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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. toteaa, että vuonna 2017 Yhdysvallat oli EU:n suurin vientimarkkina ja EU:n tuonnin 

toiseksi suurin alkuperämaa; ottaa huomioon, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisten 

kauppataseen vajeiden tai ylijäämien välillä on eroja riippuen siitä, onko kyse 

tavaroiden kaupasta, palvelukaupasta, sähköisestä kaupasta tai ulkomaisista suorista 

sijoituksista; korostaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen väliset kauppa- ja sijoitussuhteet, 

jotka ovat maailman merkittävimmät ja perustuneet aina yhteisiin arvoihin, ovat yksi 

tärkeimmistä maailman talouskasvun, kaupan ja hyvinvoinnin vetureista; panee lisäksi 

merkille, että EU:lla on 147 miljardin dollarin ylijäämä tavarakaupassa Yhdysvaltojen 

kanssa; toteaa, että EU:n yritykset työllistävät 4,3 miljoonaa työntekijää Yhdysvalloissa; 

2. korostaa, että EU ja Yhdysvallat ovat molemmat tärkeitä toimijoita globalisoituneessa 

maailmassa, joka kehittyy ennennäkemättömällä vauhdilla ja voimalla, ja kun otetaan 

huomioon yhteiset haasteet, EU:n ja Yhdysvaltojen yhteisen edun mukaista on tehdä 

yhteistyötä ja koordinoida kauppapoliittisia kysymyksiä, joista muokataan tulevia 

monenvälisiä kauppajärjestelmiä ja maailmanlaajuisia standardeja; 

3. korostaa WTO:n keskeistä asemaa monenvälisessä järjestelmässä, koska se on edelleen 

paras vaihtoehto varmistaa avoin, oikeudenmukainen ja sääntöihin perustuva 

järjestelmä, jossa otetaan huomioon sen jäsenten erilaiset intressit ja tasapainotetaan 

niitä; toistaa tukensa monenvälisen kauppajärjestelmän lujittamiselle entisestään; tukee 

komission tekemää työtä myönteisen yhteisen vastauksen löytämiseksi Yhdysvaltojen 

kanssa nykyisiin institutionaalisiin ja systeemisiin haasteisiin; 

4. korostaa WTO:n asemaa kauppaan liittyvien riitojen ratkaisemisessa; kehottaa kaikkia 

WTO:n jäseniä varmistamaan WTO:n riitojenratkaisujärjestelmän asianmukaisen 

toiminnan; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että Yhdysvallat estää uusia ehdokkaita 

täyttämästä valituselimen avoimia työpaikkoja, mikä uhkaa riitojenratkaisujärjestelmän 

toiminnan perusteita; kehottaa komissiota ja kaikkia WTO:n jäseniä tutkimaan keinoja 

tämän WTO:n valituselimen jäsenten uusimista koskevan pattitilanteen ratkaisemiseksi 

tarvittaessa uudistamalla riitojenratkaisujärjestelmää; toteaa, että näillä uudistuksilla 

voitaisiin varmistaa järjestelmän mahdollisimman suuri tehokkuus ja riippumattomuus, 

noudattaen kuitenkin niitä arvoja ja yleistä lähestymistapaa, jota EU on jatkuvasti 

puolustanut WTO:n perustamisen jälkeen, erityisesti vapaan ja oikeudenmukaisen 

kaupankäynnin edistämistä maailmanlaajuiselta pohjalta oikeusvaltion periaatteiden 

mukaisesti ja kaikkien WTO:n jäsenten velvollisuutta noudattaa kaikkia WTO:n 

velvoitteita; 

5. pitää valitettavana 11. WTO:n ministerikokouksen tulosten puutetta, mutta panee 

tyytyväisenä merkille, että Yhdysvallat, EU ja Japani allekirjoittivat yhteisen 

julkilausuman markkinoita vääristävien epäoikeudenmukaisten ja protektionististen 

käytäntöjen lakkauttamisesta, jota korostettiin myös heinäkuussa 2017 koolla olleen 

G20-ryhmän julkilausumassa; kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja jatkamaan yhteistyötä 

tässä asiassa hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen, kuten markkinoille pääsyn 

rajoittamisen, polkumyynnin ja tukien, poistamiseksi; 
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6. kehottaa komissiota laatimaan yhdessä Yhdysvaltojen ja WTO:n muiden jäsenten 

kanssa työsuunnitelman kilpailua vääristävien tukien poistamiseksi puuvilla-alalta ja 

kalastusalalta (erityisesti laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen 

osalta); kehottaa tekemään yhteistyötä monenvälisen asialistan viemiseksi eteenpäin 

uusilla aloilla, mukaan lukien sähköinen kauppa, digitaalinen kauppa – myös 

digitaalinen kehitys – investointien edistäminen sekä kauppa ja sukupuoli ja sellaisten 

erityisten toimintalinjojen edistämiseksi, joilla helpotetaan mikroyritysten sekä pienten 

ja keskisuurten yritysten (mikro- ja pk-yritysten) osallistumista globaaliin talouteen; 

7. kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja edistämään yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, jotta 

vahvistetaan kansainvälisiä sopimuksia julkisten hankintojen alalla, erityisesti julkisia 

hankintoja koskevaa sopimusta; 

8. kehottaa komissiota aloittamaan vuoropuhelun Yhdysvaltojen kanssa, jotta neuvotteluja 

monenvälisestä ympäristöhyödykesopimuksesta ja palvelukauppasopimuksesta 

jatkettaisiin; 

9. kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja yhdistämään voimavaransa epäoikeudenmukaisten 

kauppapolitiikkojen ja -käytäntöjen torjumiseksi noudattaen samalla monenvälisiä 

sääntöjä ja WTO:n riitojenratkaisumenettelyä ja välttäen yksipuolisia toimenpiteitä, 

koska ne ovat vahingollisia kaikille maailmanlaajuisille arvoketjuille, joissa EU:n ja 

Yhdysvaltojen yritykset toimivat; pitää hyvin valitettavana kansainvälisessä 

kaupankäyntijärjestelmässä vallitsevaa epävarmuutta, jonka Yhdysvallat on aiheuttanut 

turvautumalla ennen WTO:n ja sen riitojenratkaisumenettelyn perustamista kehitettyihin 

välineisiin ja toimintapolitiikan keinoihin (kuten osasto 232 vuodelta 1962 ja osasto 301 

vuodelta 1974); panee tässä yhteydessä merkille, että Yhdysvaltojen päätöstä teräs- ja 

alumiinitullien määräämisestä 232 artiklan nojalla ei voida perustella kansalliseen 

turvallisuuteen vedoten, ja kehottaa Yhdysvaltoja myöntämään EU:lle täyden ja 

pysyvän vapautuksen näistä toimista; kehottaa komissiota vastaamaan määrätietoisesti, 

jos tulleja käytetään keinona EU:n viennin vähentämiseksi; korostaa myös, että suurten 

siviililentokoneiden kauppaan liittyviä toimia koskeva Yhdysvaltojen tekemä valitus 

EU:ta vastaan vietiin vaatimustenmukaisuutta käsittelevään valituselimeen, jonka 

antaman selvityksen julkaisemisen perusteella seuraamukset, joita Yhdysvallat voi 

toteuttaa vastatoimina eurooppalaisille tavaroille, eivät olisi oikeutettuja, koska 

Yhdysvaltojen esittämistä 218 väitteestä 204 hylättiin WTO:ssa ja koska asiaan 

liittyvistä Yhdysvaltojen maksamista laittomista tuista on odotettavissa lisäselvitys; 

10. panee merkille EU:n ja Yhdysvaltojen jatkuvan kahdenvälisen yhteistyön moninaisissa 

sääntelykysymyksissä, mistä on osoituksena hiljan tehty kahdenvälinen sopimus 

vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta koskevista toimenpiteistä ja sopimus 

lääkkeiden valmistajiin kohdistuvien tarkastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta; 

kehottaa komissiota ja neuvostoa kunnioittamaan täysimääräisesti Euroopan 

parlamentin roolia tässä prosessissa; 

11. korostaa, että teollis- ja tekijänoikeudet ovat ratkaisevan tärkeitä EU:n ja Yhdysvaltojen 

talouksien kannalta; kehottaa molempia osapuolia tukemaan tutkimusta ja innovointia 

molemmilla puolilla Atlanttia, jotta taataan immateriaalioikeuksien suojan korkea taso 

ja varmistetaan, että korkealaatuisia innovatiivisia tuotteita tuottavat toimijat voivat 

tuottaa niitä jatkossakin; 
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12. kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja parantamaan Yhdysvaltoihin ja EU:n alueelle vientiä 

harjoittavien pk-yritysten markkinoille pääsyä lisäämällä nykyisten sääntöjen 

avoimuutta ja avaamalla markkinoita Atlantin molemmin puolin, esimerkiksi pk-

yritysten portaalin avulla; 

13. korostaa Yhdysvaltojen markkinoiden merkitystä EU:n pk-yrityksille; kehottaa EU:ta ja 

