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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä 
kauppasopimuksissa
(2009/2219(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3, 6 ja 21 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153, 191, 207 ja 
218 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 12, 21, 28, 29, 31 ja 32 artiklan,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen (1948) ja muut 
Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvälineet, erityisesti kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (1966), taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen (1966), kaikkinaisen rotusyrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen (1965), kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan yleissopimuksen (1979) ja yleissopimuksen lapsen oikeuksista (1989),

– ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamisesta tehdyn Marrakeshin 
sopimuksen sekä Dohassa marraskuussa 2001 järjestetyssä neljännessä 
ministerikokouksessa hyväksytyn julistuksen ja erityisesti sen 31 kohdan,

– ottaa huomioon 20. syyskuuta 1996 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
kansanvallan periaatteiden ja ihmisoikeuksien sisällyttämisestä yhteisön ja kolmansien 
maiden sopimuksiin (KOM(95)0216)1 sekä 14. helmikuuta 2006 antamansa 
päätöslauselman ihmisoikeus- ja demokratialausekkeesta Euroopan unionin 
sopimuksissa2,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2001 antamansa päätöslauselman kansainvälisen kaupan 
avautumisesta ja demokratiasta3, jossa se pyytää WTO:ta kunnioittamaan Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) sosiaalisia perusnormeja ja Euroopan unionia hyväksymään ILO:n 
päätökset, mukaan luettuna kehotukset pakotteisiin, jotka liittyvät sosiaalisten 
perusnormien vakaviin rikkomuksiin,

– ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2002 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan unionin tehtävästä ihmisoikeuksien ja 
demokratisoitumisen edistämisessä kolmansissa maissa (KOM(2001)0252)4,

– ottaa huomioon komission tiedonannon globalisaation sosiaalisesta ulottuvuudesta –
etujen laajempaa jakautumista edistävät EU:n poliittiset linjaukset (KOM(2004)0383),

                                               
1 EYVL C 320, 28.10.1996, s. 261.
2 EUVL C 290 E, 29.11.2006, s. 107.
3 EYVL C 112 E, 9.5.2002, s. 326.
4 EUVL C 131 E, 5.6.2003, s. 147.
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– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2005 antamansa päätöslauselman globalisaation 
sosiaalisesta ulottuvuudesta1,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman lasten hyväksikäytöstä 
kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö2,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät lapsityöstä3,

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman reilusta kaupasta ja 
kehityksestä4,

– ottaa huomioon 22. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman globaalista Euroopasta –
Kilpailukyvyn ulkoiset näkökohdat5 vastauksena komission neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille antamaan tiedonantoon ”Globaali Eurooppa kilpailijana maailmassa – EU:n 
kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto” (KOM(2006)0567),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Ihmisarvoista työtä kaikille – Yhteisön 
osallistuminen ihmisarvoisen työn toimintaohjelman maailmanlaajuiseen 
täytäntöönpanoon" (KOM(2006)0249),

– ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman ihmisarvoisesta työstä 
kaikille6, jossa pyydetään ihmisarvoisen työn edistämisen nimissä sisällyttämään 
sosiaalinormit Euroopan unionin kauppasopimuksiin, eritoten kahdenvälisiin sopimuksiin,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2009 kansainvälisessä työkonferenssissa yksimielisesti 
hyväksytyt ILO:n laatiman ihmisarvoisen työn toimintaohjelman ja ILO:n kansainvälisen 
työllisyyssopimuksen,

– ottaa huomioon vuonna 1968 tehdyn Brysselin yleissopimuksen, sellaisena kuin se 
vahvistettiin tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22. joulukuuta 2000 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 44/20017,

– ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP), joka tuli voimaan 1. tammikuuta 
2006 ja jonka perusteella yhä useammille tuotteille myönnettiin tullivapaa pääsy 
markkinoille tai tariffialennus ja johon sisältyy myös uusi kannuste haavoittuville maille, 
joilla on erityisiä kauppaan, talouteen tai kehitykseen liittyviä tarpeita,

– ottaa huomioon kaikki Euroopan unionin ja kolmansien maiden väliset sopimukset,

– ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten (AKT-
maat) sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen 

                                               
1 EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 65.
2 EUVL C 157 E, 6.7.2006, s. 84.
3 Neuvoston 14.6.2010 annetut päätelmät lapsityöstä, 10937/1/2010.
4 EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 865.
5 EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
6 EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
7 EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.



