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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. muistuttaa, että neuvoston päätös kaikkien Iranin islamilaiseen tasavaltaan kohdistettujen 

ydinohjelmaan liittyvien pakotteiden poistamisesta sen vuoksi, että Iran oli pannut 

täytäntöön yhteisen kattavan toimintasuunnitelman mukaiset sitoumuksensa, mahdollistaa 

suhteiden uudelleensolmimisen Iraniin ja luo tilaisuuksia ja hyötyjä molemmille 

osapuolille tarjoamalla mahdollisuuden markkinoiden uudelleen avaamiseen 

eurooppalaisille yrityksille; muistuttaa, että Iranissa on suuri, suhteellisen hyvin koulutettu 

ja nuori väestö, alueen monipuolisimpiin kuuluva BKT:n koostumus, maa tarvitsee 

investointeja ja se on laadukkaiden eurooppalaisten tuotteiden potentiaalinen markkina-

alue; 

2. panee merkille, että useissa komission julkilausumissa ja EU:n valtuuskuntamatkoissa 

Iraniin, joista viimeisin koostui unionin korkeasta edustajasta / komission 

varapuheenjohtajasta ja seitsemästä komission jäsenestä, on keskitytty kauppaan ja 

taloussuhteisiin; 

3. korostaa, että kauppa ja pääsy takaisin maailmanlaajuiseen sääntöihin perustuvaan 

kauppajärjestelmään on mahdollinen keino murtaa Iranin eristäytymistä ja että kauppa 

voisi olla merkittävä väline poliittisen vuoropuhelun tehostamiseksi ja alueen maiden 

välisen yhteistyön edistämiseksi, jotta voidaan lisätä alueellista kehitystä, työllisyyttä ja 

vakautta laajemmalla alueella; 

4. kehottaa johdonmukaisuuteen EU:n kauppa- ja teollisuuspolitiikan ja EU:n 

energiapolitiikan välillä ja uskoo, että kaikkien nykyisten EU:n hankkeiden ja 

investointien Iranissa on oltava täysin EU:n hiilestä irtautumista koskevien pitkän 

aikavälin sitoumusten mukaisia; 

5. on huolissaan laajamittaisesta korruptiosta ja pakotteita kiertävästä kaupankäynnistä, jotka 

ovat johtaneet harmaaseen talouteen ja merkitsevät riskiä eurooppalaisille investoinneille; 

korostaa tämän vuoksi, että on torjuttava korruptiota, lisättävä avoimuutta ja tuettava 

aidosti yksityisen sektorin ja markkinatalouden kehitystä Iranissa; 

6. muistuttaa, että unionin kauppapolitiikka lisää osaltaan unionin arvojen suojelua ja edistää 

niitä; korostaa, että EU:n ja Iranin välisten kauppasuhteiden mahdollinen avaaminen 

uudelleen on kytkettävä siihen, että Iran parantaa merkittävästi  ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien sekä kansainvälisten työelämää ja ympäristöä koskevien ja sosiaalisten 

normien noudattamista; katsoo, että konkreettiset parannukset näillä aloilla ovat 

äärimmäisen tärkeitä liike- ja investointisuhteiden avaamiseksi uudelleen Iranin kansan 

elinolojen ja hyvinvoinnin parantamiseksi; muistuttaa, että Iran on allekirjoittanut 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja 

lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen, ja kehottaa Irania noudattamaan 

johdonmukaisemmin kansainvälisiä sitoumuksiaan; 
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7. panee merkille, että valtio kontrolloi tiukasti 70 prosenttia Iranin taloudesta, mikä voi 

aiheuttaa ongelmia eurooppalaisille yrityksille Iranissa, ja että lisääntynyt kaupankäynti 

voi vahvistaa tiettyjen vaaleilla valitsemattomien henkilöiden taloudellista, sotilaallista ja 

poliittista valtaa; pyytää komissiota esittämään kahden vuoden kuluttua pakotteiden 

purkamisesta kertomuksen Iranissa toimivien eurooppalaisten yritysten mahdollisesti 

kohtaamista esteistä ja näiden kauppasuhteiden mahdollisesta vaikutuksesta Iraniin; 

korostaa, että on tärkeää, että Iran kehittää kansainvälisille investoinneille suotuisan 

ympäristön, ja että tämän on tapahduttava rahanpesunvastaisen toimintaryhmän 

suosituksia noudattaen; 

8. korostaa, että Iranilla on useita ympäristöhaasteita, mukaan lukien vesivarojen niukkuus ja 

maaperän huonontuminen, ja että samalla kun EU hyödyntää kaikkia liike-elämän 

yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia, sen olisi toimittava yhdessä Iranin kanssa 

ympäristönsuojelun parantamiseksi ja ympäristön kannalta kestävän kehityksen 

edistämiseksi; 

9. panee merkille, että EU:n nykyinen neuvotteluvaltuutus kauppa- ja yhteistyösopimukselle 

