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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset mietintöön, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Suositukset

1. katsoo, että edellyttäen, että lainsäätäjät pääsevät sopimukseen uudesta kattavasta 
ulkoisen toiminnan välineestä, sen nimessä olisi mainittava selkeästi sana ”kauppa”, 
jolloin nimi voisi olla esimerkiksi ”Naapuruutta, kehitystä, kauppaa ja kansainvälistä 
yhteistyötä koskeva väline”;

2. pitää myönteisenä otsakkeen kuusi ”Naapurialueet ja muu maailma” määrärahojen 
lisäystä komission ehdotuksessa vuosien 2021–2027 monivuotiseksi 
rahoituskehykseksi, ja kehottaa lisäämään samassa suhteessa (30 prosenttia) kyseisessä 
pääluokassa kansainväliselle kaupalle osoitettavia varoja ja korvamerkitsemään nämä 
määrärahat erityisesti kauppaa varten;

3. korostaa, että monivuotisen rahoituskehyksen tarkoituksena on panna toimintapolitiikka 
täytäntöön; pitää tässä yhteydessä myönteisenä sitä, että kunnianhimoisessa ”Kaikkien 
kauppa” -strategiassa hahmoteltiin unionille arvoon perustuva kauppapoliittinen 
lähestymistapa, johon sisältyvät myös reilun ja eettisen kaupan periaatteet, ja katsoo, 
että vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen on tarjottava riittävästi 
rahoitusta sekä poliittista ja hallinnollista tukea unionin kauppapolitiikan kehittymisen 
edistämiseksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tukemiseksi johdonmukaisten 
strategioiden avulla; on huolestunut siitä, ettei monivuotista rahoituskehystä koskeviin 
ehdotuksiin sisälly selkeää ja näkyvää sitoumusta asiasta; korostaa, että kestävän 
kehityksen tavoitteet on otettava asianmukaisesti huomioon, jotta voidaan luoda 
kestävää talouskasvua ja vakautta, työllisyyttä ja kestävää kehitystä Euroopan unionissa 
ja kolmansissa maissa, varsinkin kehitysmaissa; muistuttaa, että kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpano koskee EU:n sisä- ja ulkopolitiikkaa; pyytää siksi 
sisällyttämään kestävän kehityksen tavoitteet kaikkiin EU:n politiikkoihin, 
kauppapolitiikka mukaan lukien, ja kaikkiin seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
aloitteisiin; korostaa, että Agenda 2030:n täytäntöönpanoon osallistumista on käytettävä 
politiikan onnistumisen vertailussa; katsoo, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
korkealaatuisten elintarvikkeiden ja puhtaan veden riittävään saantiin ja uusien 
jätevedenpuhdistamojen rakentamiseen, jotta voidaan saavuttaa kestävän kehityksen 
tavoitteet 2 ja 6; kehottaa lisäksi kiinnittämään huomiota energiaköyhyyden laajuuteen 
ja seurauksiin kehitysmaissa ja vaatii lisätoimenpiteitä energiaköyhyyden 
vähentämiseksi kestävän kehityksen tavoitteen 7 mukaisesti etenkin syrjäisillä 
maaseutualueilla energiaverkon ulkopuolisilla alueilla; korostaa, että kaupan alan apua 
koskevien aloitteiden rahoitusta olisi lisättävä;

4. korostaa tarvetta säilyttää tulevassa ulkoisen rahoituksen välineiden rakenteessa 
kumppanuusvälineen kaltaisiin nykyisiin välineisiin sovellettava joustavuus kauppaan 
liittyvien tehtävien, kuten sisäisten neuvoa-antavien ryhmien, rahoittamiseksi ja 
kehottaa lisäämään tällaisiin rinnakkaistoimenpiteisiin saatavilla olevia varoja; 
huomauttaa, että yhtenä unionin ulkoisten välineiden tavoitteena on 
julkisuusdiplomatia, jolla voidaan lisätä unioniin kuulumattomien maiden luottamusta ja 
ymmärrystä EU:n politiikkoja kohtaan; korostaa, että kansalaisyhteiskunnan 
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osallistuminen on erittäin tärkeää, ja on tietoinen neuvoa-antavien ryhmien 
merkityksestä, koska ne ovat voimakkaita kauppakumppanuussopimusten 
asianmukaisen täytäntöönpanon välineitä; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että 
niiden rahoitus on riittämätöntä ja niiden valmiudet puutteellisia erityisesti kolmansissa 
maissa, ja kehottaa näin ollen lisäämään määrärahoja, joilla tuetaan kumppanimaiden 
kansalaisjärjestöjen osallistumista niiden omiin sisäisiin neuvoa-antaviin ryhmiin;

