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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. muistuttaa, että taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet ovat olleet erottamaton osa 
ihmisoikeuksia aina siitä asti, kun ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 
hyväksyttiin vuonna 1948; katsoo, että on EU:n tehtävä auttaa näiden oikeuksien 
toteuttamisessa vähiten kehittyneitä maita ja kehitysmaita, joiden kanssa se allekirjoittaa 
kansainvälisiä sopimuksia, kauppasopimukset mukaan luettuina;

2. pyytää komissiota tekemään kauppasopimuksia ainoastaan, jos ne sisältävät demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia sekä sosiaali-, terveys- ja ympäristönormeja koskevia lausekkeita; 
pyytää jälleen kerran komissiota ja neuvostoa panemaan voimassa oleviin kansainvälisiin 
sopimuksiin jo sisältyvät lausekkeet tosiasiallisesti täytäntöön ja luomaan näin 
asianmukaisen järjestelmän Cotonoun sopimuksen 8, 9 ja 96 artiklan hengessä;

3. kehottaa sisällyttämään kaikkiin EU:n ja kolmansien maiden välisiin 
kauppaneuvotteluihin ja -järjestelyihin ihmisoikeuslausekkeen ja suunnitellun sopimuksen 
vaikutusten ennakkoarvioinnin sekä ottamaan huomioon kaikkien sopimuspuolien 
ihmisoikeustilanteen; katsoo, että tähän tarkasteluun on sisällyttävä tapaamisia kyseisissä 
maissa toimivien ihmisoikeuksien puolustajien kanssa;

4. katsoo, että EU:n sisäisen ja ulkoisen toimintapolitiikan on oltava johdonmukaista 
erityisesti ihmisoikeuksien alalla ja siinä on aina noudatettava Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen V osaston 1 luvussa määriteltyjä demokratian, oikeusvaltion sekä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden 
periaatteita; korostaa tässä suhteessa, että EU:n kansainvälinen uskottavuus 
ihmisoikeuksien puolustajana riippuu sen kyvystä varmistaa, että EU:n monikansalliset 
yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia sekä sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä normeja 
kolmansissa maissa ja erityisesti kehitysmaissa toimiessaan; vaatii Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen – ja myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan – pikaista 
täytäntöönpanoa; katsoo, että EU:n on sovellettava Euroopan ihmisoikeussopimusta 
kolmansissa maissa toimiessaan, kuten perusoikeuskirjassa suositellaan;

5. kehottaa komissiota Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden edustajana kiinnittämään WTO:n 
ja sen jäsenvaltioiden huomion siihen, että kauppaneuvottelujen ja erityisesti Dohan 
sopimuksen yhteydessä noudatetaan ihmisoikeuksia sekä sosiaali-, terveys- ja 
ympäristönormeja, ja huolehtimaan konkreettisesti niiden soveltamisesta ja edistämisestä 
kauppasopimusten täytäntöönpanon yhteydessä; pyytää komissiota kehottamaan WTO:ta 
ja sen jäsenvaltioita hyväksymään aluksi tarkkailijoiksi Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
valtuuskunnat ja Kansainvälisen työtoimiston sihteeristön sekä monenvälisten ja 
kansainvälisten ympäristösopimusten sihteeristöt;

6. kehottaa Euroopan unionia puolustamaan kauppasopimusneuvotteluissa oikeutta käyttää 
luonnonvaroja sekä valvomaan alkuperäiskansojen oikeuksia hyödyntää tärkeimpiä 
luonnonvaroja; kehottaa komissiota kytkemään kansainvälisiin kauppaneuvotteluihin ja 
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-sopimuksiin ongelmat, jotka liittyvät maanostoon ja -omistukseen kolmansissa maissa, 
erityisesti vähiten kehittyneissä maissa ja kehitysmaissa;

7. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön parlamentin 10. maaliskuuta 2010 antaman 
päätöslauselman GSP+-järjestelmästä; kehottaa sitä tästä syystä kehittämään kaikkia 
edunsaajamaita varten nykyistä johdonmukaisemman ja oikeudenmukaisemman 
vertailuanalyysijärjestelmän, jotta voidaan seurata selvästi ja avoimesti ja eri osapuolten 
näkemykset huomioon ottaen sosiaalisten, taloudellisten, kulttuuristen ja ympäristöön 
liittyvien sekä muiden vastaavien sosiaalisten ja poliittisten ihmisoikeuksien 
kehittämisessä tapahtunutta edistystä ja takaiskuja;

8. katsoo kuitenkin, että yksipuolisessa vaatimuksessa noudattaa yleismaailmallisia 
ihmisoikeuksia unohdetaan, että niiden täytäntöönpano edellyttää myös taloudellisia 
resursseja, joita nousevat taloudet ja kehitysmaat eivät voi yksin hankkia;

9. korostaa, että TRIPS-sopimuksen tarkoituksena on edistää oikeutta terveydenhuoltoon; 
katsoo, että EU:n olisi varmistettava, että kaikissa TRIPS plus -lausekkeen sisältävissä 
kauppasopimuksissa otetaan kaikilta osin huomioon ihmisoikeudet ja edistetään 
aktiivisesti oikeutta terveydenhuoltoon erityisesti kehitysmaissa;

10. katsoo tässä yhteydessä, että tulevassa lainsäädännössä parlamentin olisi vaadittava 
järjestelyä, jolla komissio voi yksin väliaikaisesti keskeyttää kauppaetuuksien, myös 
vapaakauppasopimuksista johtuvien etuuksien, soveltamisen, jos ihmisoikeuksien tai 
työntekijöiden oikeuksien rikkomisesta on riittävää näyttöä, tai korkea edustaja / 
varapuheenjohtaja tai komissio voi keskeyttää niiden soveltamisen pysyvästi tietyn 
määrän jäsenvaltioita ja/tai Euroopan parlamentin sitä pyytäessä;

