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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että yhteisen kauppapolitiikan on säilyttävä unionin ulkopolitiikan 
peruspilarina, jolla on suoria vaikutuksia kansalaisten elämään, ja sen on autettava unionin 
mukautumaan uuteen rooliinsa maailmassa, jossa on useita johtavia kansainvälisen tason 
toimijoita; kehottaa neuvostoa, komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa tekemään tätä 
tarkoitusta varten yhteistyötä seuraavilla aloilla:

a) on vahvistettava yhteistä kauppapolitiikkaa integroimalla se laajempaan 
politiikkakehykseen, on otettava johtoasema maailman kauppapolitiikassa 
monenvälisellä ja kahdenvälisellä tasolla, on vahvistettava yhteistyötä kahdenvälisten, 
strategisten ja alueellisten kauppakumppaneiden sekä monenvälisten järjestöjen, kuten 
YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD), YK:n ympäristöohjelman (UNEP), 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO), kanssa ja erityisesti Maailman kauppajärjestön 
(WTO) kanssa osallistumalla aktiivisesti sen välttämättömään uudistukseen, jotta se 
olisi tehokkaampi ja vastaisi paremmin uusiin maailmanlaajuisiin haasteisiin, mukaan 
lukien kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ja Pariisin ilmastosopimus, 
ja jotta voitaisiin lisätä sen legitimiteettiä; on vahvistettava unionin johtoasemaa ja EU:n 
kauppapolitiikkaa arvopohjaisen kauppapolitiikan edistämisessä lujittamalla kaupan 
ihmisoikeusulottuvuutta ja mahdollisimman tiukkojen EU:n vaatimusten käyttöönottoa;

b) on johdettava avoimen, sääntöihin perustuvan, oikeudenmukaisen ja kestävän sekä 
kehitystä tukevan maailmanlaajuisen kauppajärjestelmän puolustamista, jotta voidaan 
edistää eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä varmistamalla kansainvälisten sääntöjen ja 
sopimusten, esimerkiksi ympäristö- ja ilmastonmuutossopimusten, ILO:n yleissopimusten, 
korruption torjuntaa koskevien määräysten ja rahoituksen avoimuutta, rahanpesun 
torjuntaa ja veroyhteistyötä koskevien sopimusten tehokas täytäntöönpano; on 
varmistettava, että EU:n yritykset voivat toimia maailmanlaajuisesti yhtäläisten 
edellytysten, ennakoitavien sääntöjen, reilun kilpailun ja määriteltyjen velvoitteiden 
puitteissa, joihin olisi kuuluttava unionin yhteisen kannan työstäminen rakentavalla tavalla 
ihmisoikeusloukkauksia koskevasta vastuusta käytävissä YK:n hallitustenvälisissä 
neuvotteluissa ja yritysten vastuuvelvollisuuden ja sitovien due diligence -velvoitteiden 
edistäminen toimitus- ja tuotantoketjujen osalta;

c) on tiedotettava parlamentille täysimääräisesti ja välittömästi neuvotteluista ja 
neuvoston valtuutuksesta ja pidettävä se ajan tasalla kansainvälisten sopimusten koko 
täytäntöönpanon ajan, jotta varmistetaan, että parlamentti voi käyttää toimivaltaansa ja 
oikeuksiaan; on yksinkertaistettava ja lyhennettävä neuvotteluprosesseja ja vahvistettava 
parlamentin valvontaa kokonaisuudessaan; on lisättävä avoimuutta EU:n kansalaisia 
kohtaan julkaisemalla kauppasopimuksia koskevat neuvotteluohjeet (valtuutukset) ennen 
neuvottelujen aloittamista, jotta voidaan myös lisätä ennustettavuutta ja oikeusvarmuutta 
talouden toimijoiden kannalta, niin että ne voivat hyödyntää paremmin ja oikea-aikaisesti 
EU:lle tarjoutuvia mahdollisuuksia; on noudatettava täysimääräisesti perussopimuksen 
määräyksiä ja EU:n viimeaikaista oikeuskäytäntöä, joiden mukaan yhteinen 
kauppapolitiikka kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan;
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d) on mukautettava kauppapolitiikkaa automatisoinnin, digitalisaation, 
palveluistumisen sekä globaalien arvoketjujen ja tavara- ja palvelukaupan kytkösten 
lisääntymisen globaaleihin suuntauksiin edistämällä sopivien määräysten 
sisällyttämistä, jotta varmistetaan tiedonsiirrot, välituotteiden kilpailukykyiset hinnat 
sekä palvelukaupan vapauttaminen kahden- ja monenvälisissä kauppasopimuksissa;

