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ETTEPANEKUD

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

1. tunnistab, et Aasia elanikkond on maailma suurim ja seal asuvad kiireima 
majanduskasvuga riigid; on veendunud, et kaubanduspoliitika peaks Euroopa ja Aasia 
ühendamise strateegia eesmärkide saavutamisel olema oluline ning EL peaks seadma 
esmatähtsaks ELi ja Aasia vahelise tõhusa ja kestliku ühendatuse suurendamise avatud, 
õiglase ja reeglitel põhineva mitmepoolse kaubandussüsteemi abil, mis tagab võrdsed 
tingimused, kestliku arengu, mitmepoolsuse, läbipaistvuse, rahvusvahelised standardid 
ja vastastikkuse ning oleks tähtis ülemaailmse stabiilsuse, piirkondliku heaolu ja 
vastastikuse majanduskasvu saavutamiseks; on ka seisukohal, et vastastikku kasulik 
integratsioon praegusest COVID-19 pandeemiast taastumisel on oluline tegur;

2. peab kahetsusväärseks tõsiasja, et mitmed Aasia riigid rakendavad teatavates sektorites 
endiselt põhjendamatut protektsionistlikku majanduspoliitikat, mis loob Euroopa 
ettevõtjatele ebavõrdsed tingimused; rõhutab, et ühendamise strateegia peaks olema 
kooskõlas pingutustega suurendada juurdepääsu asjakohastele turgudele, sealhulgas 
seoses hangetega, ning edendama avatud ja läbipaistvat investeerimiskeskkonda, mis 
looks võimalusi ja aitaks kaasa üleilmse konkurentsivõime suurendamisele; märgib, et 
vabade kaubavoogude võimaldamine tugevdab majanduslikku vastupidavust ja tänu 
tarneahelate mitmekesistamisele kaupade ülemaailmset kättesaadavust ning suurendab 
piirkondlikku integratsiooni; rõhutab vajadust suurendada koostööd hoolsuskohustuse, 
intellektuaalomandit reguleerivate sätete ja geograafiliste tähiste vallas; tuletab meelde, 
et EL ja Aasia on kestliku arengu valdkonnas olulised partnerid, eelkõige seoses ÜRO 
kestliku arengu tegevuskava 2030 elluviimisega, ning et tõhusa ja kestliku ühendatuse 
edendamine on suhetes Aasia partneritega lisaks kaubandusele laiema strateegilise 
partnerluse oluline osa; märgib, et Euroopa ja Aasia riigid peaksid võimaluse korral 
jätkama mitmepoolseid pingutusi ja piirkondadevahelist dialoogi, et suurendada 
Euraasias kestlikke ja reeglitel põhinevaid majandusvõrgustikke; on seisukohal, et 
komisjonil ja Euroopa välisteenistusel peaks olema üldisele soodustuste süsteemile 
strateegilisem lähenemisviis, sealhulgas ulatuslikumad meetmed kõrgeimal poliitilisel 
tasandil, et suurendada selle süsteemi tõhusust inimõiguste, rahvusvaheliste töö-, 
keskkonna- ja hea valitsemistava standardite valdkonnas;

