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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

COVID-19 kaubandusaspektide ja mõju kohta
(2020/2117(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 18. veebruari 2021. aasta teatist „Kaubanduspoliitika 
läbivaatamine – avatud, kestlik ja jõuline kaubanduspoliitika“ (COM(2021)0066),

– võttes arvesse komisjoni 17. juuni 2020. aasta valget raamatut, milles käsitletakse 
võrdsete võimaluste loomist välisriigi subsiidiumide osas (COM(2020)0253),

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2020. aasta teatist „Euroopa võimalus: parandame 
vead ja teeme ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks“ (COM(2020)0456),

– võttes arvesse komisjoni 20. mai 2020. aasta teatist „Strateegia „Talust taldrikule“ 
õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks“ 
(COM(2020)0381),

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2020. aasta teatist „Komisjoni 2020. aasta kohandatud 
tööprogramm“ (COM(2020)0440 ) ja president von der Leyeni 16. septembri 
2020. aasta kavatsusavaldust president Sassolile ja kantsler Merkelile „Liidu 
olukord 2020“,

– võttes arvesse komisjoni 20. mai 2020. aasta teatist „ELi elurikkuse strateegia aastani 
2030. Toome looduse oma ellu tagasi“ (COM(2020)0380),

– võttes arvesse komisjoni 11 märtsi 2020. aasta teatist „Uus ringmajanduse tegevuskava. 
Puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel“ (COM(2020)0098),

– võttes arvesse komisjoni 10. märtsi 2020. aasta teatist „Euroopa uus tööstusstrateegia“ 
(COM(2020)0102),

– võttes arvesse komisjoni 10. märtsi 2020. aasta teatist „VKEde strateegia kestliku ja 
digitaalse Euroopa kujundamiseks“ (COM(2020)0103),

– võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
9. märtsi 2020. aasta ühisteatist „Tervikliku Aafrika strateegia suunas“ 
(JOIN(2020)0004),

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta teatist „Euroopa digituleviku 
kujundamine“ (COM(2020)0067),

– võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist „Euroopa roheline kokkulepe“ 
(COM(2019)0640),

– võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
2. detsembri 2020. aasta ühisteatist „ELi ja USA uus üleilmsete muutuste kava“ 
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(JOIN(2020)0022),

– võttes arvesse komisjoni talituste 26. veebruari 2018. aasta mitteametlikku dokumenti 
„Tagasiside ja edasised sammud ELi vabakaubanduslepingute kaubanduse ja kestliku 
arengu peatükkide rakendamise ja täitmise tagamise parandamiseks“ ning kaubanduse 
ja kestliku arengu peatükke käsitlevat 15 punktist koosnevat tegevuskava,

– võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri 2015. aasta teatist „Kaubandus kõigile: 
vastutustundlikuma kaubandus- ja investeerimispoliitika poole“ (COM(2015)0497),

– võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 
21. istungjärgul vastu võetud kokkulepet (Pariisi kokkulepe),

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu 
eesmärke, 

– võttes arvesse oma 10. märtsi 2021. aasta resolutsiooni WTO nõuetele vastava ELi 
süsinikdioksiidi piirimaksumehhanismi väljatöötamise kohta1, 10. märtsi 2021. aasta 
resolutsiooni soovitustega komisjonile äriühingu hoolsuskohustuse ja vastutuse kohta2 
ja 10. veebruari 2021. aasta resolutsiooni uue ringmajanduse tegevuskava kohta3 ning 
oma eelseisvaid resolutsioone Euroopa digitaalse tuleviku kujundamise kohta: digitaalse 
ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine ning tehisintellekti parem kasutamine 
Euroopa tarbijate huvides, strateegia „Talust taldrikule“ kohta õiglase, tervisliku ja 
keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks ning ELi elurikkuse strateegia kohta 
aastani 2030 – Toome looduse oma ellu tagasi,

– võttes arvesse oma 26. novembri 2020. aasta resolutsiooni ELi kaubanduspoliitika 
läbivaatamise kohta4, 25. novembri 2020. aasta resolutsiooni Euroopa uue 
tööstusstrateegia kohta5, 7. oktoobri 2020. aasta resolutsiooni ühise kaubanduspoliitika 
rakendamise 2018. aasta aruande kohta6, 16. septembri 2020. aasta resolutsiooni ELi 
rolli kohta maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel7, 28. novembri 2019. aasta 
resolutsiooni kliima- ja keskkonnaalase hädaolukorra kohta8, 12. detsembri 2017. aasta 
resolutsiooni digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta9 ning 5. juuli 2016. aasta 
resolutsiooni uue kaugelevaatava ja innovaatilise tulevase kaubandus- ja 
investeerimisstrateegia kohta10,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse arengukomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 
arvamusi,