5. pyytää jälleen riittäviä resursseja kauppasopimusten ennakko-, väli- ja jälkiarviointien 
tekemiseksi ja käytetyn menetelmän tarkistamiseksi myös kumulatiivisten vaikutusten 
sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoon kohdistuvien vaikutusten osalta; katsoo, että Euroopan unionin olisi 
otettava paremmin huomioon kauppasuhteidensa ja -sopimustensa sosiaaliset 
vaikutukset sekä terveys- ja ympäristövaikutukset, kun se arvioi nykyisiä ja tulevia 
skenaarioita, ja korostaa, että tarvitaan myös sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja; 
kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä UNCTADin ja OECD:n 
tiedeosastojen kanssa;

6. toteaa, että jokainen uusi kauppasopimus voi merkitä huomattavaa tulonmenetystä 
omista varoista koostuvassa unionin talousarviossa; kehottaa komissiota laskemaan 
tarkalleen tulonmenetysten suuruuden ja ilmoittamaan parlamentille määrät kutakin 
tehtyä sopimusta kohti; toteaa, että jäsenvaltiot perivät unionin ulkopuolisen tuonnin 
tullimaksuista 20 prosenttia kantokuluja; kannattaa ehdotusta, jonka mukaan tämä osuus 
alennetaan 10 prosenttiin monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027 unionin omia 
varoja koskevan talousarvion eduksi; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tullipetosten vastaisia toimiaan;

7. kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että EU:n tulliunioni on yksi tärkeimmistä 
Euroopan unionin rahoituskapasiteetin lähteistä; vaatii siksi unionin tullikoodeksin 
tiukempaa ja yhtenäisempää soveltamista; toistaa pitävänsä huolestuttavana OLAFin 
vuonna 2017 julkistamaa raporttia1, jonka mukaan maahantuojat Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ovat välttäneet suuria määriä tullimaksuja käyttämällä tuonnin 
yhteydessä fiktiivisiä ja tekaistuja laskuja sekä virheellisiä tullausarvoilmoituksia; 
toteaa, että komission jatkotutkimuksissa kävi ilmi, että Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa toimivan keskuksen kautta tehty aliarvostukseen perustuva petos oli 
huomattavasti laajempi; palauttaa mieliin, että siitä huolimatta, että Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle on tiedotettu Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tekstiilien ja 
jalkineiden tuontiin liittyvistä petosriskeistä vuodesta 2007 lähtien ja sitä on pyydetty 
toteuttamaan asianmukaisia riskinvalvontatoimia, maa ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin 
petosten ehkäisemiseksi; panee huolestuneena merkille OLAFin päätelmät, jotka 
koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan tullin jatkuvia laiminlyöntejä, joiden vuoksi 
unioni on menettänyt 1,987 miljardia euroa tuloja perimättä jääneiden tullien vuoksi, ja 
vaatii Yhdistynyttä kuningaskuntaa maksamaan sakkoa 2,7 miljardia euroa, kuten 
komissio on esittänyt;

8. muistuttaa, että kauppapolitiikka ja kehityspoliittiset toimet ovat unionin ulkoisen 
toiminnan täydentäviä osatekijöitä, jotka ovat kehityspolitiikkaa koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen erottamaton osa, ja että kehitysavun tuloksellisuuden 

                                               
1 Euroopan petostentorjuntavirasto, ”The OLAF Report 2016 – Seventeenth Report of the European Anti-Fraud 
Office, 1 January to 31 December 2016”, 2017.
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periaatteita on sovellettava myös kauppaa tukevaan kehitysapuun; muistuttaa, että 
unionin ja sen useimpien jäsenvaltioiden antamaa sitoumusta nostaa virallinen 
kehitysapu 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL) vuoteen 2030 mennessä ja 
kohdentaa 20 prosenttia unionin virallisesta kehitysavusta sosiaaliseen osallisuuteen ja 
inhimilliseen kehitykseen liittyviin toimiin sekä 0,2 prosenttia unionin BKTL:sta 
viralliseen kehitysapuun vähiten kehittyneille maille ei ole noudatettu;

9. korostaa, että seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä on myönnettävä 
makrotaloudellista apua tiukoin taloudellista ja sosiaalista edistymistä koskevin ehdoin;