Yhdysvaltoja käsittelemään tullien, tullien ulkopuolisten esteiden ja teknisten kaupan 

esteiden suhteetonta vaikutusta pk-yrityksiin Atlantin molemmin puolin; toteaa, että 

tullitariffien alentamisen lisäksi myös tullimenettelyjä yksinkertaistetaan ja käyttöön 

otetaan mahdollisesti uudet mekanismit, joiden tarkoituksena on auttaa pk-yrityksiä 

vaihtamaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä ostoista ja myynneistä EU:n ja 

Yhdysvaltojen markkinoilla; 

14. kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja kahdenvälisen yhteistyönsä puitteissa pidättymään 

keskinäisestä verokilpailusta, sillä tämä johtaa ainoastaan investointien vähenemiseen 

molemmissa talouksissa; 

15. kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja sopimaan sähköisen kaupan kehyksestä, jossa 

kunnioitetaan kummankin osapuolen nykyisiä oikeudellisia kehyksiä ja sopimuksia, 

tietosuojalainsäädäntöä ja henkilötietojen suojelua koskevia sääntöjä, mikä on erityisen 

tärkeää palvelualalla; korostaa tässä yhteydessä, että EU:n ja Yhdysvaltojen olisi 

toimittava yhdessä kolmansien maiden kannustamiseksi omaksumaan korkeatasoisia 

tietosuojastandardeja; 

16. kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja tehostamaan yhteistyötä ilmastonmuutoksen alalla; 

kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja käyttämään nykyisiä ja tulevia kaikkien tasojen 

kauppaneuvotteluja hyväkseen, jotta voidaan varmistaa kansainvälisesti hyväksyttyjen 

standardien, kuten Pariisin sopimuksen soveltaminen ympäristön kannalta kestävien 

tavaroiden kaupan edistämiseksi, mukaan lukien teknologian alalla, sekä sen 

varmistamiseksi, että energia-alalla toteutetaan maailmanlaajuinen muutos, johon liittyy 

selkeä ja koordinoitu kansainvälisen kaupan agenda, jolla sekä suojellaan ympäristöä 

että luodaan työpaikkoja ja kasvua; 

17. katsoo, että mahdollista uutta EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteita koskevaa 

sopimusta ei voida neuvotella paineen alla ja että EU:n etujen mukaista olisi ainoastaan 

laaja, kunnianhimoinen, tasapainoinen ja kokonaisvaltainen sopimus, joka kattaa kaikki 

kaupan alat; panee tässä yhteydessä merkille, että erityinen ja pysyvä sääntely- ja 

kuulemisalan yhteistyömekanismi voisi mahdollisesti olla hyödyllinen; kehottaa 

komissiota aloittamaan neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa oikeiden olosuhteiden 

vallitessa;  

18. korostaa, että kauppavirrat edellyttävät yhä useammin uusia, nopeampia ja 

turvallisempia tapoja liikuttaa tavaroita ja palveluja rajojen yli; kehottaa EU:ta ja 

Yhdysvaltoja keskeisinä kauppakumppaneina tekemään yhteistyötä kauppaan liittyvän 

digitaalisen teknologian ratkaisujen suhteen kaupan helpottamiseksi; 

19. muistuttaa, että nykyinen EU:n ja Yhdysvaltojen vuoropuhelu ja yhteistyö tieteen ja 

teknologian alalla on tärkeää; toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen pyrkimyksillä on 

tärkeä rooli tutkimuksen ja innovoinnin ja talouskasvun keskeisinä vetureina, ja 

kannattaa EU:n ja Yhdysvaltojen tiede- ja teknologiasopimuksen jatkamista ja 
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laajentamista vuoden 2018 jälkeen, jotta voidaan edistää tutkimusta, innovointia ja 

uusia teknologioita sekä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa ja luoda enemmän ja 

parempia työpaikkoja, kestävää kauppaa ja osallistavaa kasvua; 

20. jakaa Yhdysvaltojen huolen terästuotannon maailmanlaajuisesta ylikapasiteetista; pitää 

samalla valitettavana, että yksipuolisilla, WTO:n sääntöjä rikkovilla toimenpiteillä vain 

heikennetään sääntöperusteisen kaupan järjestyksen eheyttä; korostaa, ettei edes EU:lle 

myönnettävä pysyvä vapautus Yhdysvaltojen asettamista tulleista voisi antaa oikeutusta 

kyseiselle toimintatavalle; kehottaa komissiota tekemään Yhdysvaltojen kanssa 

yhteistyötä terästuotannon ylikapasiteetin purkamiseen tarkoitettujen toimien 

vahvistamiseksi G20:n maailmanlaajuisen foorumin puitteissa, jotta monenvälisten 

toimien valtavaa potentiaalia voidaan hyödyntää; toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että 

yhteiset ja sääntöihin perustuvia kauppajärjestelyjä sisältävät toimet ovat paras tapa 

ratkaista tällaiset maailmanlaajuiset ongelmat;  

21. toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen on tärkeää käsitellä WTO:n välttämätöntä 

nykyaikaistamista koordinoidulla ja rakentavalla tavalla, jotta sen toimintaa voidaan 

tehostaa avoimesti ja vastuullisesti, sekä varmistaa, että kansainvälisen kaupan 

sääntöjen ja politiikkojen kehittäminen yhteydessä, sukupuolten tasa-arvoon, 

yhteiskuntaan, ympäristöön ja ihmisoikeuksiin liittyvät ulottuvuudet on otettu 

asianmukaisesti huomioon; 

22. korostaa, että EU kannattaa vääristymätöntä markkinataloutta sekä avoimia arvoja ja 

sääntöihin perustuvaa ja reilua kauppaa; toistaa tukevansa komission strategiaa, jolla 

vastataan Yhdysvaltojen nykyiseen kauppapolitiikkaan samalla kun noudatetaan 

monenvälisen kauppajärjestelmän sääntöjä; kehottaa EU:n jäsenvaltioita toimimaan 

yhtenäisesti ja kehottaa komissiota kehittämään yhteisen lähestymistavan tämän 

tilanteen korjaamiseksi; korostaa, että on tärkeää säilyttää EU:n jäsenvaltioiden 

yhtenäisyys tässä suhteessa, sillä EU:n yhteiset toimet keskusvastapuolten puitteissa ja 

kansainvälisellä tasolla EU:n tulliliiton puitteissa ja kahdenvälisesti Yhdysvaltojen 

kanssa, ovat osoittautuneet paljon tehokkaammiksi kuin yksittäisten jäsenmaiden 

toteuttamat aloitteet; muistuttaa, että EU on valmis työskentelemään Yhdysvaltojen 

kanssa kauppaan liittyvien keskinäisten huolenaiheiden tiimoilta monenvälisen 

kauppajärjestelmän puitteissa; 

23. pitää valitettavana presidentti Trumpin päätöstä vetää Yhdysvallat pois yhteisestä 

kattavasta toimintasuunnitelmasta (JCPOA) ja sen vaikutusta Iranissa liiketoimintaa 

harjoittaviin EU:n yrityksiin; kannattaa kaikkia niitä EU:n toimia, joilla pyritään 

säilyttämään Iraniin investoivien EU:n yritysten etuja, ja erityisesti komission päätöstä 

estomääräyksen käynnistämisestä, mikä osoittaa, että EU on sitoutunut yhteiseen 

kattavaan toimintasuunnitelmaan; katsoo, että samaa estomääräystä voitaisiin käyttää 

myös muissa tarvittavissa tapauksissa; 

24. kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja lujittamaan yhteistyötään ja toteuttamaan lisätoimia ja 

laajentamaan yritysten due diligence -järjestelyjä, jotta tehostetaan ihmisoikeuksien 

suojelua kansainvälisesti, myös kaupan alalla konfliktialueilta peräisin olevien 

mineraalien ja metallien osalta; 

25. pitää valitettavana Yhdysvaltojen vetäytymistä ympäristön suojelusta; pitää tässä 

yhteydessä valitettavana presidentti Trumpin päätöstä, poistaa rajoitus 
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metsästysmuistojen tuonnilta tietyistä Afrikan maista, myös Zimbabwesta ja Sambiasta, 

koska Yhdysvallat on maailman suurin norsuihin liittyvien metsästysmuistojen tuoja; 

26. kehottaa EU:ta ja Yhdysvaltoja jatkamaan ja vahvistamaan transatlanttista 

parlamentaarista yhteistyötä, jonka pitäisi johtaa tiiviimpään ja laajempaan poliittiseen 

toimintakehykseen EU:n ja Yhdysvaltojen välisten kauppa- ja investointiyhteyksien 

parantamiseksi; 

27. on huolissaan siitä, että jos Yhdysvallat ja Kiina pääsevät sopimukseen, joka ei olisi 

täysin WTO:n sääntöjen mukainen, se voisi heikentää unionin etuja ja vaikeuttaa 

transatlanttisia kauppasuhteita; korostaa siksi, että unionin on tehtävä kattavampia 

sopimuksia niiden tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa, joiden kanssa meillä on 

yhteiset intressit. 
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