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0071.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0073.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0040.
4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0337.
5 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0321.
6 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0252.
7 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0212.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0078.
9 ELT C 369, 11.10.2018, lk 22.
10 ELT C 101, 16.3.2018, lk 30.
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– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0000/2021),

Kaubandus ja kestlik areng

1. tunneb heameelt, et kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas teatises arvestatakse 
Euroopa rohelise kokkuleppega, ja nõuab konkreetset tegevuskava, mille abil see 
ambitsioon reaalsuseks muuta; 

2. tunneb heameelt, et Pariisi kokkulepe lisatakse tähtsa osana kõikidesse kaubandus-, 
investeerimis- ja partnerluslepingutesse; rõhutab, et vabakaubanduslepingute sõlmimine 
eeldab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhikonventsioonide ratifitseerimist ja 
inimõiguste austamist; nõuab, et kõikidesse kaubanduslepingutesse lisataks nõudlikud 
peatükid soolise võrdõiguslikkuse ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
(VKEde) kohta;

3. rõhutab, et COVID-19 järgne taastumine annab kestliku majanduskasvu tegevuskava 
kehtestamiseks ainulaadse võimaluse; kutsub seetõttu komisjoni üles esitama 
viivitamata kaubanduse ja kestliku arengu peatükke käsitleva 15 punktist koosneva 
tegevuskava läbivaatamise; ootab, et läbivaatamisel käsitletaks kiiremas korras 
kaubanduse ja kestliku arengu kohustuste täitmise tagamist, mida tegevuskava praegu ei 
hõlma; tuletab sellega seoses meelde Madalmaade ja Prantsusmaa mitteametlikku 
dokumenti kaubanduse, sotsiaalse majandusliku mõju ja kestliku arengu kohta11; teeb 
ettepaneku, et ELi kaubanduspoliitikas tuleks kohaldada vähemalt viimaseid edusamme 
seoses täitmise tagamisega, nimelt võimet reageerida mis tahes partneripoolsele 
mittevastavusele ühepoolsete sanktsioonidega, sealhulgas tollimaksude või kvootide 
kehtestamisega teatavatele toodetele või lepingu muude osade samaaegse peatamisega;

4. juhib tähelepanu sellele, et tarbeelektroonikat koheldakse endiselt keskkonnatoodetega 
võrreldes soodsamalt ning et tollimaksud ja kaubandustõkked kahjustavad kestlikku 
kaubandust; nõuab, et komisjon töötaks välja vahendid nende moonutustega 
tegelemiseks ja tegutseks rohelise kokkuleppe järgi, rakendades seda kaubanduspoliitika 
kõigis aspektides; 

5. juhib tähelepanu sellele, et arengumaid takistavad praegu keskkonnahoidlikuks 
muutumisel suured algkulud, mis tasuvad end ära alles aja jooksul, ning oskusteabe ja 
varustuse puudumine; nõuab, et komisjon kasutaks kõiki tema käsutuses olevaid 
kaubandusmeetmeid, et suurendada rahalist toetust, tehnilist abi, tehnosiiret ja 
digitaalset hõlvamist, mis annaks arengumaadele rohkem mõjuvõimu ja võimaldaks neil 
saavutada kestliku vastupanuvõime; 

6. nõuab, et EL võtaks mitmepoolsel tasandil juhtrolli kahjulike toetuste kaotamiseks ning 
toetaks kaubanduslepingutes ja Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) 
läbipaistvust ning ranget reguleerimist ja korda; rõhutab, kui oluline on koostada 
kestlikkuse mõju eel-, vahe- ja järelhinnanguid; rõhutab, et kestliku arengu eesmärkide, 
rohelise kokkuleppe ja ILO inimväärse töö tegevuskava edendamiseks kaubandus- ja 
investeerimislepingutes on vaja välja töötada konkreetsete eesmärkidega terviklik 

11 Non-paper from the Netherlands and France on trade, social economic effects and sustainable development, 
kättesaadav the Netherlands at International Organisations aadressil (permanentrepresentations.nl).

https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
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raamistik; rõhutab, et uusi lepinguid tuleks sõlmida alles siis, kui need eesmärgid on 
täidetud, ning kehtivaid lepinguid tuleks vastavalt muuta;

7. toonitab, et kaubanduspoliitikat saab toetada läbipaistvuse ja dialoogi kaudu; rõhutab, et 
ELi rahvusvahelistes lepingutes peavad kodanikuühiskonna ja sisenõuanderühmade roll 
ja kohustused olema selgelt määratletud ning et finantsabi tõhusaks toimimiseks peavad 
sellega kaasnema suutlikkuse suurendamise meetmed; 

Õiglased, vastupidavad ja keskkonnahoidlikud väärtusahelad

8. rõhutab, kui tähtsad on õiglased väärtusahelad, mis austavad inimõigusi, töötajate õigusi 
ja keskkonnastandardeid; tuletab meelde, et selle saavutamiseks on vaja kohustuslikku 
hoolsuskohustust kogu tarneahelas; rõhutab, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate haavatavale olukorrale, eriti 
arengumaades, arvestades, et suurettevõtted suudavad nõudluse järsu vähenemisega 
suurema tõenäosusega toime tulla; 

