
 

ELi tulevik: kuidas kasutada ära üleilmastumise
pakutavaid võimalusi?
 
Pidevalt areneva rahvusvahelise kaubanduse toel tekib juurde töökohti ja jõukust, kuid
samal ajal võib globaliseerumise tõttu kaotsi minna piirkondade eripära.
 
Kuidas üleilmastumisest kasu saada ja vältida negatiivseid aspekte? Euroopa Komisjon
on käinud välja ELi tulevikule globaliseerumise võtmes keskenduva aruteludokumenti
ning sel puhul toimus arutelu parlamendi täiskogul teisipäeval, 16. mail. Teeme ülevaate
Euroopa Parlamendi rollist.
 
Rahvusvahelisest kaubandusest annab Euroopa Liit kogu maailma lõikes kõige suurema osa,
kasutades seejuures seda positsiooni kõrgete tootestandardite kehtestamiseks ja oma väärtuste
levitamiseks mujal maailmas.
 
Euroopa Parlamendi saadikud on kaubanduskõnelustel oma sõna korduvalt sekka öelnud.
Hiljuti ELi-Kanada vahel peetud läbirääkimistel seisis EP vastu algselt välja pakutud investori ja
riigi vaheliste vaidluste lahendamise korrale, kuna seda peeti erasektori süsteemiks, mis lähtub
liialt ettevõtetest. Selle asemel kaasneb CETAga uus investeerimiskohtu süsteem, kus
professionaalsete ja sõltumatute kohtunike nimetamise eest vastutavad EL ja Kanada.
 
 
 
Korduvalt on parlament toetanud meetmeid ebaausa konkurentsi vastu. Möödunud aastal
palusid saadikud Euroopa Komisjonilt strateegiat, mille abil kaitsta ELi raudteetööstust odava
kolmandatest riikidest pärit impordi vastu. Samuti on parlament nõudnud samme dumpingu ja
subsideeritud importkauba vastu.
 
Võimalustest ja ohtudest kauplemisel Hiinaga teeb ülevaate parlamendi uuring.
 
Samuti on saadikud toetanud samme töötajate kaitsmiseks „sotsiaalse dumpingu“ vastu. Üheks
näiteks on olukord, kus ELi ettevõtted registreerivad oma töötajad mõnes teises liikmesriigis,
kus võrreldes firma asukohamaaga kehtib seal nõrgem tööjõuregulatsioon.
 
Konfliktimineraalid, piinamisvahendid
 
Tänavu märtsis kinnitas parlament määruse, mille eesmärgiks on tagada, et
konfliktipiirkondadest pärit mineraalide hankimisel ei toetataks relvastatud konflikte ja
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20170209IPR61728/ceta-meps-back-eu-canada-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20160603IPR30214/rail-equipment-imports-halt-unfair-competition-from-non-eu-countries-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20140203IPR34509/meps-call-for-tougher-measures-against-unfair-imports-from-third-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20140203IPR34509/meps-call-for-tougher-measures-against-unfair-imports-from-third-countries
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535021/EXPO_STU%282016%29535021_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20160916STO43171/sotsiaalne-dumping-saadikud-n%C3%B5uavad-t%C3%B6%C3%B6tajatele-kaitset
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20170308IPR65672/konfliktipiirkonnast-p%C3%A4rit-mineraalide-vastutustundlik-hankimine


inimõiguste rikkumisi. Õigusloomega sätestatakse konfliktipiirkondadest pärit tina, tantaali,
volframi ja kulla importijatele kohustus teostada kontrolle oma tarneahelas, et tagada
mineraalide vastutustundlik hankimine.
 
 
 
Lisaks on saadikud andnud heakskiidu eeskirjadele, mis tõkestavad kauplemist
piinamisvahenditega.
 
Rõivatööstus, palmiõli
 
Tänavu aprillis kinnituse saanud resolutsiooni järgi tuleb ELis kehtestada reeglid, mille alusel
peavad rõivatööstuse ettevõtted tagama, et kolmandatest riikidest allhankeid võttes on tagatud
sealsetele töötajate ohutud töötingimused.
 
 
 
Kontrollimatu palmiõli tootmisega kaasneb vihmametsade hävitamine ning looduslikust
elukeskkonnast on Kagu-Aasias ilma jäämas ninasarvikud, tiigrid ja orangutangid. Aprillis
hääletuse läbinud resolutsioonis soovitab parlament võtta kasutusele ELi imporditava palmiõli
ühtne sertifitseerimissüsteem ja loobuda palmiõli kasutamisest biokütuste tootmisel.
 
 
 
Koostöömajandus, koondatute toetamine
 
Mis puudutab uut sorti töökohti, siis koostöömajanduse platvormide heaks töötavatele
inimestele tuleb tagada õiglased töötingimused ja sotsiaalkaitse, ütlevad saadikud.
 
