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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. muistuttaa, että korruptio vaarantaa ihmisoikeudet, tasa-arvon, sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden, talouskasvun, köyhyyden torjunnan, kehityksen ja ympäristön; 

painottaa sen syvällekäyvää haitallista vaikutusta kauppaan ja siitä saataviin etuihin, 

taloudelliseen kehitykseen, investointeihin ja julkisiin hankintamenettelyihin ja kehottaa 

komissiota ottamaan tämän yhteyden huomioon kaikissa kauppasopimuksissa ja 

sisällyttämään niihin täytäntöönpanokelpoisia korruptionvastaisia ja 

ihmisoikeuslausekkeita; 

2. huomauttaa, että kauppapolitiikka osaltaan suojelee ja edistää EU:n puolustamia arvoja, 

jotka on vahvistettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ja joihin kuuluvat 

demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, perusoikeudet ja -vapaudet 

sekä tasa-arvo; painottaa, että on välttämätöntä varmistaa unionin ulko- ja sisäpolitiikan 

johdonmukaisuus erityisesti korruption torjunnan osalta; korostaa, että unionin 

lainsäätäjillä on tässä yhteydessä erityinen rooli, sillä niiden on kauppasuhteita 

edistäessään vältettävä, että nämä suhteet olisivat portti korruptiokäytäntöihin; 

3. näkee kauppasopimukset keskeisenä mekanismina, jolla voidaan edistää korruption 

torjuntaa ja hyvää hallintoa; pitää myönteisinä unionin kauppapolitiikassaan muun muassa 

GSP+-järjestelmän ja kestävää kehitystä koskevien lukujen kautta toteuttamia 

korruptionvastaisia toimia ja sen tekemiä sitoumuksia ratifioida kansainvälisiä korruption 

torjuntaa koskevia sopimuksia kauppakumppaniensa kanssa; muistuttaa ”Kaikkien 

kauppa” -strategiassa vahvistetusta tavoitteesta sisällyttää kunnianhimoiset 

korruptionvastaiset määräykset kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin; vaatii tässä 

yhteydessä, että tuleviin kauppasopimuksiin sisällytetään sitoumuksia soveltaa korruption 

torjuntaa koskevia monenvälisiä sopimuksia, kuten YK:n korruptiosopimusta ja OECD:n 

lahjonnan torjuntaa koskevaa yleissopimusta, ja että monialaisia määräyksiä sisällytetään 

osaksi kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja lisätään voimassa oleviin kauppasopimuksiin 

niiden tarkistuksen yhteydessä; 

4. korostaa, että kauppasopimusten allekirjoittajaosapuolten olisi toteutettava toimenpiteitä, 

joilla edistetään yksityissektorin, kansalaisjärjestöjen ja kansallisten neuvoa-antavien 

ryhmien aktiivista osallistumista korruption torjuntaa koskevien ohjelmien ja 

kansainvälisissä kauppa- ja investointisopimuksissa olevien lausekkeiden 

täytäntöönpanoon; ottaa huomioon EU:ssa käynnissä olevat keskustelut ja pitää 

myönteisenä edistystä, joka on saavutettu tehokkaiden unionin laajuisten väärinkäytösten 

paljastajien suojelutoimien laatimisessa, sekä katsoo, että olisi harkittava väärinkäytösten 

paljastajien suojelun sisällyttämistä tuleviin kauppasopimuksiin, kun unionin laajuinen 

järjestelmä on käytössä; 

5. katsoo, että on tarpeen antaa selkeää neuvontaa ja tukea yrityksille, jotta ne voivat kehittää 

toiminnoissaan tehokkaita korruptiontorjuntamääräysten noudattamismenettelyjä, ja 

kauppasopimuksiin olisi sisällytettävä pk-yrityksiä koskevia erityisiä määräyksiä, jotta ne 

voivat torjua korruptiota; painottaa, että määräysten noudattamiseen ei ole yhtä 

lähestymistapaa, joka sopisi kaikille; kehottaa komissiota harkitsemaan avun lisäämistä 
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korruption torjuntaa koskeville valmiuksien kehittämishankkeille, kuten parhaiden 

käytäntöjen vaihdolle ja koulutukselle, jolla autetaan jäsenvaltioita ja yrityksiä 

vastaamaan tällä alalla mahdollisesti kohtaamiinsa haasteisiin; 

