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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. kehottaa Euroopan unionia noudattamaan hallitun ja oikeudenmukaisen kaupan 
periaatteita, jotka ovat sävyttäneet sen jäsenvaltioiden ja menestyneiden kehitysmaiden, 
kuten "Aasian tiikereiden", kehitystä, sekä torjumaan protektionismia ja kaikkia yrityksiä 
heikentää sellaisia kehitysmaiden oikeutettuja suhteellisia etuja, jotka eivät heikennä 
ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja ammattiyhdistysoikeuksia; kehottaa kuitenkin 
tulkitsemaan WTO-sopimuksen XXIV artiklaa nykytilanteesta poiketen siten, että 
haavoittuville tehdasteollisuuden aloille sallitaan poikkeuksia kauppasopimuksista silloin, 
kun se on perusteltua;

2. vahvistaa, että kaikkiin kauppasopimuksiin on sisällytettävä vaatimus, jonka mukaan 
kaikkien osapuolten on pitänyt ratifioida, panna täytäntöön ja soveltaa tehokkaasti 
käytännössä perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevan ILOn julistuksen keskeisiä sääntöjä; 
vahvistaa, että kestävää kehitystä koskeva luku on samalla tavoin sitova kuin markkinoille 
pääsyä koskevat määräykset ja siihen sovelletaan samaa riitojenratkaisumekanismia;

3. vaatii, että komission on myös jatkossa täytettävä velvollisuutensa ja arvioitava 
kauppaneuvottelujen vaikutuksia sosiaalisiin oikeuksiin sekä ympäristö- ja 
ihmisoikeuksiin ottaen erityisesti huomioon ihmisarvoisen työn edistämisen kaikkien 
osalta sekä toimittava tehokkaasti ILOn ja muiden sopimuselinten kanssa ja että sen on 
kuultava avoimesti työmarkkinaosapuoliksi tunnustettuja työmarkkinajärjestöjä sekä EU:n 
ja kolmansien maiden sosiaali- ja ympäristöalan kansalaisjärjestöjä kaikissa vaiheissa 
koko neuvotteluprosessin ja kauppasopimusten täytäntöönpanoprosessin ajan, jotta näille 
tahoille taataan oikeus tuoda esiin huolenaiheita ja vastalauseita komission käsiteltäviksi 
ja sen toimia varten;

4. kehottaa korjaamaan johdonmukaisuutta, avoimuutta ja menettelyn oikeudenmukaisuutta 
koskevat nykyiset heikkoudet tulevissa kauppasopimuksissa ja GSP+-asetuksen 
tarkistamisen yhteydessä ja kehottaa soveltamaan avoimia perusteita ja vertailuarvoja 
työtä, ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevien normien noudattamiseen 
kumppanuusmaissa ja esittämään tarvittaessa asiaan liittyviä parannusehdotuksia;

5. pitää myönteisenä kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointia, mutta pitää 
valitettavana sitä, että esimerkiksi Länsi-Afrikassa, Välimeren maissa ja Kolumbiassa 
sekä laajemmin Amerikan eri alueilla ei ole kaikilta osin toimittu näiden arviointien 
perusteella tehtyjen havaintojen mukaisesti; kehottaa korostamaan entistä enemmän EU:n 
painoarvon käyttöä ihmisoikeuksien, työnormien, kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon 
konkreettisten parannuksien toteuttamisessa ennen kauppasopimusten viimeistelemistä ja 
sen jälkeen myös niiden täytäntöönpanon aikana;

6. toteaa, että nykyisistä ja tulevista kauppasopimuksista neuvotellaan samaan aikaan, kun 
käynnissä on taloudellinen laskukausi, jonka ennustetaan lisäävän OECD-maissa 
työttömien määrää kahdeksalla miljoonalla kahden vuoden aikana; toteaa, että suuri osa 
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menetetyistä työpaikoista johtuu toimintojen siirtämisestä muualle esimerkiksi Irlannissa 
ja Portugalissa (yksi neljästä), Tanskassa (yksi kuudesta) sekä Virossa ja Sloveniassa (yksi 
seitsemästä); toteaa, että EU:n kauppapolitiikan avulla olisi pyrittävä estämään EU:n 
markkinaosuuden ja kaikkien sektoreiden työllisyyden suhteeton tai liian nopea lasku ja 
tarvittaessa EU:n viejille olisi taattava entistä parempi markkinoille pääsy; kehottaa 
ottamaan tehtävissä kauppasopimuksissa huomioon unionin globalisaatiorahaston 
soveltamisalan riittävän tuen saamiseksi seuraavia rakenneuudistuksia varten;