 
 
Lisaks on parlament korduvalt toetanud vahendite eraldamist Globaliseerumisega Kohanemise
Euroopa Fondist koondatute ümberkoolitamiseks. Mais andis EP eelarvekomisjon kinnituse 2,6
miljoni euro eraldamiseks, et aidata 821 endist Nokia töötajat Soomes.
 
Debatt Euroopa integratsioonist
 
Euroopa Komisjon esitab kokku viis aruteludokumenti, mis keskenduvad järgmistele teemadele:
sotsiaalne mõõde, globaliseerumine, majandus- ja rahaliit, kaitsekoostöö ja
rahandusküsimused.
 
Aruteludokumendid ei sisalda konkreetseid ettepanekuid, vaid ideid ja stsenaariume, pidades
seejuures silmas Euroopat aastal 2025. Need dokumendid saavad olema aluseks debatile
Euroopa integratsiooni tuleviku üle.
 
Tulevikuplaanid võtab septembris kokku Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, kui
esineb parlamendi ees traditsioonilise kõnega olukorrast Euroopa Liidus.
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20160930IPR44536/saadikud-karmistavad-eli-ekspordikeeldu-piinamisvahenditele
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20160930IPR44536/saadikud-karmistavad-eli-ekspordikeeldu-piinamisvahenditele
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20170424IPR72039/textile-imports-meps-push-for-eu-rules-to-curb-worker-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20170329IPR69057/meps-call-for-clampdown-on-imports-of-unsustainable-palm-oil-and-use-in-biofuel
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20170407STO70803/euroopa-komisjon-tutvustab-parlamendi-ees-sotsiaal%C3%B5iguste-samba-algatust
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=et
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=et
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20170508IPR73758/eu-job-search-aid-%E2%82%AC2.6-million-for-821-former-nokia-workers-in-finland


Loe Euroopa Liidu tuleviku kohta lähemalt.
 
See uudislugu on algselt avaldatud 9. mail.
 
Millistes valdkondades peab EL rohkem ära tegema? (Eurobaromeeter 2017)
• Rahu ja demokraatia edendamine maailmas – 73% vastanutest

• Majanduspoliitika – 58% vastanutest

• Välispoliitika – 57% vastanutest

EP uuringuteenistuse ülevaated
Pressiteade. Debatt parlamendi täiskogul (16.05.17)
ELi-Kanada vabakaubanduslepe
Keeld piinamisvahenditega kauplemisele
ELi-USA kõnelused vabakaubandusleppe üle
Rõivatööstuse vastutus
Kaitse dumpingu ja subsideeritud impordi vastu

Aktuaalne

Prioriteetne teema: Euroopa Liidu tulevik
ELi-USA vabakaubanduslepe
Majandus – Paneme selle taas käima
Tööturu elavdamine
Euroopa Liit maailmas

Audiovisuaalne materjal
ELi-Kanada vabakaubanduslepe
ELi-USA vabakaubanduslepe
Konfliktimineraalid
Noorte tööhõive
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond
Rõivatööstus
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20170509IPR73925/meps-want-to-protect-citizens-from-negative-effects-of-globalisation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595894/EPRS_BRI%282017%29595894_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599275/EPRS_BRI%282017%29599275_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/586606/EPRS_IDA%282016%29586606_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603885/EPRS_ATA%282017%29603885_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI%282017%29595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/20170616TST77649
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/20170616TST77649
http://www.europarl.europa.eu/news/et/top-stories/20150202TST18313/ttip-risks-and-opportunities
http://www.europarl.europa.eu/news/et/top-stories/20140217TST36225/majandus
http://www.europarl.europa.eu/news/et/top-stories/20131014TST22248/t%C3%B6%C3%B6turu-elavdamine
http://www.europarl.europa.eu/news/et/top-stories/20131111TST24341/eu-in-the-world
http://audiovisual.europarl.europa.eu/CETA
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2259
http://audiovisual.europarl.europa.eu/conflict-minerals
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3249
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=29f37d48-0c08-49ab-b2ba-a266010b8ceb
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0b9808f7-3aa7-400a-a9e0-a76200bc3094


Globaliseerumine: kuidas tõuseb sellest tulu? ©AP Images/European Union-EP
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ELi tööstuse kaitseks
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cd9e2a95-36e0-4ef2-82bd-a1a80119f200

Konfliktimineraalid
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/conflict-minerals-the-truth-behind-your-smartphone

Piinamisvahendid
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=c37487fe-d218-446e-bf6d-a6780093c4dd
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Kiirmoe hind
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/the-human-cost-of-fast-fashion-the-case-for-a-binding-framework
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