
PR\598451ET.doc PE 367.908v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

ESIALGNE
2006/XXXX(INI)

2.2.2006

RAPORTI PROJEKT
Kaubandus ja vaesus: kaubanduspoliitikate kavandamine vaesuse 
leevendamiseks tehtava kaubanduspanuse suurendamiseks
(2006/XXXX(INI))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Helmuth Markov



PE 367.908v01-00 2/7 PR\598451ET.doc
Freelance-tõlge

ET

PR_INI

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3



PR\598451ET.doc 3/7 PE 367.908v01-00
Freelance-tõlge

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Kaubandus ja vaesus: kaubanduspoliitikate kavandamine vaesuse leevendamiseks 
tehtava kaubanduspanuse suurendamiseks
(2006/XXXX(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2001. aasta resolutsiooni rahvusvahelise kaubanduse 
avatuse ja demokraatia kohta1, 13. detsembri 2001. aasta resolutsiooni WTO Katari 
kohtumise kohta2, 3. septembri 2002. aasta resolutsiooni kaubanduse ja arengu kohta 
vaesuse kõrvaldamisel3, 30. jaanuari 2003. aasta resolutsiooni maailma näljahäda ja 
kõige vaesemate riikidega kauplemiselt tõkete kõrvaldamise kohta4, 12. veebruari 
2003. aasta resolutsiooni WTO põllumajanduskaubanduse alaste läbirääkimiste kohta5, 
15. mai 2003. aasta resolutsiooni suutlikkuse suurendamise kohta arengumaades6, 3. 
juuli 2003. aasta resolutsiooni Maailma Kaubandusorganisatsiooni viienda ministrite 
konverentsi ettevalmistuste kohta (Cancun, Mehhiko, 10.–14. september 2003)7, 4. 
septembri 2003. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile kaubanduse ja arengu kohta – arengumaade abistamine kaubandusest 
kasu saamiseks8, 25. septembri 2003. aasta resolutsiooni WTO viienda ministrite 
konverentsi kohta Cancunis9, 24. veebruari 2005. aasta resolutsiooni nälja ja vaesuse 
vastase võitluse kohta10, 12. mai 2005. aasta resolutsiooni Doha vooru hindamise 
kohta pärast WTO üldnõukogu 1. augusti 2004. aasta otsust11, 6. juuli 2005. aasta 
resolutsiooni ülemaailmse üleskutse kohta: Vaesuse minevikuks muutmine12, 1. 
detsembri 2005. aasta resolutsiooni Hongkongis toimuva WTO kuuenda ministrite 
konverentsi ettevalmistuste kohta13;

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2005. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu määrus, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava14, ja 1. 
detsembri 2005. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, milles käsitletakse tervishoiuprobleemidega riikidesse 
eksportimiseks toodetavate farmaatsiatoodete patentide sundlitsentsimist15;

– võttes arvesse nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 980/2005, millega 

  
1 EÜT C 112 E, 9.5.2002, lk 326.
2 EÜT C 177 E, 25.7.2002, lk 290.
3 ELT C 272 E, 13.11.2003, lk 277.
4 ELT C 039 E, 13.2.2004, lk 79.
5 ELT C 043 E, 19.2.2004, lk 248.
6 ELT C 067 E, 17.3.2004, lk 255.
7 ELT C 074 E, 24.3.2004, lk 861.
8 ELT C 076 E, 25.3.2004, lk 435.
9 ELT C 077 E, 26.3.2004, lk 393.
10 ELT C 304 E, 1.12.2005, lk 277.
11 P6_TA (2005) 0182.
12 P6_TA-PROV(2005)0289.
13 P6_TA-PROV(2005)0461.
14 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 145.
15 P6_TA-PROV (2005) 0454.
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kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava1;

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni 12. aprilli 2005. aasta teatisi “Kiirendada edasiminekut 
millenniumi arengueesmärkide suunas – Euroopa Liidu panus” (KOM(2005)0132), 
“Millenniumi arengueesmärkide saavutamise kiirendamine – arengu rahastamine ja abi 
tulemuslikkus” (KOM(2005)0133) ning “Poliitikavaldkondade seostatus arenguga –
aastatuhande arengueesmärkide saavutamise kiirendamine“ (KOM(2005)0134);

