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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. tukee tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemistä Kazakstanin kanssa, 

sillä se päivittää kauppaa koskevia määräyksiä ja perustuu WTO:n jäsenyydestä 

aiheutuviin velvoitteisiin ja WTO:n määräyksiin; korostaa, että on erittäin tärkeää 

tiivistää EU:n ja Kazakstanin poliittisia ja taloudellisia suhteita sekä kauppasuhteita 

kansainvälisiin arvoihin, kuten WTO:n velvoitteisiin, tehtyjen yhteisten sitoumusten 

pohjalta; painottaa EU:n merkitystä Kazakstanille ja sitä, että EU myötävaikuttaa 

merkittävällä tavalla Kazakstanin talouden kehityksen ja monipuolistamisen 

tukemiseen; panee merkille, että tämä antaa EU:lle merkittävän mahdollisuuden 

vaikuttaa ihmisoikeustilanteen parantamiseen erityisesti työelämän normien osalta; 

varaa sen vuoksi oikeuden kehottaa komissiota ja neuvostoa keskeyttämään sopimuksen 

soveltamisen, jos ihmisoikeuksia rikotaan räikeästi; 

2. panee merkille, että EU on Kazakstanin tärkein kauppa- ja investointikumppani; katsoo, 

että talouden monipuolistuminen ja vapautuminen, investoinnit tutkimukseen, 

yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen ja kestävään kehitykseen, korruption 

torjunta ja avautuminen tuotannollisille, todellisille ja kestäville ulkomaisille suorille 

investoinneille voisivat olla merkittäviä välineitä kaupan ja taloussuhteiden 

kehittämiseksi ja vahvistamiseksi entisestään tehostetun kumppanuus- ja 

yhteistyösopimuksen yleisten periaatteiden laajemmassa kehyksessä; kehottaa 

Kazakstanin viranomaisia noudattamaan kansainvälisiä normeja, erityisesti niitä, jotka 

liittyvät rahanpesun torjuntaan, veronkiertoon ja veron välttelyyn; kehottaa komissiota 

jatkamaan ponnistelujaan Kazakstanin viranomaisten auttamiseksi panemaan tehostettu 

kumppanuus- ja yhteistyösopimus tehokkaasti täytäntöön näillä aloilla, kehittämään 

vertailuarvoja täytäntöönpanoa varten ja laatimaan tehokkaan ja kattavan mekanismin, 

jolla parlamentti, komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) voivat yhdessä valvoa 

koko tehostettua kumppanuus- ja yhteistyösopimusta; toteaa, että sääntelyn 

lähentämisellä on tärkeä rooli kahdenvälisten kauppasuhteiden kehittämisen 

edistämisessä; 

3. panee merkille, että Kazakstanin talous perustuu suurelta osin raaka-aineiden ja 

hiilivetyjen hyödyntämiseen ja vientiin; katsoo, että tehostetulla kumppanuus- ja 

yhteistyösopimuksella olisi autettava Kazakstania monipuolistamaan talouttaan 

ympäristöystävällisellä ja kestävällä tavalla; 

4. pitää myönteisenä Kazakstanin talouden ja hallinnon nykyaikaistamista, joka pohjautuu 

siihen, että maa liittyi 1. tammikuuta 2016 Maailman kauppajärjestöön (WTO) ja toimii 

sen kauppa- ja ympäristökomitean puheenjohtajana; 

5. panee merkille, että Kazakstan on sitoutunut vapauttamaan täysin pääoman 

liikkuvuuden suorien investointien muodossa, ja pitää valitettavana, että tehostetun 

kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen kauppaa ja liiketoimintaa koskeva osasto ei 

sisällä korruption vastaisia määräyksiä; on sitä mieltä, että valvottaessa sopimuksen 

täytäntöönpanoa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota yritysten hallinnointi- ja 
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ohjausjärjestelmiä ja korruptiota koskeviin kysymyksiin, jotta vältetään rahanpesuriskin 

lisääntyminen; 

6. pitää myönteisenä, että Kazakstan aikoo päättäväisesti noudattaa tehostettuun 

kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen ja Maailman kauppajärjestöön liittyviä 

velvoitteitaan ja täyttää ne, mikä on tullut esiin tehostetun kumppanuus- ja 

yhteistyösopimuksen ensimmäisenä soveltamisvuotena; kehottaa Kazakstania 

täyttämään tehostetusta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta johtuvat 

tekijänoikeuksia koskevat velvoitteensa alueellista raukeamista koskevan järjestelyn 

pohjalta; 

7. kehottaa Kazakstania mukauttamaan tuontitariffinsa täysin WTO-velvoitteisiinsa ja 

kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liittyviin velvoitteisiinsa Euraasian 

talousunionin jäsenyydestään huolimatta, jotta se välttää suuret korvausmaksut WTO-

kauppakumppaneille; 

8. kehottaa Kazakstania liittymään yhdennettyyn eläinlääkinnälliseen tietojärjestelmään 

(Traces-järjestelmä), jotta voidaan ottaa käyttöön tehokkaita terveys- ja 

kasvinsuojelutoimia (SPS), ja käyttämään EU:n ja Kazakstanin kahdenvälisiä SPS-

todistuksia; 

9. on tyytyväinen Kazakstanin osallistumiseen vapaaehtoiseen Vihreä silta -

kumppanuusohjelmaan; katsoo, että se tarjoaa vakaan ja pitkän aikavälin perustan 

vihreille investoinneille ja uusien teknologioiden ja innovaatioiden siirrolle, jotta 

saavutetaan hiilivapaa yhteiskunta; 

10. panee merkille tehostetussa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa vahvistetun julkisia 

hankintoja koskevan yleisen viisivuotisen siirtymäajan ja rakennusalaa koskevan 

kahdeksan vuoden siirtymäajan ja odottaa, että näiden siirtymäaikojen päätyttyä kauppa 

lisääntyy; toteaa, että julkiset hankinnat ovat tärkeä Kazakstanin julkisen politiikan 

väline; 

11. kehottaa neuvostoa ja komissiota käyttämään EU:n kaikkia mahdollisuuksia jatkaa 

Kazakstanin viranomaisten kannustamista ja avustamista heidän pyrkimyksissään panna 

tehokkaasti täytäntöön ILO:n keskeiset yleissopimukset sekä varmistamaan, että 

ihmisoikeuksia, hyvää hallintoa, oikeusvaltion periaatetta ja yhdistymisvapautta, 

mukaan lukien ammattijärjestöjen vapaus, rooli ja jäsenyys, sekä lakko-oikeutta 

kunnioitetaan; muistuttaa, että ihmisoikeudet, työoikeudet mukaan luettuina, ovat 

tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen olennainen osa; kehottaa komissiota 

käynnistämään viipymättä sopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun 

mukaisen riitojenratkaisumekanismin. 
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