PR\823959FI.doc 5/13 PE445.733v01-00

FI

(Cotonoun sopimus), joka allekirjoitettiin Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 ja jota 
tarkistettiin vuosina 2005 ja 2010,

– ottaa huomioon AKT-valtioiden ja -alueiden kanssa tekemistään 
talouskumppanuussopimuksista antamansa päätöslauselmat ja erityisesti 26. syyskuuta 
20021, 23. toukokuuta 20072 ja 12. joulukuuta 20073 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisten useamman osapuolen 
kauppasopimusneuvottelujen loppuun saattamisen,

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2010 järjestämänsä kuulemisen "Sosiaalisten normien ja 
ympäristönormien soveltaminen kauppaneuvotteluissa",

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. katsoo, että kaupan, ihmisoikeuksien ja sosiaali- ja ympäristönormien välisestä yhteydestä 
on tullut talous- ja kauppasuhteiden avaintekijä ja että se on kiinteä osa 
vapaakauppasopimusten puitteissa käytäviä neuvotteluja,

B. toteaa, että kilpailun vääristymät ja riskit polkumyyntiin sosiaali- ja ympäristönormien 
osalta ovat yhä yleisempiä,

C. katsoo, että vastavuoroisuudesta on tultava uudelleen sääntö Euroopan unionin ja 
kolmansien maiden välisissä suhteissa, jotta voidaan luoda olosuhteet oikeudenmukaiselle 
ja vilpittömälle kansainväliselle kilpailulle,

D. katsoo, että kahdenväliset foorumit soveltuvat nykyään parhaiten näiden poliittisten 
tavoitteiden edistämiseen, sillä näkymät kaupan, työn tai ympäristön yhteyksiä koskevien 
monenvälisten sääntöjen laatimiseksi WTO:n puitteissa eivät ole kovin lupaavat,

E. katsoo, että on kuitenkin tarpeen pyrkiä saattamaan tasapainoon kauppaoikeus ja 
perusoikeudet ja vahvistaa vuoropuhelua tärkeimpien kansainvälisten organisaatioiden, 
erityisesti ILO:n ja WTO:n, välillä, jotta kansainvälisestä politiikasta tulisi 
johdonmukaisempaa ja globaalia hallintoa voitaisiin parantaa,

F. katsoo, että on olemassa monia perusteita sisällyttää ihmisoikeuksia ja sosiaali- ja 
ympäristönormeja koskevia määräyksiä kansainvälisiin kauppasopimuksiin alkaen halusta 
luoda tasapuolista ja reilua kauppaa ja varmistaa hyvät kauppatavat ("level playing field") 
aina normatiivisempaan tarpeeseen puolustaa Euroopan unionin yleisiä arvoja ja noudattaa 
johdonmukaisuutta unionin toiminnassa,

                                               
1 EUVL C 273 E, 14.11.2003, s. 305.
2 EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
3 EUVL C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
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G. katsoo, että Lissabonin sopimuksessa vahvistettiin, että Euroopan unionin ulkoisen 
toiminnan, johon kauppa kuuluu olennaisena osana, on perustuttava unionin perustamisen 
johtoajatuksena oleviin periaatteisiin; katsoo, että eurooppalaista sosiaalista mallia, jossa 
yhdistyvät kestävä talouskasvu ja kohentuneet työ- ja elinolosuhteet, voidaan käyttää 
mallina myös muille kumppaneille; katsoo, että lisäksi kauppasopimuksissa on 
noudatettava muita kansainvälisiä sopimuksia ja velvoitteita, joihin sopimusvaltiot ovat 
sitoutuneet, valtioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

H. katsoo, että ihmisoikeuksien ja sosiaali- ja ympäristönormien sisällyttäminen 
kauppasopimuksiin voi tuoda niille lisäarvoa ja mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, vahvistaa poliittista ja yhteiskunnallista vakautta sekä 
luoda siten kaupankäynnille suotuisamman ilmapiirin,

I. katsoo, että GSP-järjestelmällä pyritään edistämään kansainvälisten työnormien 
noudattamista ylimääräisten tullietuuksien avulla ja että näiden ehtojen noudattamatta 
jättäminen voi johtaa kauppajärjestelmän soveltamisen keskeyttämiseen;

