
1158556.FI PE 624.732 

Kirjallisesti vastattava kysymys E-003733/2018 

komissiolle 
työjärjestyksen 130 artikla 

Ignazio Corrao (EFDD), Isabella Adinolfi (EFDD), Laura Agea (EFDD), Daniela Aiuto (EFDD), 

Zoltán Balczó (NI), Tiziana Beghin (EFDD), Monika Beňová (S&D), Nessa Childers (S&D), 

Thierry Cornillet (ALDE), Georgios Epitideios (NI), Eleonora Evi (EFDD), José Inácio Faria 

(PPE), Ana Gomes (S&D), Diane James (NI), Béla Kovács (NI), Merja Kyllönen (GUE/NGL), 

António Marinho e Pinto (ALDE), Costas Mavrides (S&D), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), 

Molly Scott Cato (Verts/ALE), Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), Marco Valli (EFDD), Hilde 

Vautmans (ALDE), Udo Voigt (NI), Julie Ward (S&D) ja Maria Gabriela Zoană (S&D) 

Aihe: Tee- ja kaakaoalalla käytettävien eettisten sertifikaattien todellinen hyöty: EU:n kuluttajien 
tietoon perustuvan valinnan vaatimus 

BBC kertoi vuosina 2015 ja 20161 työntekijöiden huonosta kohtelusta, lapsityövoimasta ja vaarallisten 
kemikaalien käytöstä sellaisen teen tuotannossa, jota myydään EU:ssa käyttäen erilaisia eettisiä 
sertifikaatteja, kuten RainForestia. Sheffieldin yliopistossa toimivan professori Genevieve LeBaronin 
toukokuussa 2018 esittämässä tutkimuksessa2 todettiin, että merkittävät eettisen sertifioinnin 
järjestelmät, kuten FairTrade, eivät pysty saamaan aikaan riistosta ja pakkotyöstä vapaata 
työympäristöä. Paikalla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että kaakao- ja teealalla työskenteleville 
maataloustyöntekijöille maksetaan erittäin pientä palkkaa ja työnantajat rikkovat eettisiä normeja 
rutiininomaisesti. Lisäksi professori LeBaron totesi, että jotkin pahimmista riiston esimerkeistä 
tapahtuivat eettisesti sertifioiduilla viljelmillä ja että eettiset sertifiointi- ja tarkastusmenettelyt itse 
asiassa vahvistavat toimitusketjujen paikallisia ongelmia3. 

Kun otetaan huomioon edellä mainitut seikat ja EU:n tämänhetkinen tuki eettiselle sertifioinnille, 

onko komissio tietoinen siitä, kuinka paljon riistoa, pakkotyötä ja lapsityövoiman käyttöä 
todellisuudessa tapahtuu eettisen sertifikaatin saaneilla tee- ja kaakaoviljelmillä? 

Voiko komissio kertoa, kuinka suurella summalla eettisiä sertifiointeja on yhteensä tuettu sen eri 
välineiden avulla viimeisten viiden vuoden aikana?  

Mihin toimiin komissio ryhtyy varmistaakseen, että ”eettisesti sertifioituina” markkinoituja tee- ja 
kaakaotuotteita ei ole tuotettu pakkotyöllä, jotta EU:n kuluttajille voidaan taata tietoon perustuva 
valinta? 
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