– võttes arvesse WTO parlamentaarse konverentsi 12. ja 15. detsembri 2005. aasta ning 24.–
26. novembri 2004. aasta lõppdeklaratsioone; 

– võttes arvesse WTO ministrite konverentsi kuuenda istungjärgu ministrite deklaratsiooni, 
mis võetakse vastu 18. detsembril 2006 Hongkongis;

– võttes arvesse WTO üldnõukogu poolt 1. augustil 2004. aastal vastu võetud otsust;

– võttes arvesse WTO ministrite konverentsi neljanda istungjärgu ministrite deklaratsiooni, 
mis võeti vastu 14. novembril 2001 Dohas;

– võttes arvesse Sutherlandi aruannet WTO tuleviku kohta; 

– võttes arvesse ÜRO 8. septembri 2000. aasta aastatuhande deklaratsiooni, milles 
sätestatakse aastatuhande arengueesmärgid (Millennium Development Goals – MDGs) kui 
rahvusvahelise üldsuse poolt vaesuse kõrvaldamiseks ühiselt kehtestatud kriteeriumid;

– võttes arvesse ÜRO dokumenti “Aastatuhande arengueesmärgid – 2005. aasta aruanne”;

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 2005. aasta tippkohtumise tulemusi;

– võttes arvesse professor Jeffrey Sachsi juhitava ÜRO aastatuhande projekti töökonna 
aruannet “Investeerimine arengusse: aastatuhande arengueesmärkide saavutamise 
praktiline kava”;

– võttes arvesse Gleneaglesi kommünikeed, mille G8 avaldas 8. juulil 2005 Gleneaglesis;
– võttes arvesse ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsi (UNCTAD) aruannet 

„Vähimarenenud riigid 2002. aastal: Põgenemine vaesuse lõksust“;

– võttes arvesse ÜRO Aafrika majanduskomisjoni 2004. aasta majandusaruannet Aafrika 
kohta pealkirjaga “Aafrika kaubanduspotentsiaali avamine”;

– võttes arvesse näljavastase võitluse tippkohtumisel moodustatud näljavastast kvintetti, mis 
tõi kaasa ülemaailmse vaesusevastase võitluse üleskutse, mille lasi käiku Brasiilia 
president Lula 2005. aasta jaanuaris maailma sotsiaalfoorumil; 

– võttes arvesse New Yorgi 20. septembri 2004. aasta nälja ja vaesuse vastast 
deklaratsiooni, millele kirjutasid alla 111 riigi valitsused, sh kõik ELi liikmesriigid;

– võttes arvesse 1996. aasta maailma toidufoorumil antud tõotust vähendada nälgivate 

  
1 Nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 980/2000 (ELT L 169, 30.6.2005, lk 1).
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inimeste arvu aastaks 2015 poole võrra,
– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni aruannet ja arvamusi … (A6-
0000/2006),

A. arvestades, et kogu maailmas rabeleb äärmises vaesuses ligikaudu 1 miljard inimest (alla 1 
$ päevas ) ning 1,5–3 miljardit inimest elab allpool vaesuspiiri 2 $ päevas;

B. arvestades, et viimase 25 aasta jooksul on rohkem kui kahekordistunud erinevus 
sissetulekus inimese kohta maailma vaeseimate ja rikkaimate riikide vahel;

C. märkides murelikult, et vaeseimate riikide osa maailmakaubanduses on viimasel 
kümnendil langenud ja et nende sõltuvus madala lisandväärtusega toodetest on 
suurenenud;

D. arvestades, et liberaliseerimiskiiruse ning sotsiaal- ja keskkonnanormide vaheline 
ülemaailmne tasakaalutus suurendab vahet rikaste ja vaeste vahel nii tööstus- kui ka 
arenguriikides ning esitab väljakutse Euroopa Liidu kui sotsiaalse ühtekuuluvuse, säästva 
arengu ja industrialiseerimise ruumi ülesehitamisele;