1. pyytää näin ollen, että Euroopan unionin tulevassa kauppastrategiassa turvataan unionin 
kaupalliset edut ja että unionin ja sen kauppakumppaneiden on vastavuoroisesti 
sovellettava ihmisoikeuksia ja sosiaali- ja ympäristönormeja koskevia lausekkeita ja 
pantava ne täytäntöön; katsoo, että Euroopan unionin olisi käytävä näitä neuvotteluja 
myönteisestä näkökulmasta; korostaa, että kestävää kehitystä koskevien määräysten 
sisällyttäminen etenkin kahdenvälisiin sopimuksiin hyödyttää kaikkia osapuolia;

Ihmisoikeudet sekä sosiaali- ja ympäristönormit monenvälisissä kauppasuhteissa

2. kehottaa tehostamaan yhteistyötä monenvälisellä tasolla WTO:n ja YK:n tärkeimpien 
ihmisoikeusinstanssien välillä; arvelee, että tiiviimmät yhteydet YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa sekä erityismenettelyt olisivat erityisen 
hyödyllisiä ihmisoikeuksien kunnioittamista edistävien monenvälisten 
kaupankäyntipuitteiden varmistamiseksi; katsoo myös, että ihmisoikeusvaltuutetun 
asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää WTO:n paneelissa ja valituselimessä, kun todetaan 
vakavia ihmisoikeusrikkomuksia;

3. katsoo, että ihmisoikeusneuvoston säännöllisesti suorittama yleistarkastelu voisi olla 
hyödyllinen väline kansainvälisiin kauppasopimuksiin sisältyvien ihmisoikeusmääräysten 
noudattamisen seurannassa;

4. korostaa, että on olennaisen tärkeää lisätä yhteistyötä ILO:n kanssa, joka vastaa 
kansainvälisten työnormien määrittelystä ja niitä koskevista neuvotteluista sekä valvoo 
niiden soveltamista oikeudessa ja käytännössä, sekä ottaa ILO täysin mukaan WTO:n 
työhön;

a) pyytää tätä varten, että ILO:lle myönnetään virallinen tarkkailijan asema WTO:ssa ja 
oikeus käyttää puheenvuoroja WTO:n ministerikokouksissa;

b) ehdottaa kauppaa ja ihmisarvoista työtä käsittelevän komitean perustamista WTO:hon 
kauppa- ja ympäristökomitean tapaan;
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c) esittää, että merkittävissä tapauksissa, joissa kaupallisissa riita-asioissa on kyse 
kansainvälisten työtä koskevien yleissopimusten rikkomisesta, ILO samoin kuin 
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto voitaisiin ottaa mukaan asian käsittelyyn;

d) ehdottaa, että luodaan mahdollisuus valittaa ILO:lle, jos WTO:n jäsenvaltio katsoo 
riitojenratkaisuelimen kyseenalaistavan ILO:n päätökset työtä koskevien 
yleissopimusten noudattamisesta;

5. toteaa jälleen, että yhtäältä avoimen ja syrjimättömän monenvälisen kauppajärjestelmän 
säilyttämistä ja ylläpitämistä ja toisaalta ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen 
edistämisen puolesta toimimista koskevien tavoitteiden on tuettava toisiaan 
vastavuoroisesti; korostaa, että GATT-sopimuksen 20 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat 
hyväksyä kaupallisia toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi sillä edellytyksellä, että ne 
välttävät näiden toimenpiteiden väärinkäyttöä protektionistisessa tarkoituksessa;

6. on tyytyväinen WTO:n kauppa- ja ympäristökomitean työhön ja katsoo, että se on 
olennainen foorumi ympäristön ja kaupan välisen yhteyden syventämisen ja integroinnin 
jatkamiselle;

7. korostaa, kuinka tärkeää on parantaa vihreiden tuotteiden ja vihreän teknologian 
saatavuutta, jotta saavutetaan kestävän kehityksen tavoitteet, ja kehottaa kaikkia 
neuvottelujen osapuolia lisäämään ponnistelujaan, jotta neuvottelut ympäristöystävällisten 
tuotteiden ja palvelujen tulliesteiden ja muita esteiden vähentämisestä tai poistamisesta 
saadaan nopeasti päätökseen, niin että voidaan tukea Euroopan unionin teollisuuden 
kasvumahdollisuuksia;

8. korostaa tarvetta edistyä neuvotteluissa Dohan julistuksen 31 artiklan muista kohdista, 
jotka koskevat WTO:n olemassa olevien sääntöjen ja monenvälisissä 
ympäristösopimuksissa esitettyjen kaupallisten erityisvelvoitteiden suhdetta, sekä edistää 
tiiviimpää yhteistyötä monenvälisten ympäristösopimusten sihteeristöjen ja WTO:n 
komiteoiden välillä, sillä se on olennaista sen takaamisessa, että kauppaa ja ympäristöä 
koskevat järjestelyt kehittyvät johdonmukaisesti;

