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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, että kansainvälinen kauppa on unionin ulkopolitiikan keskeinen väline, joka 

edistää kestävää kehitystä erityisesti kehitysmaissa, jos siihen osoitetaan tarvittava 

rahoitus ja se pannaan täytäntöön johdonmukaisilla strategioilla; 

2. panee merkille, että ”Kaikkien kauppa” -strategiassa esiteltiin entistä 

kunnianhimoisempi unionin kauppapoliittinen ohjelma; kannustaa lisäämään rahoitusta 

kaupan alan apua koskeviin aloitteisiin, kuten toimenpiteisiin, joilla tuetaan paikallista 

ja alueiden sisäistä kauppaa, ja osoittamaan komission kauppapolitiikan pääosastolle 

riittävät resurssit, jotta se kykenisi suoriutumaan lisääntyvistä tehtävistään ja erityisesti 

varmistamaan niin kahden- kuin monenvälisiin sopimuksiin sisältyvien määräysten 

täytäntöönpanon ja soveltamisen valvonnan sekä parantamaan komission 

kauppapoliittisen ohjelman johdonmukaisuutta unionin maailmanlaajuisten toimien 

tavoitteiden ja kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta koskevan 

vaatimuksen kanssa vähentämättä tai kohdentamatta uudelleen kehitysyhteistyöhön 

tarkoitettuja määrärahoja; korostaa, että kaupan alan apuun osoitettu rahoitus on erittäin 

tärkeä väline rakenteiden ja hankkeiden kehittämiseksi erityisesti vähiten kehittyneissä 

maissa; korostaa, että tällaisia aloitteita ja tällaista rahoitusta olisi lisättävä; pyytää 

lisäksi komissiota koordinoimaan aloitteen täytäntöönpanoa sen vaikuttavuuden 

maksimoimiseksi; pitää tärkeänä arvioida näitä sopimuksia ja toteaa jälleen, että unionin 

kauppapolitiikka on yksi sen ulkopolitiikan keskeisistä pilareista ja sitä on siksi 

tuettava; 

3. pitää unionin talousarvion ja sen rakenteen perusteellista ja kiireellistä uudistamista 

välttämättömänä tulevan monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin ja 

kauppapoliittisen ohjelman puitteissa ja kehottaa komissiota tekemään asiasta aloitteen 

neuvostolle ja parlamentille; 

4. toteaa, että unionin kansalaiset haluavat yhä enemmän osallistua unionin 

kauppapolitiikkaan ja että komissio on tehnyt tästä kansalaisten mielenkiinnon 

kohteesta prioriteetin; pitää tässä mielessä erittäin tärkeänä osoittaa riittävästi resursseja 

siihen, että kansalaiset otetaan aktiivisesti mukaan unionin kauppapolitiikan laadintaan 

ja tietoisuutta sen hyödyistä lisätään unionin kansalaisten keskuudessa; kehottaa 

ottamaan sisäiset neuvoa-antavat ryhmät ja yhteiset foorumit mukaan 

kansalaisvuoropuheluun, sillä ne ovat tärkeimmät välineet pyrittäessä saavuttamaan 

kansalaisyhteiskunnan vaikuttava osallistuminen kauppasopimusten kaupan kestävyyttä 

koskevien lukujen täytäntöönpanon valvontaan ja seurantaan; kehottaa kehittämään 

keskeisiä tulosindikaattoreita, joiden perusteella ne toivovat pystyvänsä arvioimaan 

tullihallintojen tuloksia kansallisella ja unionin tasolla; kehottaa jäsenvaltioita 

omaksumaan entistä aktiivisemman roolin unionin kauppapolitiikan lisäarvon 

selvittämisessä, sillä juuri ne laativat neuvotteluvaltuutukset; 

5. korostaa, että reilu kansainvälinen kauppa on unionin ulkopolitiikan keskeinen väline ja 

että jos siihen osoitetaan tarvittava rahoitus ja se pannaan täytäntöön johdonmukaisilla 

poliittisilla, taloudellisilla, kaupallisilla ja kehitysstrategioilla, se edistää kestävää 
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kehitystä erityisesti kehitysmaissa, jolloin unionilla voi olla aktiivinen rooli 

muuttoliikkeen syiden käsittelyssä; 