3. usub, et komisjoni avatud strateegilise autonoomia strateegia tingimustes toetatakse 
tarneahelate vastupidavust usaldusväärse võrgustiku kaudu, mis koosneb osalejatest, kes 
võivad olla usaldusväärsed partnerid ühiste riskikoordineerimismehhanismide, 
hindamismeetodite ja -standardite väljatöötamisel, teabe ja ootuste jagamisel ning 
aktiivse dialoogi pidamisel valitsuste, ettevõtjate ja investoritega; on arvamusel, et 
tõhusad ja kestlikud Euroopa ja Aasia vahelised ühendused ning võrgustikud 
prioriteetsete transpordikoridoride, sealhulgas lennu-, mere- ja maismaatranspordi 
kaudu, suure läbilaskevõimega digitaalne, energeetiline ja inimestevaheline võrgustik 
ning tõhusamad ja usaldusväärsemad tolliprotseduurid, mis saavutatakse üleminekuga 
digitaaltehnoloogiale ja halduskorra lihtsustamisega, suurendavad kestlikul viisil 
kaubavooge ja andmeedastust ELi ja Aasia vahel; on seisukohal, et ühendamise 
strateegia digitaalse samba eesmärkide saavutamist peaksid toetama 
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kaubanduslepingute e-kaubandust ja digitaalset kaubandust käsitlevad sätted; märgib 
seoses andmevoogudega, et ELi pool on Indoneesia, Austraalia, Uus-Meremaa ja 
Tšiiliga peetud läbirääkimistel juba esitanud ettepanekud, mis peaksid isikuandmete 
kaitsest ja isikuandmete kaitse üldmäärusest lähtuvalt olema ka muude mitmepoolsete 
algatuste põhielemendid; märgib, et digitaalse integratsiooni edendamisel annab eeskuju 
Jaapanit puudutav kaitse piisavuse otsus; tunnistab ühendatusega seotud 
investeerimispuudujäägi olemasolu ning vajadust alustada ja tugevdada koostööd 
erainvestorite, riiklike ja rahvusvaheliste institutsioonide ning mitmepoolsete 
arengupankade ja teiste sidusrühmadega, et teha muu hulgas kindlaks konkreetsed 
juhtalgatused; rõhutab, et ELi ja Aasia partnerite vahelise kaubanduse lihtsustamine 
parema ühendatuse kaudu peaks kaasa tooma nii tollikontrollide tulemuslikkuse kui ka 
juhtimise paranemise, eelkõige intellektuaalomandi õiguste kaitse tagamise, mis aitab 
võidelda pettuse vastu ja hoida ära võltsitud kaupade ühtsele turule sisenemise;

4. on teatavatel juhtudel, kui ELi põhimõtteid ei kahjustata, valmis majanduskoridoride 
vahelise ühendatuse loomiseks kaaluma koostööd Hiina algatusega „Üks vöönd, üks 
tee“, kaasa arvatud suhtlemine Hiinaga, et tagada algatuse vastavus rahvusvahelistele 
standarditele; rõhutab, et äärmiselt oluline on tagada aus konkurents kolmandatel 
turgudel, toetades selleks mitmepoolse majandusjuhtimise tavasid; on seisukohal, et 
komisjon peaks põhjalikumalt analüüsima, millist koostoimepotentsiaali annaks Hiina ja 
Jaapani pingutuste lisamine üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) koridori 
uuringutele, et vältida võimalikke kitsaskohti ja transpordipiiranguid; rõhutab ELi 
strateegiliste suhete tähtsust Hiinaga ning kutsub liikmesriike ja ELi institutsioone üles 
suhtlema Hiinaga ühel häälel ning kasutama kooskõlastatud lähenemisviisi; kordab oma 
üleskutset Hiinale teha edusamme seoses Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 
ambitsioonika reformi, sealhulgas tööstustoetuste ulatuslike üldreeglitega, ning 
tunnistab muret Hiina riigile kuuluvate ettevõtete turgu moonutavate tavade, 
sunniviisiliste tehnoloogiasiirete ja andmete lokaliseerimise, liigse tootmisvõimsuse ja 
sellega seotud dumpinguhinnaga ekspordi ning muude ebaausate kaubandustavade 
pärast; usub, et võrdsete võimaluste laiendamine kolmandatele turgudele on Euroopa 
ettevõtete pikaajaliste võimaluste seisukohalt väga tähtis;

5. tuletab meelde uute Arktika laevateede potentsiaali vähendada Euroopa ja Aasia 
vahelist sõiduaega ja vahemaad kuni 40 protsenti ning luua uusi kaubandussõlmi, millel 
võib olla märkimisväärne mõju kaubavoogudele; rõhutab, et EL peab Arktika 
piirkonnas tervikliku Arktika strateegia kaudu aktiivselt osalema, edendades samal ajal 
säästvat arengut ja keskkonnaeesmärke ning tagades, et uued marsruudid oleksid 
kooskõlas rahvusvaheliste reeglite ja normidega, et vältida mis tahes lisasurvet Arktika 
ökosüsteemile;