9. märgib, et ülemaailmsete väärtusahelatega kaasneb sageli riskide ebaühtlane jaotumine, 
eriti rõivasektoris; taunib asjaolu, et pandeemia ajal on selline ebaühtlane jaotumine 
viinud olukorrani, kus Euroopa ettevõtted on madalama nõudlusega seotud kulud 
veeretanud arengumaade tootjate õlgadele, tühistades juba toodetud ja mõnel juhul isegi 
lähetatud tellimused; kutsub komisjoni üles kaasama kohalikud omavalitsused, 
erasektori ja kodanikuühiskonna, et saavutada tarneahelas õiglasem riskide jaotumine; 

10. rõhutab, kui oluline on tagada Euroopa ettevõtjatele aus konkurents ja võrdsed 
tingimused nii siseturul kui ka kolmandate riikide turgudel; rõhutab sellega seoses 
kaubanduse kaitsemeetmete tähtsust ja kutsub komisjoni üles viima 2021. aastal ELi 
kaubanduse kaitsemeetmete paketi koostamise seadusandlike ettepanekute kaudu 
kiiresti lõpule ning pidama seejuures esmatähtsaks meedet, millega võideldakse 
välisriigi subsiidiumide ja riigi osalusega ettevõtete põhjustatud moonutuste vastu, ning 
rahvusvaheliste hangete instrumendi12 üle toimuvate läbirääkimiste lõpule viimist; 

11. on veendunud, et avatus peaks käima käsikäes meie strateegiliste sektorite kaitsmisega 
ning olema tihedalt seotud ambitsioonika ja tulevikku suunatud tööstuspoliitikaga 
kooskõlas rohelise kokkuleppe ja digitaalstrateegiaga, mistõttu peaks see looma 
kvaliteetseid töökohti ja tagama, et Euroopal on innovatiivsete kaupade tootmisel ja 
tulevaste teenuste puhul oluline roll; 

12. on veendunud, et EL on kriitilise tähtsusega kaupade ja teenuste puhul liiga sõltuv 
piiratud arvul tarnijatest; rõhutab, et EL peaks nendest soovimatutest sõltuvustest 
vabanema mitmete poliitikameetmete abil, mis stimuleeriksid ettevõtteid varusid 
tegema, mitmekesistama hankestrateegiaid ja edendama tegevuse lähedale paigutamist, 
mis võib luua uusi kaubandusvõimalusi ida- ja lõunanaabruse partneritele;

13. märgib, et toidutarneahelad toimisid pandeemia ajal edasi; märgib, et põllumajandusturu 

12 Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. jaanuari 2016. aasta määrus kolmandate 
riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega 
toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele 
(COM(2016)0034).
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infosüsteemi (AMIS), mis ühendab peamisi põllumajandusliku toorainega kauplevaid 
riike eesmärgiga suurendada toiduturu läbipaistvust ja toiduga kindlustatuseks 
võetavaid poliitikameetmeid, võib pidada hea tava näiteks; kutsub komisjoni üles 
uurima, kas seda mudelit saaks kasutada ka teistes väärtusahelates;

14. kutsub komisjoni üles koostama digitaalkaubanduse strateegia, et suurendada Euroopa 
ettevõtjate turulepääsu ja kaitsta ELi kodanike õigusi, mis tulenevad isikuandmete 
kaitse üldmäärusest13; juhib tähelepanu sellele, et COVID-19 tõttu on digirevolutsioon 
kiirenenud, ning rõhutab, kui oluline on, et EL asuks juhtpositsioonile kestliku ja 
digipõhise maailmamajanduse standardite kehtestamisel ja rahvusvaheliste 
andmevoogude avatuna hoidmisel; 

15. nõuab, et ELi ettevõtjaid ajendataks oma tarneahelaid lühendama või kohandama, kui 
see on kasulik, tagamaks, et hinna sisse arvatakse täielikult ka välised sotsiaalsed, 
keskkonnaalased ja majanduslikud kulud kooskõlas ELi poliitikaga, nagu strateegia 
„Talust taldrikule“, ELi ringmajanduse tegevuskava, elurikkuse strateegia ning ELi 
meetmete tõhustamine maailma metsade kaitseks ja taastamiseks; 

Elutähtsate tervisetoodete kaubanduspoliitika: COVID-19 kriisist saadud õppetunnid

