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Kansainvälisen kaupan valiokunta on päättänyt antaa edellä mainitussa menettelyssä 
lausunnon valiokunnallenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 24. syyskuuta 2019 antaa 
kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Käsiteltyään asiaa kyseisessä kokouksessa kansainvälisen kaupan valiokunta päätti pyytää 
asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy.

Kunnioittavasti

Bernd Lange
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EHDOTUKSET

1. toteaa, että unionin kunnianhimoisen kauppapoliittisen ohjelman täytäntöönpano edellyttää 
riittävää resursseja; pitää sen vuoksi tärkeänä, että kauppapolitiikan pääosastolle osoitetaan 
asianmukainen rahoitus, jonka avulla varmistetaan kauppasopimusneuvottelujen ja 
sopimuksenteon ripeä eteneminen ja tehtyjen kauppasopimusten ja kauppalainsäädännön 
täytäntöönpanon asianmukainen seuranta, sekä riittävä rahoitus, jolla taataan, että 
kauppapolitiikan uusi johto pystyy hoitamaan uutta tehtäväänsä tehokkaasti; tukee tarvittavien 
budjettivarojen osoittamista kauppapolitiikan pääosastolle, jotta ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantaa koskeva asetus voidaan panna täytäntöön heti sen tullessa voimaan 
lokakuussa 2020;

2. huomauttaa, että vaikka kauppapolitiikalla ensisijaisesti edistetään molempia osapuolia 
hyödyttävää talouskasvua ja kestävää kehitystä muun muassa turvaamalla parempi 
markkinoille pääsy ja luomalla kansainvälisiä investointisääntöjä, se on myös unionin 
ulkopolitiikan keskeinen väline, jolla voidaan edistää kansainvälisesti unionin arvoja, etenkin 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, sukupuolten tasa-arvoa, ilmastonsuojelua, 
oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälisten työnormien täytäntöönpanoa, ja jolla voidaan auttaa 
varmistamaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen globaalisti samalla kun 
kauppakumppaneitamme kannustetaan asettamaan sosiaaliset oikeudet ja kestävä kehitys 
etusijalle talouspolitiikassaan; kehottaa siksi myöntämään riittävästi rahoitusta, jotta voidaan 
varmistaa asianmukainen seuranta ja asianmukaiset väli- ja jälkiarvioinnit, joissa käytetään 
sukupuolen mukaan jaoteltuja tietoja, ja jotta voidaan valvoa kolmansien maiden tekemien 
sitoumusten toteuttamista;

3. tähdentää, että unionin kauppapolitiikan hyväksyminen edellyttää aktiivisia yhteyksiä sen 
sidosryhmiin ja kansalaisyhteiskuntaan; pitää näin ollen tärkeänä, että osoitetaan enemmän 
resursseja kauppapolitiikkaa koskevaan yhteydenpitoon, kansalaisten vuoropuheluun ja pk-
yrityksille ja kuluttajille suunnattuun neuvontaan ja avustamiseen sekä sisäisille neuvoa-
antaville ryhmille, jotka ovat tärkeimpiä välineitä, joilla tuetaan kansalaisyhteiskunnan 
vaikuttavaa osallistumista kauppasopimuksiin sisältyvien, kaupan rakenteen kannalta 
keskeisten kaupan kestävyyttä koskevien lukujen täytäntöönpanon valvontaan ja seurantaan;

4. kehottaa hyödyntämään täysimääräisesti pk-yritysten kansainvälistymisen tukemiseksi 
käytettävissä olevia varoja ja kiinnittämään huomiota tässä jälkeen jääneisiin jäsenvaltioihin 
ja mahdollistamaan pk-yritysten osallistumisen kauppapoliittisten päätösten tekoon;

5. korostaa parlamenttien tärkeää roolia globaalia kauppapolitiikkaa koskevissa 
keskusteluissa; toteaa, että WTO:ta käsittelevä parlamentaarinen konferenssi on tässä 
mielessä tärkeä väline ja että sille on osoitettava riittävästi rahoitusta, jotta sen potentiaalia 
voidaan täysin hyödyntää; korostaa näin ollen, että vuoden 2019 tavoin resursseja on 
varattava riittävästi, jotta Euroopan parlamentti voi osallistua foorumiin ja jotta konferenssin 
toiminnalle tarjottaisiin asianmukainen infrastruktuuri.