Iranin kanssa on vanhentunut; kehottaa unionia tarkastelemaan mahdollisuutta aloittaa 

uudelleen neuvottelut Iranin liittymisestä Maailman kauppajärjestöön, sillä jäsenyys lisäisi 

vapautta Iranin taloudessa, nopeuttaisi kasvua, toisi maan mukaan sääntöihin perustuvaan 

maailmanlaajuiseen järjestelmään, loisi mekanismin, jolla voitaisiin tukea välttämättömiä 

talousuudistuksia Iranissa ja jolla Iranin islamilaisen tasavallan hallinto saataisiin 

vastuulliseksi kansainvälisistä sitoumuksista; korostaa myös, kuinka tärkeää on, että Iran 

kehittää talous- ja kauppasuhteitaan alueen toimijoihin, jotta saadaan aikaan 

yhdenmukainen taloudellinen ja kaupallinen kokonaisuus WTO:n sääntöjen mukaisesti; 

huomauttaa, että Euroopan unioni voi antaa oman asiantuntemuksensa ja tukensa tämän 

alueellisen vuoropuhelun kehittämiseen ja rakentamiseen; kehottaa komissiota 

tarkastelemaan vaihtoehtoja kauppa- ja investointisuhteiden vahvistamiseksi, jotta Iran 

saadaan lähemmäksi WTO:n sääntöjä ja voidaan suojella eurooppalaisia investointeja; 

korostaa, että virallisen neuvottelukehyksen avulla EU voisi täysimääräisesti hyödyntää 

asemaansa laajimpana yhdentyneenä markkina- ja talousalueena ja voitaisiin luoda 

foorumi keskustelua ja vuoropuhelua varten; 

10. katsoo, että vaikka eurooppalaisten yritysten kanssa on allekirjoitettu useita sopimuksia, 

Iran ei voi noudattaa sitoumuksiaan likviditeetin puutteen takia, mikä johtaa noidankehään 

avautumisprosessissa Iranin kanssa; 

11. panee merkille tärkeänä asiana, että ydinsopimus ei vaikuttanut eräisiin Yhdysvaltojen 

pakotteisiin, erityisesti ihmisoikeusloukkauksiin, terrorismin tukemiseen ja ballististen 

ohjusten testaukseen liittyviin pakotteisiin, jotka pysyvät voimassa; pitää valitettavana, 

että Yhdysvaltojen vielä voimassa olevat pakotteet rajoittavat EU:n poliittista 

liikkumavaraa ja estävät sellaisia eurooppalaisia yrityksiä, joilla on toimintaa 

Yhdysvalloissa, harjoittamasta liiketoimintaa Iranissa; pitää sopimattomana, että 

Euroopan unioni on riippuvainen siitä, että Yhdysvaltojen hallitus takaa sille 

oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden, ja pyytää komissiota ja EUH:ta jatkamaan 

vuoropuhelua ja yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa myös myöntämällä määräaikaisia 

vapautuksia, kunnes lopullinen pysyvä ratkaisu on saatu sovittua; 
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12. katsoo, että Iraniin tehdyillä investoinneilla ei ole oikeusvarmuutta Yhdysvaltojen 

ekstraterritoriaalisten lakien sekä dollarimääräisten liiketoimien vuoksi, joten EU:n 

kauppapoliittista toimintamallia Iranin suhteen olisi muutettava; toivoo, että EU:n Iranin 

kanssa tekemien liiketoimien valuuttana käytetään euroa, jotta vältetään amerikkalaisten 

viranomaisten määräämät seuraamukset, kuten aiemmin on käynyt eräiden 

eurooppalaisten pankkien tapauksessa; 

13. panee merkille, että EU pyrkii monipuolistamaan energialähteitä ja että Iran on keskeinen 

toimija kansainvälisillä energiamarkkinoilla, ja tukee siksi yhteistyön lisäämistä Iranin 

kanssa tällä alalla; kannustaa Iranin öljy- ja kaasuvientiä Eurooppaan ja yhteistyön 

lisäämistä uusien teknisten sovellusten, uusiutuvien energialähteiden ja 

energiatehokkuuden kehittämiseksi; 

14. korostaa avoimen ja turvallisen internetin digitaalitaloudelle tarjoamia mahdollisuuksia 

Iranissa; vaatii jälleen tehokasta eurooppalaista vientivalvontajärjestelmää, jotta voidaan 

estää kaksikäyttötuotteiden ja -tekniikoiden väärinkäyttö ihmisoikeusloukkauksiin ja 

unionia vastaan; 

15. panee merkille, että yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suuntaviivojen tehokas 

täytäntöönpano on ratkaisevassa asemassa, jos halutaan, että tiiviimmät kauppasuhteet 

EU:n ja Iranin välillä vaikuttavat myönteisesti Iranin koko yhteiskuntaan; 

16. kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota eurooppalaisten ja iranilaisten pk-yritysten 

rooliin kauppasuhteiden vahvistamisessa; 

17. korostaa, että Iranissa tarvitaan erityisesti sukupuolinäkökulmasta tasa-arvoista ja 

osallistavaa kasvua; kehottaa keskittymään erityisesti naisten rooliin Iranissa, sillä 

iranilaisiin naisiin ja Iranissa vieraileviin eurooppalaisiin naisiin kohdistetaan laillista 

syrjintää, kun heitä vaaditaan pukeutumaan uskonnollisiin symboleihin, mikä voi estää 

naisia matkustamasta Iraniin. 
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