E. arvestades, et vastavalt Maailmapanga, ÜRO keskkonnaprogrammi ja ÜRO 
arenguprogrammi aruandele “Kolm neljandikku maailma vaestest elab maapiirkondades, 
ainus, millest nad saavad sõltuda, on nende keskkond”, ja arvestades, et vaesed inimesed 
on loodusvarade erastamise ja keskkonna hävitamise esimesed ohvrid;

F. arvestades, et juurdepääs sellistele loodusvaradele nagu vesi ja maa või energia ning 
sellistele põhiteenustele nagu meditsiin, tervishoid ja haridus ning sellistele olulistele 
kaupadele nagu ravimid muutub iga päevaga vaeste jaoks raskemaks;

G. arvestades, et iga päev langevad kaupade ja põllumajandustoodetega kauplemisest 
saadavad kasud tootjate jaoks ja kasvavad jaemüüjate jaoks;

H. arvestades, et Maailmapanga, Rahvusvahelise Valuutafondi ja ÜRO andmetel põhineva 
uuringu1 järgi on kaubanduse liberaliseerimine läinud viimase 20 aasta jooksul Sahara-
tagusele Aafrikale maksma 272 miljardit USD;

I. arvestades, et aastatuhande arengueesmärkide saavutamine ja ülemaailmse vaesuse vastu 
võitlemine nõuavad õiglasemaid kaubandustavasid, kindlaid ja maksma pandud 
keskkonna ja sotsiaalsete õiguste kaitse eeskirju, ebapüsiva võla tõhusat kergendust ja 
toetussumma suurendamist kõikide toetajate poolt;

J. märkides, et väliskaubandus saab olla tähtis vahend sotsiaalse ja majandusarengu 
seisukohast, kui riigid suudavad kaitsta oma turgu esimesel etapil ja avada oma turu soovi 
korral nende poolt valitud valdkondadele ja siis, kui neil on olemas tugev institutsiooniline 
raamistik ja selged sotsiaal- ja keskkonnanormid ning rikkuse ümberjaotamise selged 
meetodid;

  
1 “The Economics of failure: The real cost of “free” trade for poor countries”, Egon Kraev Kristliku Abi jaoks, 
juuni 2005.
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K. arvestades, et keskkonna- ja sotsiaalnormide liigendamine mitmepoolses 
kaubandussüsteemis, arenguriikide aus integreerimine maailma kaubandussüsteemi nende 
vajadusi arvestades ja paremini toimiv WTO peavad olema ELi kaubanduspoliitika 
põhieesmärgid ja -vastutus, kui EL ise on maailma suurim kaubandusblokk;

L. arvestades, et arenguriigid leppisid Marrakech’is kokku, et algatavad läbirääkimised 
teenuste üle tingimusel, et tagatakse täielik paindlikkus, pidades silmas mis tahes 
teenustesektori kaasamist läbirääkimistele või läbirääkimistelt väljajätmist;

M. arvestades, et 90% kõikidest patentidest on tööstusriikide omanduses ning kehtivate 
TRIPS-eeskirjade kohaldamine on takistuseks tehnoloogiasiirdele;

N. arvestades, et EL on maailma suurim eksportija ja teine suurim importija, ning tema mõju 
WTOs ning kahepoolsetes ja piirkondlikes lepingutes kujundab rahvusvahelise 
kaubanduspoliitika ja rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade piirjooni nende 
intellektuaalsetest alustaladest tegeliku rakendamiseni välja,

1. hoiatab, et vaesuse kaotamise nurjumise ülemaailmsed kulud on juhul, kui lükatakse edasi 
kaubanduseeskirjade ning sotsiaal- ja keskkonnanormide vahelise piisava tasakaalu 
otsimine, hiigelsuured inimeste kannatuste, ebastabiilsuse, lahkheli, korduvate 
hädaolukordade, rahvusvahelise kuritegevuse, uimastikaubanduse, majanduse seisaku, 
salajase rände ja enneaegse surma seisukohast;

2. kutsub komisjoni üles käsitlema oma rahvusvahelise päevakorra kõige tähtsama asjana 
ülemaailmse valitsemise, kaubanduseeskirjade jõustamise ja arenguõiguse, eriti 
keskkonna- ja sotsiaalnormide uuesti tasakaalustamist kui ainsat võimalust aidata kaasa 
vaesuse algpõhjuste kaotamisele ning sotsiaalse ühtekuuluvuse ja keskkonna säästmise 
parandamisele kaasa aitamiseks;