16. rõhutab, et rahvusvahelise kaubanduse juhtimisel on oluline roll arstiabi ja vaktsiinide 
kiirel arendamisel, tootmise kiirel suurendamisel, vastupidavate ülemaailmsete 
väärtusahelate arendamisel ja turule võrdse juurdepääsu tagamisel kogu maailmas; 
rõhutab sellega seoses, et COVID-19 pandeemiat tuleb kasutada selleks, et hoogustada 
kooskõlastatumat rahvusvahelist koostööd ja suurendada ülemaailmset valmisolekut 
tervisealasteks hädaolukordadeks;

17. rõhutab sellega seoses, kuivõrd kahjulikku mõju avaldavad sellised ühepoolsed 
meetmed nagu ekspordipiirangud ja -keelud, läbipaistvuse puudumine ülemaailmsete 
varude küsimuses ning sellest tulenevad hinnaspekulatsioonid nappide 
esmatarbekaupade puhul, eelkõige madala ja keskmise sissetulekuga riikides; nõuab 
seetõttu WTO kaubanduse ja tervishoiu algatuse vastuvõtmist 2021. aasta lõpuks ning 
suuremat läbipaistvust oluliste meditsiinitoodete ja -teenuste pakkumises ja tootmises;

18. tunneb muret vaktsiinide ekspordipiirangute hiljutise suurenemise pärast peamistes 
tootvates riikides, nagu USA, Ühendkuningriik, Hiina ja India, ning ELis, ning rõhutab, 
et see seab ohtu vaktsiinitootmise võimsuse kiire suurendamise kogu maailmas; nõuab 
tungivalt, et komisjon teeks tootjariikidega koostööd, et kõrvaldada kiiresti 
eksporditõkked ning asendada ekspordilubade andmise mehhanism ekspordist ja 
impordist teatamise nõudega; nõuab sellistele andmetele õigeaegset ja täielikku 
juurdepääsu;

19. rõhutab, et COVID-19 ja selle variantide vastased vaktsiinid on ülemaailmne avalik 
hüve ning et tuleks teha mitmepoolseid jõupingutusi, mis keskenduvad tootmisvõimsuse 
ja tehnosiirde suurendamisele, sealhulgas madala ja keskmise sissetulekuga riikides; 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 
4.5.2016, lk 1).
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tunneb sellega seoses suurt heameelt 8. ja 9. märtsil 2021 toimunud ülemaailmse 
COVID-19 vaktsiinitarneahela ja -tootmise tippkohtumise üle ning nõuab struktuursete 
platvormide loomist, et suurendada kiiresti vaktsiinide tootmist rohkemates riikides;

20. rõhutab, et rahvusvaheline kaubanduspoliitika peab etendama selles püüdluses 
ennetavalt aktiivset rolli, hõlbustades toorainetega kauplemist, leevendades 
kvalifitseeritud ja kogenud töötajate puudust, lahendades tarneahelaga seotud probleeme 
ja vaadates tulevasteks pandeemiateks valmistudes läbi intellektuaalomandi õiguste 
ülemaailmse raamistiku; nõuab sellega seoses konstruktiivset dialoogi WTO 
intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu ajutise kohaldamisest 
loobumise üle, tagamaks, et riike ei ähvardaks pandeemia ajal survemeetmed COVID-
19ga seotud patendiõiguse rikkumise tõttu; 

Mitmepoolsus ja Euroopa geopoliitiline koht maailmas

21. kutsub komisjoni üles kehtestama konkreetseid ja spetsiifilisi meetmeid ning 
tegevuskava avatud strateegilise autonoomia kontseptsiooni rakendamiseks; rõhutab, et 
sellise avatuse aluseks peaksid olema ELi turujõud, väärtused ning koostöö, õigluse ja 
reeglitel põhinevate kaubandussuhete tähtsustamine; soovitab tungivalt, et EL püüaks 
luua partnerlusi sarnaselt meelestatud partneritega; rõhutab siiski, et kui koostöö ei ole 
võimalik, peaks EL seisma oma huvide eest autonoomsete meetmete kaudu, et kaitsta 
oma väärtusi ja võidelda ebaausate kaubandustavade vastu;

22. tunneb heameelt, et kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas teatises kinnitati 
mitmepoolsust ja tehti ulatuslikke ettepanekuid WTO vajalikuks peetavaks põhjalikuks 
reformimiseks; nõustub komisjoniga, kelle nägemuses seatakse WTO reformis 
rõhuasetus kestlikule arengule, ning nõuab tungivalt, et komisjon teeks kestliku arengu 
tegevuskava rakendamiseks kõik endast oleneva; rõhutab, kui oluline on edendada 
WTO kaubandus- ja kliimaalgatust; 

23. rõhutab, et WTO läbirääkimisülesannete elavdamine on organisatsiooni põhjalikuma 
reformi puhul igal juhul olulisel kohal; rõhutab eelkõige vajadust tegeleda 
tööstussubsiidiumide ja riigi osalusega ettevõtete põhjustatud konkurentsimoonutustega; 
nõuab, et komisjon otsiks aktiivselt lahendust ebakõlale arengutaseme ja 
rahvusvahelises kaubandussüsteemis võetud kohustuste arvu vahel; on veendunud, et 
ELi juhtroll on WTO sisulise reformi õnnestumiseks igal juhul ülioluline;

