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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että kansainvälisten kauppasopimusten yhteydessä olisi toteutettava toimia 
tärkeiden ympäristö- ja terveysnormien sekä eläinten terveyteen liittyvien näkökohtien 
huomioon ottamiseksi;

2. myöntää, että kansainväliset kauppasopimukset voivat tämänkaltaisilla velvoittavilla 
sitoumuksilla rohkaista parantamaan ympäristö- ja ihmisoikeusstandardeja, jos 
sitoumukset on toteutettu ja pantu täytäntöön asianmukaisesti ja että niiden noudattamista 
valvotaan;

3. kehottaa komissiota määrittelemään ympäristö-, ihmisoikeus- ja terveysnormit 
kahdenvälisissä kauppasopimuksissa, mukaan lukien sopimukset, joista se tällä hetkellä 
neuvottelee Etelä-Korean, Perun, Kolumbian, Intian, AKT-maiden, Persianlahden 
yhteistyöneuvoston ja joidenkin Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) piiriin kuuluvien 
maiden kanssa, ja kiinnittämään erityistä huomiota työntekijöiden oikeuksiin, lasten ja 
naisten suojeluun, ilmastonmuutosta koskeviin standardeihin, tuoteturvallisuuteen ja 
kuluttajavalistukseen;

4. huomauttaa, että ilmastonmuutoksen vuoksi aloitetut toimet ja politiikat liittyvät yhä 
enemmän myös kansainväliseen kauppaan, ja kehottaa Maailman kauppajärjestöä edelleen 
sisällyttämään ilmastonmuutosta koskevat asiat osaksi sen työohjelmaansa ja 
määrittämään tähän liittyvät erityiset säännöt ja normit;

5. katsoo, että Maailman kauppajärjestön olisi valvottava tätä alaa koskevien velvoitteiden 
noudattamisen toteutumista, ja vaatii, että komission olisi Euroopan unionin edustajana 
Maailman kauppajärjestössä osallistuttava tiiviisti kyseiseen valvontaan;

6. katsoo, että maailmanlaajuisesti lopullisena tavoitteena pitäisi olla ympäristönormien ja 
terveysvaatimusten yhdenmukaistaminen ja painottaa tarvetta kehittää ja parantaa tällaisia 
normeja alueellisella tasolla kansainvälisten kauppasopimusten täytäntöönpanon 
yhteydessä;

7. katsoo, että ympäristö-, sosiaali- ja terveysnormien noudattamista on pidettävä ehtona 
kansainvälisille kauppaneuvotteluille;

8. vaatii, että otetaan käyttöön sovitteluelin, jolla on sitovat valtuudet;

9. puoltaa etuuksien myöntämistä kynnysmaille sillä ehdolla, että ne osoittavat 
määrätietoisesti noudattavansa Euroopan sosiaali-, ympäristö- ja terveysnormeja; 
määrittelee kynnysmaat maiksi, joiden kohdalla eivät enää toteudu kaikki tyypilliset 
kehitysmaiden ominaisuudet ja joiden kohdalla voidaan olettaa, että niiden dynaaminen 
talous mahdollistaa lähitulevaisuudessa näistä kehitysmaille tyypillisistä rakenteellisista 
ominaisuuksista eroon pääsemisen;
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10. vaatii, että komissio kehottaa Maailman kauppajärjestöä ottamaan kiistakysymyksissä 
huomioon muutkin kuin kauppapoliittiset näkökohdat; katsoo, että rajat ylittävien 
ympäristön- ja terveydensuojelutoimien salliminen ei saisi olla riippuvaista siitä, 
aiheuttavatko tällaiset toimet Maailman kauppajärjestön mielestä häiriöitä vapaakauppaan;

11. toteaa, että tulevat kauppasopimukset voitaisiin tehdä ottaen huomioon nykyinen 
rahoituskriisi; katsoo, että tämä ei saa johtaa siihen, että sosiaali- ja ympäristönormit ja 
erityisesti kasvihuonekaasupäästöjä ja vaarallisten jätteiden käsittelyä koskevat normit 
jätetään ottamatta huomioon muiden tavoitteiden saavuttamiseksi;

12. tunnustaa, että ympäristönsuojelustandardien ja työntekijöiden oikeuksia koskevien 
standardien korkea taso Euroopan unionissa voi olla kilpailullinen haittatekijä 
eurooppalaisille yrityksille, jotka kilpailevat kolmansista maista peräisin olevien 
tuotteiden ja palvelujen kanssa, joihin sovelletaan alempia standardeja; katsoo, että näiden 
standardien parantaminen ja edistäminen kolmansissa maissa kansainvälisiin 
kauppasopimuksiin liittyvien ehtojen nojalla voisi luoda reilumman kilpailuaseman 
eurooppalaisille yrityksille ja samalla parantaa ympäristönsuojelua, ihmisoikeuksia, 
sosiaalisia oikeuksia sekä työntekijöiden oikeuksia kyseisissä kolmansissa maissa;

13. katsoo, että Maailman kauppajärjestön ja sen jäsenvaltioiden olisi sovittava 
ympäristöhyödykkeiden, -palvelujen ja -teknologioiden maailmanlaajuisten avointen 
markkinoiden luomisesta keinona vahvistaa kansainvälistä kauppaa ja sallia 
ympäristöystävällisille teknologioille ja investoinneille vapaa liikkuvuus 
maailmanmarkkinoilla;

14. kehottaa komissiota vaatimaan ympäristöhyödykkeitä ja -palveluja koskevan sopimuksen 
ottamista osaksi Maailman kauppajärjestön kauppaneuvottelujen Dohan kierrosta 
pyrittäessä vapauttamaan tärkeimpien ympäristöystävällisten teknologioiden kauppa;

15. kehottaa komissiota arvioimaan kauppasopimuksia säännöllisesti ja tiedottamaan arvioista 
säännöllisesti parlamentille; toteaa, että tällöin on huolehdittava siitä, että tehdään 
yhteistyötä sekä kansallisten että kansainvälisten sääntelyelinten, ammattiliittojen ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa ympäristö-, terveys ja sosiaalinormien noudattamisen 
takaamiseksi;

16. korostaa, että kauppa sekä ihmisoikeuksien ja sosiaali- ja ympäristönormien vaaliminen 
on tärkeää rauhan ja hyvinvoinnin takaamisessa maailmassa, mutta että se ei ole ratkaisu 
kaikkiin maailman valtioiden välisiin ongelmiin; huomauttaa kuitenkin, että umpikujaan 
ajautuneista poliittisista tilanteista voidaan löytää ulospääsy vahvistamalla kauppasuhteita 
ja varmistamalla yhteinen etu erityisesti ympäristönsuojelun alalla ja siten ratkaista 
konfliktit;

17. kehottaa komissiota Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan 
puitesopimuksen nojalla tiedottamaan aina kansainvälisistä kauppasopimuksista käytävien 
neuvottelujen aikana parlamentille perusteellisesti kaikista ihmisoikeuksiin sekä sosiaali-
ja ympäristönormeihin liittyvistä asioista;

18. kehottaa komissiota takaamaan Lissabonin sopimukseen sisältyvien parlamentin uusien 
valtuuksien nojalla tehokkaan tiedonkulun parlamentille ja antamaan parlamentille sen 
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lähettämien edustajien välityksellä tarkkailijan aseman ja antamaan heille pääsyn kaikkiin 
asiaa koskeviin kokouksiin ja antamaan kaikki asiaa koskevat asiakirjat heidän 
käyttöönsä.
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