e) on tuettava pk-yrityksiä, jotta ne voivat hyötyä täysimääräisesti yhteisestä 
kauppapolitiikasta; on lisättävä investointeja tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen 
sekä innovointiin, etenkin vähähiiliseen talouteen siirtymistä ajatellen; on tuettava 
eurooppalaisia yrityksiä, jotta ne voivat pyrkiä johtavaan asemaan näillä aloilla 
maailmanlaajuisesti, jolloin niiden kilpailukyky paranee ja ne voivat luoda kunnollisia 
työpaikkoja; on korostettava, että kestävää kehitystä ei saisi pitää investointien esteenä; on 
vaadittava etenkin Afrikassa kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä 
osallistumisprosesseja, jotka voisivat edistää kestäviä alueellisia taloussyklejä, johtaa 
uusien työpaikkojen syntymiseen ja edistää sosiaalisen suojelun politiikan 
kehittämistä;

f) on sisällytettävä järjestelmällisesti digitaalinen kaupankäynti, pk-yritykset, sitovat 
ja täytäntöönpanokelpoiset kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat luvut ja sukupuolten 
tasa-arvoa koskevat määräykset kauppasopimuksiin ja otettava johtoasema näissä aiheissa 
monenvälisissä keskusteluissa; on puolustettava unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa 
(asetus (EU) 2016/679) vahvistettua EU:n kansalaisten tietosuojaa kaikilta osin ja 
edistettävä kuluttajansuojaa, tietosuojaa ja markkinoillepääsyä koskevien EU:n normien 
vahvistamista; on pyrittävä luomaan maailmanlaajuinen liittoutuma ja tuettava 
jäsenvaltioiden viranomaisia rajat ylittävän verkkorikollisuuden torjunnassa; on 
kehitettävä EU:n digitaalistrategia, joka kattaa investoinnit digitaaliseen 
infrastruktuuriin ja digitaalisiin yrityksiin ja hyödyttää koko yhteiskuntaa;

g) on helpotettava Euroopan globalisaatiorahaston hakumenettelyä ja saatavuutta, 
jotta voidaan ottaa huomioon tavara- ja palvelukaupan asteittaisen ja 
molemminpuolisen vapauttamisen vaikutukset; 

h) on vahvistettava yhteisen kauppapolitiikan johdonmukaisuutta yhteisen ulko-
ja turvallisuuspolitiikan (YUTP), Euroopan kehitysyhteistyöpolitiikan ja 
ilmastopolitiikan kanssa, jotta voidaan varmistaa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 3 artiklan 5 kohdassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 21, 207 ja 208 artiklassa esitetyt arvot ja tavoitteet ja noudattaa 
täysimääräisesti kehityspolitiikkaa koskevaa eurooppalaista konsensusta; 

i) on tunnustettava, että EU:n kauppasopimusten äärimmäinen politisointi voi haitata 
kaupankäyntiä;

j) on korostettava rakentavan naapuruuspolitiikan kehittämisen strategista merkitystä 
kehittämällä reiluja kauppasuhteita ja taloudellista yhteistyötä unionin itäisten ja eteläisten 
naapurimaiden talouksien kanssa, jotta voidaan edistää niiden taloudellista ja sosiaalista 
hyvinvointia ja työpaikkojen luomista;

k) on ennakoitava brexitin vaikutuksia ja ehdotettava keinoja lieventää unioniin ja 
sen kansalaisiin ja myös tällä hetkellä unionissa asuviin Yhdistyneen kuningaskunnan 
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kansalaisiin kohdistuvia kielteisiä taloudellisia vaikutuksia; 

l) on parannettava yhteisen kauppapolitiikan viestintästrategiaa tarjoamalla 
enemmän julkisia ja perinpohjaisia analyyseja uusien kauppasopimusten mahdollisista 
vaikutuksista ennen neuvotteluohjeiden (valtuutusten) vahvistamista; on viestittävä 
paremmin mahdollisuuksista, joita kauppa tarjoaa unionin kansalaisille ja yrityksille; on 
lisättävä avoimuutta ja syvennettävä vuoropuhelua ammatillisten ja 
työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta varmistetaan niiden 
asianmukainen osallistuminen kauppasopimusten seurantaan ja täytäntöönpanoon, 
erityisesti kauppasopimuksia koskevalla yhteisellä vuoropuhelulla ja sisäisillä neuvoa-
antavilla ryhmillä ja osoittamalla enemmän varoja näille mekanismeille; on autettava 
unionin kansalaisia ja talouden toimijoita ymmärtämään paremmin globaalien 
taloussuhteiden rakenteen muuttuvaa tasapainoa ja sopeutumaan siihen.
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