6. rõhutab, kui olulised on olemasolev kahepoolsete, piirkondlike ja mitmepoolsete 
kaubanduslepingute võrgustik ning kahepoolne koostöö ELi ja Aasia partnerite vahel, 
mille näiteks on edukad strateegilised partnerlused Jaapanis, Lõuna-Koreas, Vietnamis 
ja Singapuris; tunnistab, et kuna ASEANi piirkond on USA ja Hiina järel ELi suuruselt 
kolmas kaubanduspartner väljaspool Euroopat, saavad ELi eksportijad parema 
turulepääsu tagamisest ja koostöö tõhustamisest ulatuslike partnerluslepingute kaudu 
märkimisväärset kasu; väljendab heameelt uue geograafiliste tähiste lepingu üle ja 
võimaluse üle arendada Hiinaga tihedamat koostööd, näiteks ulatusliku 
investeerimislepingu kaudu; kutsub komisjoni üles alustama analüüsi ja 
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mõjuhinnangute tegemist ning avama läbirääkimisi kahepoolse investeerimislepingu 
sõlmimiseks Taiwaniga; võtab teadmiseks otsuse peatada erikorra „Kõik peale relvade“ 
kohaldamine Kambodža suhtes ning rõhutab muret inimõiguste olukorra pärast selles 
riigis; palub komisjonil koostada sellega seoses selge strateegia ning soovitab 
Kambodžal tungivalt teha komisjoniga koostööd ja tegeleda peamiste probleemsete 
valdkondadega, et taastada riigi osalemine selles erikorras;

7. peab kahetsusväärseks asjaolu, et ELi Euroopa ja Aasia ühendamise strateegia ei ole 
Kesk-Aasias piirkonna ühendatuse seisukohast pälvinud samaväärset tähelepanu kui uus 
siiditee; toetab komisjoni kaubandustõkete kaotamiseks tehtavaid pingutusi, mis 
tuginevad kestliku ja reeglitel põhineva ühendatuse poole püüdlemisel ja hõlmavad nii 
liikuvuse kui ka taristuga seotud mittefüüsiliste ja regulatiivsete tõkete kõrvaldamist; 
tunnistab, et Kesk-Aasia riigid on oma suuremast integreerumisest maailmamajandusse 
viimase kahe aastakümne jooksul märkimisväärset kasu saanud; on seisukohal, et ELil 
peaks olema palju suurem roll ja temast peaks saama nimetatud piirkonnas üks 
põhiosalejaid, kasutades kaubandust ja investeeringuid majanduskasvu tõukejõuna ning 
panustades ühisesse heaollu; väljendab muret selle pärast, et Hiina rahastatavad 
projektid Kesk-Aasias ei ole pakkumismenetluste osas läbipaistvad ning enamikul 
juhtudel teostavad neid Hiina ettevõtted, mis on kohalikele ja rahvusvahelistele 
ettevõtetele märkimisväärselt vähem avatud; kutsub Hiinat üles suurendama 
vastastikkust, eelkõige taristusektoris, ning parandama läbipaistvust, seadma 
prioriteediks kõrged töö- ja keskkonnastandardid ning tagama võlgade jätkusuutlikkuse;

8. kutsub komisjoni üles tagama kaubanduslepingute nõuetekohase rakendamise ja 
muutma olemasolevad lepingud rangemaks, tugevdades läbipaistva regulatiivse koostöö 
abil standardimist käsitlevaid sätteid ning edendades kestlikke ELi norme ja 
rahvusvahelisi keskkonna-, kestlikkuse ja sotsiaalseid standardeid, võttes arvesse 
komisjoni 15-punktilise tegevuskava1 läbivaatamist ning nõukogus kaubanduse ja 
kestliku arengu üle peetavaid arutelusid; kutsub komisjoni üles täielikult rakendama 
kaubanduse kaitsemeetmeid, tagamaks et Euroopa ettevõtjad ei kannataks ebaausate 
kaubandustavade pärast, võitlema vabaturujõududest mittetulenevate hinna- ja 
kulumoonutuste vastu ning rakendama tulemuslikult kaubanduse ja kestliku arengu 
peatükke kooskõlas Pariisi kokkuleppe, ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja ILO 
konventsioonidega, et töötada välja ühendatuse strateegia ja püüelda kestliku 
integratsiooni poole.

1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
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