24. jagab kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas teatises tehtud ettepanekut, et G20 
peaks tegema koostööd ja võtma juhtrolli CO2-neutraalsuse saavutamisel kogu 
maailmas; rõhutab siiski, et selle lähenemisviisi tõhususe tagamiseks peavad mõned 
liikmed oma heitkoguste vähendamise kohustusi suurendama; 

25. toetab uut tulevikku suunatud Atlandi-ülest tegevuskava, mis põhineb ühistel huvidel ja 
väärtustel; nõuab tungivalt, et komisjon ja USA administratsioon teeksid tihedat 
koostööd, et tagada võrdsed tingimused, leppida kokku ambitsioonikates sotsiaalsetes ja 
keskkonnastandardites ning tugineda üksteise kogemustele, et neid tõhusamalt jõustada; 
nõuab ühiseid jõupingutusi pandeemiast ülesaamiseks, majanduse taastamise 
kiirendamiseks ja oluliste meditsiinitoodetega kauplemise hõlbustamiseks; kordab, et 
me peaksime tegema koostööd, mis aitaks saavutada sisuka WTO reformi ja leida 
ühistele probleemidele ühised lahendused;
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26. on teadlik ELi mitmetahuliste kaubandussuhete tähtsusest Hiinaga; on kindlalt 
veendunud, et ELi ja Hiina kaubandussuhted nõuavad tasakaalustatumat ja vastastikust 
lähenemisviisi; rõhutab, et ELi ja Hiina laiaulatusliku investeerimislepingu 
ratifitseerimise protsess saab alata alles siis, kui ELil on olemas vajalikud autonoomsed 
meetmed, sealhulgas sunniviisilise töö abil valmistatud toodete keelustamine, 
ajakohastatud kaubanduse kaitsemeetmed ja inimõigustega seotud töösanktsioonide 
mehhanism; nõuab, et komisjon liiguks edasi Taiwaniga investeerimislepingu 
sõlmimise küsimuses;

27. tunneb heameelt, et kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas teatises kaasatakse 
Aafrika ning ida- ja lõunanaabrus, ning ootab konkreetseid samme, mis süvendaksid 
ELi suhteid nimetatud partneritega; kordab, kui oluline on strateegiline ja kestlik 
partnerlus Kagu-Aasia, India ja Ladina-Ameerikaga;

°

° °

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI 

COVID-19 pandeemia on andnud maailmale enneolematu ülemaailmse löögi – tegemist ei ole 
ainult humanitaarkatastroofiga, vaid kahjustatud on ka meie majandus- ja 
kaubandussüsteemid. Iga maailma riik seisab silmitsi ettearvamatute tagajärgedega oma 
kodanike tervishoiu-, majandus- ja sotsiaalsüsteemidele. Kuna pandeemia mõju tabas 
ülemaailmseid teenuseid ja tootmist, ilmnesid omakorda pikkade väärtusahelate, 
täppisajastatud tootmismudelite ja soovimatu sõltuvuse riskid. ELi üleilmsete väärtusahelate 
haavatavust tuleb tähele panna, kuna selliste väliste vapustuste nagu pandeemiate, äärmuslike 
ilmastikunähtuste, poliitiliste konfliktide ja küberrünnakute arv võib tulevikus kasvada.

Praegusele kriisile lisandub Euroopa kodanike jätkuv pettumus, mis tuleneb töö muutuvast 
olemusest ja töökohtade kaotusest töötlevas tööstuses. Liiane üleilmastumine on avaldanud 
negatiivset mõju töötajate palkadele ja keskkonnale ning toonud kaasa valitsuste (tegeliku või 
tajutava) võimu kaotuse majanduse ja avaliku poliitika kujundamisel. Natsionalistlikud 
reaktsioonid ja kaubandussõjad ei vii meid küll sellest struktuurilisest kriisist välja, kuid 
nende aluseks olevaid muresid tuleb tõsiselt võtta ja neoliberaalse majandusdoktriini 
läbikukkumist tuleb tunnistada. Mitmepoolse kaubandussüsteemi toetamine eeldab 
suutlikkust seda kujundada.

Sama kehtib ka praeguse pandeemia tervisemõjude vastu võitlemise kohta. Viirus ei tunne 
riigipiire, kuid ülemaailmset reageerimist on tõsiselt takistanud ekspordipiirangud ja 
kaubandustõkked, läbipaistvuse puudumine olemasolevate varude ja oluliste toodete tootmise 
osas ning nõrgenenud rahvusvahelised institutsioonid, kes ei olnud valmis niivõrd ulatusliku 
kriisiga toime tulema. Meie ülesanne on praegusest olukorrast õppida ja tugevdada 
rahvusvahelist valmisolekut tulevasteks (tervishoiu-) kriisideks. 