3. nõuab, et hinnataks täielikult kehtivate kaubanduspoliitikate mõju keskkonnale ja 
vaesusele arenguriikides ja ELis;

4. tunneb heameelt komisjoni presidendi teadaande üle (2005. aasta oktoober), et tema 
võtaks meetmeid globaliseerumisohvrite kasuks ELi konkreetsetes programmides; arvab, 
et nende programmidega peaks kaasnema sotsiaal- ja keskkonnanormide tugevdamine 
ELis ning kontrolli tugevdamine ELi imporditud kaupade või ELis osutatud teenuste 
tootmise üle;

5. kutsub komisjoni üles kehtestama – ja julgustama WTOd looma – uusi vahendeid kaupade 
hindade stabiliseerimiseks ja selle tagamiseks, et nende kommertsialiseerimisest saadavaid 
kasusid jagavad tootjad ja jaemüüjad õiglaselt;

6. arvab, et industrialiseerimisõigus on õigus arengule ning seetõttu arvab, et igal riigil on 
õigus kaitsta oma tööstust, eriti nende riikide eest, kes kasutavad sotsiaal- ja 
keskkonnadumpingut;

7. ergutab majanduslikku integratsiooni naabrite vahel ja nende riikide vahel, kes on samal 
majandusarengu tasemel;



PR\598451ET.doc 7/7 PE 367.908v01-00
Freelance-tõlge

ET

8. kutsub komisjoni üles tegutsema rahvusvaheliste läbirääkimiste suurema läbipaistvuse 
suunas ja arvestama nende arenguriikide probleeme, kellel ei ole võimalik toime tulla 
arvukate kaubandusläbirääkimistega samal ajal;

9. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks enda peale Sahara-taguste riikide abistamise 
eriprogrammi, et kaotada rahvusvaheliste finantseerimisasutuste (IFI) kehtestatud 
kaubanduse liberaliseerimise negatiivsed mõjud sellistes valdkondades nagu juurdepääs 
veele, ravimitele, avalikele teenustele (raudteed jne), põllumajandusele ja põhitööstusele;

10. nõuab GATTi artikli XXIV reformi, et pikendada arenguriikidele piirkondlike lepingute 
kohaste kohustuste omandamisel võimaldatud üleminekuperioode;

11. märgib, et enamikus arenguriikides on, eriti vaeste jaoks, põhiline sissetuleku ja tööhõive 
allikas jätkuvalt põllumajandus ning seetõttu kutsub tööstusriike üles kiirendama 
ekspordisubsiidiumide ja põhjendamatute riigisiseste subsiidiumide kaotamist 
eeljaotamisel ning lubama üksnes riigi subsiidiumeid, mis on tõesti põhjendatud säästva 
põllumajanduse seisukohast, ja tagama põllumajanduse sotsiaalse funktsiooni;

12. kutsub komisjoni üles tagama kaubandus- ja koostööpoliitika vahelist suuremat sidusust 
ning aitama arenguriikide valitsustel säilitada ja arendada avalikke teenuseid selleks, et 
heastada vaesusega seotud suured hädad, nt epideemiad, kirjaoskamatus, joogivee nappus 
ja reovee puhastamise võimaluste puudumine;

13. kutsub komisjoni üles tagama täielikku paindlikkust teenuste valdkonnas ja võimaldama 
igale riigile vabaduse liberaliseeritavate teenuste nimekirja teenuste kaasamiseks või sealt 
väljajätmiseks;

14. rõhutab vajadust kättesaadavate ja taskukohaste ravimite järele ning vajadust TRIPS-
lepingu artiklite 30 ja 31 reformi järele; arvab, et TRIPS-lepingu selline reform on samuti 
äärmiselt vajalik tehnosiirde hõlbustamiseks arenguriikide heaks;

15. rõhutab, et vaesuse vähendamine ja säästva arengu edendamine peavad olema 
majanduskoostöölepingute (EPA) läbirääkimiste keskne fookus;

16. teeb oma presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja 
komisjonile, samuti liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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