7. kehottaa edistämään EU:n kauppaneuvotteluissa sijoittajien ja yritysten velvollisuuksia 
sekä oikeuksia noudattaen Heiligendammin prosessia, jonka pani alulle entinen 
puheenjohtajavaltio Saksa yhdessä ILOn, OECD:n ja YK:n kanssa; toteaa, että Lissabonin 
sopimuksen vastaaviin määräyksiin perustuvien vastuullista sijoittamista koskevien uusien 
sääntöjen mukaisesti kestävää kehitystä koskevan luvun pitää käsittää kaikki 
vapaakauppasopimuksissa määritetyt sijoittamista koskevat säännöt; katsoo, että kaikissa 
kauppasopimuksissa pitää edellyttää, että noudatetaan monikansallisia yrityksiä koskevia 
OECD:n toimintaohjeita, ILOn kolmikantajulistusta monikansallisista yrityksistä ja 
sosiaalipolitiikasta, YK:n Global Compact -aloitetta sekä yrityksistä ja ihmisoikeuksista 
vastaavan YK:n erityisedustajan suosituksia;

8. vaatii, että todella riippumattomien asiantuntijoiden pitää saada päättää sosiaalisia 
ongelmia koskevista valituksista, ja vaatii työntekijöitä ja yhteisöjä edustavien järjestöjen 
osallistumista menettelyyn; vaatii, että ainakin yksi asiantuntijoista on ILOsta; katsoo, että 
heidän suositustensa on oltava osana määritettyä prosessia, jonka avulla esiin tuotuja 
kysymyksiä voidaan käsitellä nopeasti niin, että asiantuntijoiden lausunnot eivät rajoitu 
raporttien ja suositusten esittämiseen, vaan tuloksena ovat jatkuvaa seurantaa ja 
uudelleentarkastelua koskevat säännöt erityisesti keskeytymättömän paineen 
kohdistamiseksi sellaisiin hallituksiin, jotka sallivat työntekijöiden oikeuksien 
loukkaamisen alueellaan;

9. vaatii, että työnormien, oleskeluaikaa ja vähimmäispalkkaa koskevien sääntöjen sekä 
kollektiivisten palkkasopimusten, kansallisten työnormien ja työehtosopimusten 
noudattaminen kumppanuusmaissa asetetaan ehdoksi työvoiman tilapäistä liikkumista 
koskevan "IV osan" sisällyttämiselle kauppasopimuksiin;

10. kehottaa EU:ta tukemaan WTO:n kauppapoliittisen maatutkinnan laajentamista siten, että 
se kattaisi kestävän kehityksen kauppaan liittyvät näkökohdat ja myös perustyönormien 
noudattamisen sekä tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen mukaisen tuen 
määritelmän tarkistamisen, jotta varmistetaan, että perustyönormeja ja ihmisoikeuksia 
noudatetaan vientiteollisuuden valmistusalueilla; kehottaa EU:n Geneven-valtuuskuntaa 
elvyttämään perustamansa epävirallisen "friends of labour" -ryhmän, jonka se perusti 
työnormien edistämiseksi WTO:ssa, ja kehottaa jatkamaan sen toimintaa;

11. vaatii, että kaikissa tulevissa kauppasopimuksissa määrätään lapsityövoiman käytön 
kiellosta erityisesti luonnonkiven louhinnassa ja jalostuksessa ja viitataan unionin 
yhtenäiseen sertifiointijärjestelmään, jonka avulla voidaan todistaa, että tuotu luonnonkivi 
ja siitä tehdyt tuotteet on valmistettu kaikissa arvoketjun vaiheissa ilman lapsityövoimaa 
ILOn yleissopimuksen 182 mukaisesti.
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