Traditsioonilise kaubanduspoliitika reformimine, võttes arvesse meie ees seisvaid probleeme, 
selle muutmine kestlikuks ja kõigi jaoks õiglaseks, on ainus viis, kuidas anda oma panus 
globaalsetesse muutustesse, mida meie kodanikud nõuavad. Probleemid tuleb muuta 
võimalusteks ning kodanike jaoks tuleb luua kestlikud ja paremad töökohad. ÜRO kestliku 
arengu eesmärgid ja selle kolm (majandust, ökoloogiat ja sotsiaalpoliitikat käsitlevat) 
sammast peaksid olema suunanäitajaks. 

KAUBANDUS JA KESTLIK ARENG

Euroopa muutis drastiliselt kurssi, seades Euroopa rohelise kokkuleppe, 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgi ja kestliku arengu eesmärgid oma 
poliitikakujundamise keskmesse ning püüdes suunata ELi vastupidavama, kestlikuma ja 
õiglasema ühiskonna poole. ELi toimuvate importidega kaasnevad kasvuhoonegaaside 
heitkogused on aga pidevalt kasvanud, moodustades praegu enam kui 20 % ELi sisesest CO2-
heitest, ning see kahjustab liidu jõupingutusi vähendada oma ülemaailmset jalajälge ja 
võidelda kliimamuutuste vastu.

Kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas teatises on sõnaselgelt öeldud, et 
kaubanduspoliitika tuleks viia kooskõlla rohelise kokkuleppega. Ühelt poolt tähendab see 
põhimõtte „ära tekita kahju“ täielikku omaksvõtmist ja selliste tavade kaotamist, mis 



PR\1226305ET.docx 11/13 PE689.689v01-00

ET

kahjustavad inimesi, loomi ja planeeti ning õõnestavad kestlikku poliitikat. Teiselt poolt 
nõuab see niisuguse kaubanduspoliitika kehtestamist, mis muudab probleemid võimalusteks 
ning aitab õiglasele ja kestlikule üleminekule kogu maailmas aktiivselt kaasa, mitte ei 
raskenda seda. Uuringud näitavad, et tarbeelektroonikatoodete ja -teenuste puhul on 
tollimaksud ja mittetariifsed tõkked oluliselt madalamad kui keskkonnatoodete ja -teenuste 
puhul. Kui EL soovib tegutseda vastavalt rohelisele kokkuleppele, peaks ta püüdma olla 
eeskujuks ja kasutama oma positsiooni maailma suuruselt teise tarbijaturuna, et kehtestada 
roheline ülemaailmne tegevuskava. 

Keskkonnakulud ei ole aga ainsad, mida kaubanduspoliitikas tuleks arvesse võtta: suurte 
hargmaiste ettevõtjate ülemaailmne valitsev majanduslik juhtpositsioon ja nende kulude 
minimeerimise strateegiad mõjutavad üleilmset funktsionaalsete sissetulekute ebavõrdsust, 
kuna kasumi kiire kasv vähendab ülemaailmset palgatulu osakaalu. On väga oluline, et 
kaubanduspoliitikas pöörataks tähelepanu pikkade väärtusahelate ja täppisajastatud 
tootmismudelitega kaasnevate sotsiaalkulude edasiandmisele. EL peaks seetõttu järgima oma 
poliitikas hoolsuskohustuse ja ettevõtja sotsiaalse vastutuse meetmete kombinatsiooni, 
tõhustama kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide täitmise tagamist, võtma kasutusele 
korrapärasemad ja põhjalikumad kestlikkuse mõjuhinnangud ning keelustama sunniviisilise 
töö abil valmistatud toodete impordi.

ÕIGLASED, VASTUPIDAVAD JA KESKKONNAHOIDLIKUD VÄÄRTUSAHELAD

Kuigi enamik üleilmseid väärtusahelaid on endiselt toimivad, on vaieldamatu, et pandeemia 
tõi ilmsiks soovimatu sõltuvuse sellistes olulistes sektorites nagu farmaatsiatooted, 
meditsiinitooted ja isikukaitsevahendid. Kuigi tarneraskusi põhjustas nõudluse järsk kasv ja 
häired ülemaailmsetes väärtusahelates, siis mõned strateegiliselt nõrgad kohad, näiteks 
farmaatsiasektoris, olid olemas juba enne pandeemiat ja need küsimused tuleks lahendada. 
Kaubanduspoliitika ei suuda selliseid puudusi üksi kõrvaldada, vaid peaks olema osa hästi 
läbimõeldud poliitikameetmetest, mis motiveerivad ettevõtteid varusid tegema, 
hankestrateegiaid mitmekesistama ja edendama kohalikku tootmist. Selle saavutamiseks võib 
olla oluline kohandada riigihankestandardeid, suurendada turulepääsu strateegilistes 
sektorites, sõlmida strateegilisi kaubandus- ja investeerimispartnerlusi ning säilitada ranged 
välismaiste otseinvesteeringute reeglid.