10. painottaa, että pk-yritysten tärkeän aseman unionin taloudessa olisi näyttävä kattavassa 
ja johdonmukaisessa strategiassa, jolla eurooppalaisille pk-yrityksille luodaan 
yritysystävällinen ympäristö ja edistetään niiden kansainvälistä kauppaa ja 
investointimahdollisuuksia; kehottaa jälleen komissiota arvioimaan ja parantamaan pk-
yritysten kansainvälistymistä tukevien, myös kumppanuusvälineen puitteissa 
toteutettavien, eri aloitteiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta yksityisiin ja jäsenvaltioiden 
aloitteisiin sekä pk-yrityksiä tukeviin unionin muihin rahoitusvälineisiin, kuten 
COSMEen, verrattuna, jotta voidaan varmistaa täydentävyys ja eurooppalainen lisäarvo; 
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; katsoo, että pk-yritysten mahdollisuuksia käyttää 
ulkoisen toiminnan rahoitusvälineitä olisi parannettava soveltamalla yksinkertaisempaa 
ja käyttäjäystävällisempää sääntelyä, jolla voidaan edistää varojen mutkattomampaa 
käyttöä ja auttaa samalla pk-yrityksiä kerryttämään kansainvälistä kokemusta; korostaa, 
että on parannettava pk-yrityksille suunnattua tiedottamista olemassa olevista välineistä, 
etenkin kansallisella tasolla;

11. suosittaa, että tulevaan rahoitusvälinerakenteeseen luodaan vakaita ja johdonmukaisia 
valvonta- ja arviointimekanismeja, myös kauppaa ja kestävää kehitystä koskevista 
luvuista johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi tarvittavia mekanismeja, jotta voidaan 
varmistaa parempi vastuullisuus ja avoimuus sekä parlamentin suorittama 
demokraattinen valvonta ja parantaa rahaston varojen kohdentamista; kehottaa 
myöntämään tulevassa rahoitusvälinerakenteessa enemmän ja riittävästi määrärahoja ja 
henkilöstöä komission kauppapolitiikan pääosastolle, jotta se kykenee suoriutumaan 
lisääntyvistä tehtävistään kauppasopimusten seurannassa ja täytäntöönpanossa ja 
kaupan suojatoimenpiteiden toteuttamisessa erityisesti monenvälisyyden 
puolustamiseksi ja edistämiseksi maailmanlaajuisten kauppasääntöjen ja -sääntelyn 
kehittämisessä, WTO:n uudistamiseksi ja kauppapolitiikan ja sääntöjen sisällyttämiseksi 
entistä paremmin Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmän puitteisiin; vaatii unionia 
lisäämään WTO:n parlamentaarisen ulottuvuuden tukea myös osoittamalla asiasta 
vastaavalle sihteeristölle taloudellista ja henkilöresursseihin liittyvää lisätukea; 
korostaa, että on tärkeää myöntää riittävästi rahoitusta, jonka turvin kansainväliset 
järjestöt, kuten ILO:n valtuuskunnat, voivat seurata säännöllisesti ja tehokkaasti 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskevista luvuista johtuvia velvoitteita ja muut YK:n 
järjestöt voivat suorittaa seuranta- ja tiedonhankintatyötään;

12. kehottaa komissiota varaamaan riittävästi kolmansien maiden ja etenkin kehitysmaiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä ja teknistä apua koskevien ulkoisen rahoituksen välineiden 
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varoja tarvittaviin liitännäistoimenpiteisiin, jotka koskevat kauppaan liittyvää 
lainsäädäntöä, kuten asetus unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa, 
sovellettavien toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta, Kimberleyn 
prosessi sekä vaatetusalaa koskeva komission lippulaiva-aloite ja vastaavat aloitteet 
sekä YK:n Global Compact -aloite;

13. katsoo, että unionin ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto on tehokas ja 
vaikuttava mekanismi, jonka avulla voidaan varautua unionin antolainaukseen liittyviin 
riskeihin kolmansissa maissa; kehottaa myöntämään lisää lainoja pk-yritysten 
tukemiseen sekä sosiaalisen ja taloudellisen infrastruktuurin kehittämiseen 
muuttoliikkeestä ja pakolaiskriisistä eniten kärsineillä alueilla;

14. korostaa, että kumppanimaiden kaupan helpottamisen on edelleenkin oltava merkittävä 
tehtävä monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja suosittaa samalla, että painotetaan 
voimakkaammin markkinoille saattamiseen kuluvan ajan lyhentämistä paikallisilla ja 
alueellisilla markkinoilla ja lisätään kala- ja maataloustuotteiden varastointitilojen tukea 
sekä unionin kanssa käytävän reilun ja eettisen kaupan kannustimia.
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