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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

 

1. panee merkille, että unionilla on yhä kunnianhimoisempi kauppapoliittinen ohjelma, 

joka esitettiin ”Kaikkien kauppa” -strategiassa; painottaa, että tarvitaan riittävää 

poliittista ja hallinnollista tukea, jotta kauppasopimukset voidaan hyväksyä 

asianmukaisissa aikatauluissa; korostaa, että kaupan alan apua koskevien aloitteiden 

rahoitusta olisi lisättävä ja komission kauppapolitiikan pääosastolle olisi osoitettava 

riittävät resurssit, jotta se kykenee suoriutumaan lisääntyvistä tehtävistään ja erityisesti 

varmistamaan niin kahden- kuin monenvälisiin sopimuksiin sisältyvien määräysten 

täytäntöönpanon ja soveltamisen valvonnan; korostaa, että ennen tällaisten sopimusten 

tekemistä, sen aikana ja sen jälkeen on tärkeää suorittaa arviointeja, jotta voidaan 

kehittää osallistavampi strategia; toteaa tältä osin, että tiedot on tarpeen eritellä 

sukupuolen mukaan; toteaa jälleen, että kaupan suojatoimien täytäntöönpanoon on 

kohdennettava asianmukainen rahoitus, jotta tutkinnat voitaisiin suorittaa ja toimet 

hyväksyä nopeasti; tähdentää, että kolmansien maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja 

niiden avustamiseen on varattava riittävästi rahoitusta, jotta voidaan edistää ja helpottaa 

niiden liittymistä kahden- ja monenvälisiin kauppa-aloitteisiin ja -sopimuksiin, jollaisia 

ovat muun muassa Wassenaarin järjestely, Kimberleyn prosessi ja kidutuksesta vapaan 

kaupan kansainvälinen liittouma; kehottaa painottamaan kauppaan liittyvän unionin 

tuen yhteydessä enemmän tukea paikallisen ja alueiden sisäisen kaupan lisäämiselle 

kumppanimaissa ja -alueilla ja lujittamaan näin kyseisten maiden omaehtoista ja 

kestävää kansallista talouskehitystä; pyytää lisäksi komissiota koordinoimaan ohjelman 

täytäntöönpanoa sen vaikuttavuuden maksimoimiseksi; 

2. korostaa, että kansainvälinen kauppa on unionin ulkopolitiikan keskeinen väline, jolla 

voidaan edistää kestävää kehitystä erityisesti kehitysmaissa, jos siihen osoitetaan 

riittävä rahoitus ja jos sen täytäntöönpanossa noudatetaan johdonmukaisia strategioita; 

pitää yhteistä kauppapolitiikkaa yhtenä unionin tehokkaimmista välineistä, kun 

käsitellään muuttoliikkeen syitä; 

3. korostaa, että tulevan monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä ja 

kauppapoliittisen ohjelman puitteissa on välttämätöntä toteuttaa unionin talousarvion ja 

sen rakenteen perusteellinen uudistus, johon sisältyy Euroopan parlamentin 

kunnianhimoisempi ja tärkeämpi rooli, ja kehottaa komissiota tekemään asiasta 

aloitteen neuvostolle ja parlamentille; 

4. pyytää komissiota arvioimaan pk-yritysten kansainvälistymistä edistävien nykyisten 

välineiden johdonmukaisuutta muiden pk-yrityksiä tukevien unionin välineiden kanssa 

ja arvioimaan niitä toissijaisuusperiaatteen ja päällekkäisyyksien välttämisen suhteen 

sekä sen suhteen, ovatko ne jäsenvaltioiden ohjelmia täydentäviä; kehottaa komissiota 

rahoittamaan edelleen pk-yritysten kansainvälistymisohjelmia ja pyrkimään tarjoamaan 

pk-yrityksille räätälöidyn alkuperäsääntölaskimen, joka auttaisi niitä erityisesti 

käyttämään nykyisiin sopimuksiin perustuvia etuuksia, millä parannettaisiin etuuksien 

käyttöastetta; 
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5. toteaa, että kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen 

kauppasopimusten täytäntöönpanoon voi edistää yhteisen kauppapolitiikan oikeutusta ja 

vaikuttavuutta, että unionin kansalaiset haluavat saada enemmän tietoa unionin 

kauppapolitiikasta ja osallistua siihen enemmän ja että komissio on tehnyt tästä 

kansalaisten mielenkiinnosta prioriteetin; pitää erittäin tärkeänä osoittaa tarpeeksi 

resursseja siihen, että kansalaiset otetaan aktiivisesti mukaan unionin kauppapolitiikan 

laadintaan ja lisätään tietoisuutta sen hyödyistä unionin kansalaisten keskuudessa; 

kehottaa ottamaan kansalaisvuoropuheluun mukaan sisäiset neuvoa-antavat ryhmät ja 

yhteiset foorumit, joiden rahoitus on tällä hetkellä riittämätöntä ja jotka ovat tärkeimmät 

välineet, kun pyritään tehostamaan kansalaisyhteiskunnan osallistumista 

kauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen täytäntöönpanoon 

ja valvontaan; kehottaa kehittämään keskeisiä tulosindikaattoreita, joiden perusteella 

pyritään arvioimaan tulliviranomaisten toiminnan tuloksia kansallisella ja unionin 

tasolla; kehottaa jäsenvaltioita selittämään unionin kauppapolitiikan tarjoamaa lisäarvoa 

entistä aktiivisemmin, koska juuri ne laativat neuvotteluvaltuudet; 

6. korostaa, että Euroopan naapuruuspolitiikan kautta tarjottava kauppaan liittyvä tekninen 

tuki ja taloudellinen apu unionin itäisen raja-alueen kumppaneille sekä arabikevään 

jälkeisessä tilanteessa oleville maille voi edistää merkittävästi kyseisten alueiden 

vakautta; 

7. kehottaa komissiota teettämään selvityksen, jossa tarkastellaan unionin kauppapolitiikan 

osuutta Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, 

mukaan lukien suositukset, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa politiikkaa 

Agenda 2030:n kanssa. 

  



 

AD\1161590FI.docx 5/6 PE623.884v02-00 

 FI 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 29.8.2018    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

25 

3 

3 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria 

Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline 

Graswander-Hainz, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Danilo 

Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-

Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Helmut Scholz, Joachim 

Schuster, Joachim Starbatty 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, 

Fernando Ruas, Paul Rübig, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Nessa Childers 

 
  



 

PE623.884v02-00 6/6 AD\1161590FI.docx 

FI 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

25 + 

ALDE Elsi Katainen 

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

EFDD William (The Earl of) Dartmouth 

PPE Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer 

Fjellner, Seán Kelly, Sorin Moisă, Franck Proust, Fernando Ruas, Paul Rübig, Jarosław 

Wałęsa 

S&D Maria Arena, Nessa Childers, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

3 - 

ENF France Jamet, Danilo Oscar Lancini 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur 

 

3 0 

GUE/NGL Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz 

VERTS/ALE Yannick Jadot 

 

Symbolien selitys: 

+ : puolesta 

- : vastaan 

0 : tyhjää 

 

 