Vastuseks õigustatud murele soovimatu sõltuvuse pärast on Euroopa Komisjon pakkunud 
välja mõiste „avatud strateegiline autonoomia“. Kuigi kaubanduspoliitika läbivaatamist 
käsitlevas teatises antakse selle mõiste sisu kohta põhjalikumaid selgitusi, oleks selle 
rakendamiseks hea võtta konkreetseid meetmeid ja koostada tegevuskava. Meie avatuse 
aluseks peaksid olema ELi turujõud, väärtused ning koostöö, õigluse ja reeglitel põhinevate 
kaubandussuhete tähtsustamine. 

On väga oluline, et avatud strateegiline autonoomia looks sünergia kaubanduspoliitika ning 
sisepoliitika, näiteks kaugelevaatava tööstus-, digitaal- ja keskkonnapoliitika vahel. Avatuse, 
tulevikku suunatud sisepoliitika ja ebaausa konkurentsi vastase kaitse kombineerimine peaks 
looma vajalikud tingimused selle tagamiseks, et tulevikutooted, olgu selleks uuenduslikud 
elektriautod, õhukesekilelised päikesepaneelid või murrangulised kemikaalid, toodetakse 
ELis. 
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Kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas teatises kavandatud ELi strateegiliste sektorite 
kaardistamine peaks aitama paremini mõista nende tarneahelate tugevaid ja nõrku külgi. 
Kaardistamise tulemuste põhjal tuleks kindlaks teha viisid, kuidas suurendada tarneahelate 
vastupanuvõimet, näiteks mitmekesistamise, varude kogumise või tegevuse 
ümberpaigutamise (sealhulgas ELi tagasitoomise või lähedusse paigutamise) kaudu, mis võiks 
luua uusi kaubandusvõimalusi Euroopa naabruses asuvatele partneritele.

KAUBANDUS JA TERVISHOID

Rahvusvahelisel kaubanduspoliitikal on otsustav roll oluliste tervisetoodete tootmise, 
turustamise ja võrdse kättesaadavuse toetamisel. Ülemaailmne kogukond on alates 2020. aasta 
märtsist teinud mõningaid märkimisväärseid edusamme: isikukaitsevahendite puudus on 
vähenenud, impordi- ja eksporditõkkeid on ulatuslikult vähendatud ning loodud on 
ülemaailmsed algatused koostöö suurendamiseks tootmise ja turulepääsu valdkonnas, näiteks 
ühised hankesüsteemid ja platvormid tootjate kokkuviimiseks kogu tarneahela ulatuses. Kõige 
olulisema näitena on tänu enneolematule ülemaailmsele avaliku ja erasektori koostööle meile 
vähem kui ühe aastaga kättesaadavaks tehtud mitu tõhusat vaktsiini. Kui me aga tahame 
tõepoolest kriisist taastuda ja pidurdada ohtlike variantide ohtu, peame jätkama 
rahvusvahelise koostöö suurendamist, tugevdama WTO ja WHO meetmeid ning käsitlema 
vaktsiine tõelise ülemaailmse avaliku hüvena.

Praegu oleme sellest ideaalist veel kaugel: uuringud näitavad, et laialdast vaktsineeritust ei 
saavutata enne 2023. aastat, kusjuures kõige vaesemad riigid peavad karjaimmuunsuse 
saavutamiseks ootama vähemalt 2024. aastani. Praeguse seisuga on raske prognoosida, kui 
palju annuseid on võimalik aastas toota. 2020. aastal suutsid vaktsiinitootjad tarnida ainult 
3 % algselt ettenähtud annustest ning vaktsiinitootmine on seni koondunud ainult 13 riiki üle 
maailma. Mitme komponendi, näiteks viaalide, lipiidide ning ühekordselt kasutatavate kottide 
ja filtrite nappus tekitab tootmises jätkuvalt märkimisväärseid kitsaskohti. Samal ajal on 
selgunud, et vähemalt EL, Ühendkuningriik, USA, India ja Hiina kohaldavad vaktsiini 
ekspordi suhtes mingis vormis piiranguid, mis aeglustavad tootmise laiendamist ja võivad 
mõjuda pärssivalt investeeringutele.

Vaieldamatult on vaja kiiremas korras teha kõik võimalik, et suurendada tootmist ja 
vähendada tootmisvõimsuse ülemaailmset koondumist. Selleks tuleb kiiresti jätkata tööd 
Ottawa rühma esitatud WTO kaubanduse ja tervishoiu algatusega. Suur poliitiline tõuge võib 
anda vajalikku hoogu selleks, et saavutada kokkulepe järgmisel WTO ministrite konverentsil, 
mis toimub 2021. aasta lõpus. Euroopa Liidul võiks olla ülemaailmse kaubanduskoostöö 
tugevdamisel oluline roll, kuid kõigepealt peab ta tühistama oma ekspordilubade andmise 
mehhanismi ja looma koostöö teiste tootjariikidega, et need sama teeksid.