6. pitää myönteisenä, että Maailman kauppajärjestön kaupan helpottamissopimus tuli 

voimaan helmikuussa 2017 ja että se sisältää toimenpiteitä korruption torjumiseksi 

maailmanlaajuisessa kaupassa; katsoo kuitenkin, että lainsäädännön hyväksyminen tai 

tarkistaminen on itsessään riittämätöntä ja tärkeintä on sen täytäntöönpano; huomauttaa, 

että lainsäädännön uudistamisen yhteydessä on huolehdittava oikeuslaitoksen 

koulutuksesta, tietojen julkisuudesta ja avoimuutta koskevista toimenpiteistä, ja kehottaa 

EU:n jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä näissä kysymyksissä korruption torjunnan 

yhteydessä; huomauttaa myös, että kauppasopimukset voisivat auttaa seuraamaan 

korruptionvastaisten toimien tarkistamista kansallisella tasolla; 

7. kehottaa komissiota neuvottelemaan täytäntöönpanokelpoiset korruption- ja 

rahanpesunvastaiset määräykset kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin ja varmistamaan 

korruptionvastaisten määräysten täytäntöönpanon tehokkaan seurannan; kehottaa tätä 

varten jäsenvaltioita tukemaan korruptionvastaisten määräysten sisällyttämistä 

neuvotteluvaltuuksiin komission jäsenvaltioille toimittamissa valtuutusluonnoksissa 

olevien ehdotusten mukaisesti; pitää myönteisenä, että neuvotteluvaltuudet EU:n ja 

Meksikon välisen sopimuksen päivittämiseksi sisältävät korruptionvastaisia määräyksiä; 

kehottaa komissiota jatkamaan korruptionvastaista työtään ja lisäämään 

kauppasopimusneuvottelujen avoimuutta sekä sisällyttämään sopimuksiin määräyksiä, 

joilla pyritään lisäämään sääntely-yhteistyötä ja parantamaan tullimenettelyjen ja 

globaalien arvoketjujen lahjomattomuutta; katsoo, että kauppasopimuksiin on korruption 

torjumiseksi sisällyttävä muun muassa tietojenvaihtoa sekä hallinnollista ja teknistä apua 

koskevia yhteistyölausekkeita, joiden tavoitteena on parhaiden käytäntöjen vaihto ja 

edistäminen, mikä osaltaan varmistaa oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien 

kunnioittamisen; kannustaa komissiota asettamaan selkeät ja asianmukaiset ehdot ja 

tulosindikaattorit, jotta parannetaan tulosten arviointia ja osoittamista; 

8. huomauttaa, että on tärkeää pitää yllä säännöllistä vuoropuhelua EU:n 

kauppakumppaneiden kanssa koko sopimusten täytäntöönpanon ajan sen varmistamiseksi, 

että sopimuksia ja niiden sisältämiä korruptionvastaisia määräyksiä seurataan ja ne 

pannaan täytäntöön asianmukaisesti; panee merkille komission ”Kaikkien 

kauppa” -strategiassa esittämän ehdotuksen perustaa kuulemismekanismeja, jos kyseessä 

on järjestelmällinen korruptio ja heikko hallinto; kehottaa komissiota harkitsemaan 

sopimuksen tuomien etujen keskeyttämistä, jos korruptio on järjestelmällistä tai jos 

kumppanit eivät noudata korruption torjuntaa koskevia sitoumuksiaan tai korruption 

torjunnan alan kansainvälisiä normeja, joita ovat esimerkiksi OECD:n yleinen 

raportointistandardi, veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskeva OECD:n 

toimintasuunnitelma, tosiasiallisen omistajuuden keskusrekisteri ja rahanpesunvastaisen 

toimintaryhmän suositukset; kehottaa komissiota asettamaan selkeät ja asianmukaiset 

ehdot ja tulosindikaattorit, jotta parannetaan tulosten arviointia ja osoittamista; kehottaa 

lisäksi komissiota reagoimaan päättäväisesti, oikeasuhteisesti ja nopeasti, jos 

edunsaajavaltion hallitus ei noudata sopimuksia; kehottaa komissiota perustamaan 

kauppakumppanien kanssa kuulemismekanismeja, jos korruptio on järjestelmällistä, ja 

järjestämään asiantuntijavaihtoja, jotta autetaan valtioita panemaan korruptionvastaisia 

toimia täytäntöön. 
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