6. korostaa, että Euroopan naapuruuspolitiikassa tarjottava kauppaan liittyvä tekninen tuki 

ja taloudellinen apu unionin eteläisen ja itäisen raja-alueen kumppaneille edistävät 

merkittävästi kyseisten alueiden vakautta; 

7. katsoo, että makrotaloudellista tukea on lisättävä, jotta tulevat laina- tai 

avustushakemukset voidaan ottaa huomioon, jos ne ovat perusteltuja ja edellyttäen että 

parlamentin vahvistamat ehdot täyttyvät; korostaa, että makrotaloudellinen tuki ei saisi 

luoda uutta riippuvuussuhdetta tuensaajamaille takaisinmaksuehtojen kautta; katsoo, 

että pitkällä aikavälillä olisi harkittava makrotaloudellisen rahoitusapuvälineen 

yhdentämistä Euroopan naapuruusvälineeseen unionin toimien johdonmukaisuuden 

lisäämiseksi; 

8. pyytää komissiota arvioimaan pk-yritysten kansainvälistymistä edistävien nykyisten 

välineiden johdonmukaisuutta muiden pk-yrityksiä tukevien unionin välineiden, kuten 

COSMEn, kanssa ja arvioimaan niitä toissijaisuusperiaatteen ja päällekkäisyyksien 

välttämisen suhteen sekä sen suhteen, ovatko ne jäsenvaltioiden ohjelmia täydentäviä; 

kehottaa komissiota tekemään ajoissa ehdotuksia kyseisten ohjelmien väliarvioinnista, 

jotta niiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan parantaa. 

9. toteaa jälleen, että uudet unionin aloitteet, myös puolustusalan aloitteet, olisi 

rahoitettava lisävaroin eikä olemassa olevien budjettikohtien kustannuksella; 

10. toteaa, että vaihtelevista tuloksista huolimatta Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) 

määrärahat ovat liian vähäiset eikä sitä käytetä järjestelmällisesti, joten sillä ei pystytä 

riittävästi tasapainottamaan automaation, digitalisaation ja globalisaation 

sivuvaikutuksia; panee merkille vastaavien aloitteiden menestymisen vertailukelpoisissa 

talouksissa; korostaa, että on lisättävä määrärahoja ja resursseja EGR:n rahoittamiseksi 

ja sen vaikuttavuuden ja toimivuuden parantamiseksi; katsoo tältä osin, että 

tarpeettomien rasitteiden poistaminen on keskeisessä asemassa tehokkuuden 

lisäämisessä; korostaa, että on tärkeää järjestää koulutusta, jotta työttömiksi joutuneet 

työntekijät saavat tarvittavat välineet palatakseen onnistuneesti työmarkkinoille; 

11. palauttaa mieliin, että unionin velvollisuutena on sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistaminen kaikissa politiikoissaan, ja toteaa, että kauppapolitiikalla voi olla 

erilaisia sukupuolivaikutuksia talouden eri aloilla; kehottaa sisällyttämään kaikkiin 

vasta neuvottelujen kohteena olleisiin kauppasopimuksiin sukupuolinäkökulmaa 

koskevia lukuja ja tarjoamaan niiden täytäntöönpanoon tarvittavat resurssit, mukaan 

lukien ennen hanketta, sen aikana ja sen jälkeen tehtävät vaikutuksenarvioinnit, joihin 

sisältyy sukupuolen mukaan jaoteltuja tietoja. 



 

AD\1133074FI.docx 5/6 PE607.959v02-00 

 FI 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 30.8.2017    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

26 

1 

7 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, 

Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Patricia 

Lalonde, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-

Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, 

Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje 

Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam 

Szejnfeld, Iuliu Winkler 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. 

Piecha, Jarosław Wałęsa 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz 

 



 

PE607.959v02-00 6/6 AD\1133074FI.docx 

FI 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON 
ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

26 + 

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Patricia Lalonde, Marietje Schaake 

PPE Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck 

Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, 

Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler 

S&D Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel 

Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Joachim Schuster 

Verts/ALE Yannick Jadot 

 

1 - 

ENF Franz Obermayr 

 

7 0 

ECR Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty 

EFDD Tiziana Beghin 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz 

 

Symbolien selitys: 

+ : puolesta 

- : vastaan 

0 : tyhjää 


