopa arengupoliitika 
paradigma nihe turule suunatud struktuurireformide ja hea valitsemistava suunas;

25. palub komisjoni, arvestades zoonootiliste patogeenide Aafrikas levimise 
dokumenteeritud kasvavat ohtu, edendada Aafrika riikides regulatiivse koostöö ja 
dialoogi kaudu rangemaid sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete ning loomade heaolu 
standardeid.
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