11. katsoo, että EU:n on tosiasiallisesti seurattava kappasopimustensa ihmisoikeuslausekkeita 
ja pantava ne täytäntöön; korostaa sen tärkeyttä, että kauppaetuuksien soveltaminen 
voidaan keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi, jos ihmisoikeuksia ja erityisesti 
työntekijöiden oikeuksia loukataan; pyytää komissiota antamaan tietoa mahdollisuuksista 
perustaa oikeudellisesti sitova välimieselin ja mahdollistaa monikansallisten yritysten 
kansainvälinen syytteeseenpano;

12. korostaa, että olisi löydettävä keinoja seurata nykyistä tarkemmin väitteitä vakavista ja 
järjestelmällisistä ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien rikkomisista; ehdottaa 
tässä yhteydessä, että harkittaisiin EU:n edustajien (nykyisin komissiosta, tulevaisuudessa 
Euroopan ulkosuhdehallinnosta) osallistumista YK:n erityismenettelyjen nojalla 
suoritettaviin tutkintatehtäviin, kun ne vaikuttavat EU:n kauppasopimuksiin;

13. kiinnittää huomiota siihen, että huolimatta ilahduttavasta sosiaali-, ihmisoikeus- ja 
ympäristölausekkeiden sisällyttämisestä kansainvälisiin kauppasopimuksiin kyse on 
vähimmäisvaatimuksista ja yhdestä välineestä muiden joukossa; korostaa, että on 
ehdottomasti estettävä niiden protektionistinen väärinkäyttö ja että tästä syystä 
lausekkeiden täytäntöönpanossa olisi toimittava siten, että edistetään kaikkien osapuolten 
kuulemista ja demokraattista osallistumista päätöksentekomenettelyyn;

14. kehottaa komissiota tekemään pikaisesti ehdotuksen asetukseksi, jolla kielletään sellaisten 
tuotteiden tuonti EU:hun, jotka on tuotettu uusia orjuuden ja erityisesti haavoittuvia 
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ryhmiä hyväksikäyttävän pakkotyön muotoja käyttäen perustavanlaatuisten 
ihmisoikeusnormien vastaisesti; katsoo, että asetuksessa on viitattava oikeuksiin, jotka on 
määritelty lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa ja Kansainvälisen työjärjestön 
vuoden 1998 julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista; painottaa, että 
tällaisen asetuksen olisi annettava EU:lle oikeus tutkia yksittäisiä väitteitä, jos vaikuttaa 
olevan riittävästi näyttöä siitä, että näitä kansainvälisiä normeja on rikottu; kehottaa 
komissiota jo ennen tällaisen asetuksen voimaantuloa tehostamaan tuontitavaroiden 
tarkastuksia ja seuraamaan EU:hun tuotteitaan tuovien maiden toimitusketjuissa 
sovellettavia eettisiä normeja;

15. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 27. kesäkuuta 2005 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1236/20051 tiettyjen tavaroiden kaupasta, joita voitaisiin käyttää 
kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan, 
epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, ja tekemään sen 
määräyksistä sitovia kaikissa kansainvälisissä kauppasopimuksissa;

16. katsoo, että sosiaaliset oikeudet ovat yleismaailmallisia oikeuksia, joita ei kuitenkaan pidä 
ainoastaan julistaa, vaan myös niiden käytännön toteutumista on edistettävä; kehottaa tästä 
syystä komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan solidaarisesti nimenomaan maailman 
köyhimpiä maita kyseisten oikeuksien toteuttamisessa;

17. kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen EU:n vientisääntöjä sen suhteen, miten 
niissä sallitaan sellaisen eurooppalaisten normien mukaisen tekniikan siirto 
sortohallinnoille kuin matkapuhelimet, tiedonsiirtoverkot sekä internetin skannaamiseen ja 
sensurointiin sekä kaksoiskäyttöön ja henkilö- ja muiden tietojen keruuseen ja tutkimiseen 
(tiedonlouhinta) tarkoitetut ohjelmat; pyytää komissiota tekemään ehdotuksen uutta 
lupajärjestelmää koskevasta asetuksesta, jos uudelleentarkastelu osoittaa, että 
lainsäädäntötoimet ovat tarpeen;

18. kehottaa arvioimaan säännöllisesti kansainvälisiin kauppasopimuksiin sisältyviä 
ihmisoikeussitoumuksia;

19. kehottaa komissiota tarkistamaan EU:n vientisäännöksiä, jotka koskevat aseiden ja 
kaikkien niihin liittyvien materiaalien, mukaan luettuina ammukset, välineet ja varaosat, 
myyntiä, toimittamista, siirtoa ja vientiä sellaisiin maihin tai sellaisille hallinnoille, jotka 
todennäköisesti käyttävät niitä kansalaisyhteiskunnan sisäiseen tukahduttamiseen ja 
ihmisoikeusrikkomuksiin;

20. kehottaa edistämään ihmisoikeuksien, kehitysavun ja kansainvälisten kauppasopimusten 
ohella kestävällä tavalla alueellista kehitysprosessia YK:n vuosituhannen 
kehitystavoitteiden mukaisesti;

21. kannustaa EU:n edustajia (nykyisin komissiosta, tulevaisuudessa Euroopan 
ulkosuhdehallinnosta) jakamaan ihmisoikeustilanteita koskevaa tietoa liikemaailman 
kanssa.
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