Lisaks on selge roll mitmepoolsetel institutsioonidel, kes peaksid hoolitsema tootmisvõimsuse 
arengumaadesse toomise eest, millele osutati 8.–9. märtsil 2021 toimunud ülemaailmsel 
COVID-19 vaktsiinitarneahela ja -tootmise tippkohtumisel. Arenenud riikide ja arengumaade 
tootjate ning valitsuste, kodanikuühiskonna rühmade, rahvusvaheliste organisatsioonide (nagu 
WHO, ülemaailmse vaktsineerimise ja immuniseerimise liit (GAVI) ja epideemiaks 
valmisoleku innovatsiooni koalitsioon (CEPI)) ja ettevõtjate ühenduste (nt Rahvusvaheline 
Kaubanduskoda) kokkuviimine peab tugevdama arengumaade rolli ravimite edaspidisel 



PR\1226305ET.docx 13/13 PE689.689v01-00

ET

tootmisel. Selline meditsiinivaldkonna tarneahelate suurem mitmekesistamine võib samuti 
tuua kasu ELi strateegilisele autonoomiale ning seda saaks veelgi hõlbustada aruka 
poliitikaga, mis hõlmab nii kaubanduse ja investeeringute kui ka riigihangete tõukejõudu.

Samal ajal ei saa eirata üleskutseid peatada COVID-19ga seotud esmatähtsate 
tervishoiutoodete puhul ajutiselt intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu 
kohaldamine, kuna nende tõttu võib suureneda ohtlik lõhe põhja ja lõuna vahel. Kogu 
maailmas tuntakse selgelt sügavat muret õiglase ja võrdse juurdepääsu pärast vaktsiinidele ja 
muudele meditsiinitoodetele. Isegi kui lepingu peatamine ei suurenda iseenesest tootmist, 
võib WTO astuda samme, millega kinnitatakse riikidele, et nende suhtes ei võeta 
vastumeetmeid pandeemia ajal toimunud COVID-19ga seotud patendiõiguse rikkumiste eest. 
Lisaks sellisele leppimisele tuleks võtta ka kohustus intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide leping ja selle paindlikkus läbi vaadata, et muuta see tulevaste 
pandeemiate jaoks paremini sobivaks.

EUROOPA KOHT MAAILMAS

Kaubanduspoliitika on ülemaailmses geopoliitikas ELi võimsaim vahend. Kaubandus ja 
geopoliitika on vaieldamatult omavahel seotud, eriti COVID-19 järgsel ajal. Meil on 
puudunud aga selge geopoliitiline nägemus oma suhetest teiste riikidega, eelkõige USA ja 
Hiinaga. Lisaks peaks EL jätkama selgete ja piirkonnapõhiste nägemuste väljatöötamist 
partnerluseks Ladina-Ameerika, Aafrika, Kagu-Aasia (sealhulgas Taiwani), ida- ja 
lõunanaabruse ning Indiaga.

Seda tehes peaks EL võtma vastutuse ülejäänud maailma, eelkõige arengumaade ees. 
Pahatihti ei soodusta tasakaalustamata keskendumine ekspordile partnerriikide arengut ega 
erguta seal lisaväärtusega majandust. Innovaatilised tehnoloogiad ei leia teed arengumaadesse 
ning juurdepääs rohe- ja digiülemineku rahastamiseks vajalikele vahenditele on endiselt 
problemaatiline. Kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas teatises ei pakuta kahjuks sellele 
lahendust. ELi kaubanduspoliitika peaks kindlasti toetama piirkondlike väärtusahelate 
loomist. Üks tähtis võimalus selle saavutamiseks on arengumaadele suunatud sihipärane 
investeerimispoliitika.

Samuti on tähtis meeles pidada, et usaldusväärsuse tagamiseks ei tohiks selle uue kestlikkuse 
tegevuskava rakendamisel kaubanduses jääda ruumi mitmetimõistetavusele. Näiteks tuleks 
rohelise kokkuleppe ja inimväärse töö rahvusvaheliste standarditega kooskõlla viia mitte 
ainult tulevased või läbivaatamisel olevad vabakaubanduslepingud, vaid ka olemasolevad 
vabakaubanduslepingud ning need, mille üle läbirääkimisi peetakse või mis on põhimõtteliselt 
sõlmitud, kuid veel ratifitseerimata. Lisaks ei ole kaubanduspoliitika läbivaatamist käsitlevas 
teatises välja toodud kavandatud meetmete selget ajakava. Selge ajastus tõestaks, et EL on 
valmis oma sõnade järgi tegutsema.