9. katsoo, että tärkeimmät hiilidioksidipäästöjen tuottajat kattava monenvälinen sopimus 
olisi paras tapa varmistaa hiilidioksidipäästöjä koskevien negatiivisten ulkoisten 
ympäristövaikutusten sisällyttäminen, mutta siihen tuskin päästään lähitulevaisuudessa;
katsoo näin ollen, että Euroopan unionin olisi jatkossakin tutkittava mahdollisuuksia ottaa 
käyttöön soveltuvia ympäristövälineitä, eritoten "hiilen sisällyttämismekanismi", jonka 
ansiosta WTO:n sääntöjä noudattaen voitaisiin yhtäältä torjua riskiä hiilidioksidipäästöjen 
siirtämisestä maihin, jotka eivät noudata samoja tavoitteita kuin Euroopan unioni 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä suhteen, ja toisaalta luoda kannustin, jolla 
kansainvälisissä neuvotteluissa houkutellaan kaikkia maita antamaan pitäviä sitoumuksia 
alalla;

10. ehdottaa, että sen jälkeen kun kansainvälinen ilmastosopimus on saatu neuvoteltua ja 
allekirjoitettua, perustetaan todellinen Maailman ympäristöjärjestö, jotta annetut 
sitoumukset pannaan täytäntöön ja ympäristönormeja noudatetaan; katsoo, että 
esimerkiksi ympäristöperusteisen polkumyynnin tapaukset olisi annettava tämän tulevan 
järjestön käsiteltäväksi;
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Ihmisoikeudet sekä sosiaali- ja ympäristönormit kahdenvälisissä kauppasopimuksissa

11. kannattaa ehdottomasti käytäntöä, jonka mukaan Euroopan unionin kansainvälisiin 
sopimuksiin sisällytetään ihmisoikeuslausekkeita, mutta muistuttaa, että suurimman 
haasteen muodostavat näiden lausekkeiden seuranta ja täytäntöönpano; tuo jälleen esiin 
sen seikan, että nämä lausekkeet on sisällytettävä myös kaikkiin kauppa- ja alakohtaisiin 
sopimuksiin Cotonoun sopimuksen 96 artiklaa vastaavan selkeän ja täsmällisen 
neuvottelumenettelyn kera; on tyytyväinen siihen, että tällainen lauseke on sisällytetty 
Kolumbian kanssa tehtyyn vapaakauppasopimukseen;

12. painottaa, että kahdenvälisiin sopimuksiin olisi samalla tavalla sisällytettävä 
järjestelmällisesti kestävää kehitystä koskevia lukuja; katsoo kuitenkin, että normien 
soveltamista koskevat vaatimukset voivat vaihdella maiden välillä niiden taloudellisesta 
tilanteesta riippuen ja että vähittäinen ja joustava soveltaminen on siten tarpeen, niin että 
otetaan huomioon neuvottelukumppanin valmiudet;

13. tähdentää, että vapaakauppasopimusten puitteissa voitaisiin harkita ehdollista 
vapauttamista, johon kuuluu tullien poistoluettelon lyhentäminen tai pääsy 
lisämarkkinoille sen mukaan, noudatetaanko sosiaali- ja ympäristönormeja vai ei;

14. korostaa sopimuksen täytäntöönpanon jatkuvan seurannan ja avoimen ja kattavan 
toimintatavan merkitystä kaikissa vaiheissa:

a) pitää myönteisenä kestävää kehitystä koskevien vaikutustenarviointien käyttöä mutta 
katsoo, että niitä olisi tehtävä myös sopimuksen voimaantulon jälkeen eikä ainoastaan 
ennen sitä, jotta varmistetaan jatkuva arviointi; korostaa, että arviointien tuloksiin on 
tärkeää reagoida kaikilta osin;

b) kehottaa komissiota laatimaan ihmisoikeuksia koskevia vaikutustenarviointeja 
kestävää kehitystä koskevien vaikutustenarviointien lisäksi sellaisten ymmärrettävien 
kaupallisten indikaattoreiden avulla, jotka perustuvat ihmisoikeuksiin ja sosiaali- ja 
ympäristönormeihin;

c) pyytää molempia osapuolia raportoimaan säännöllisesti sopimukseen sisältyvien 
sitoumusten täytäntöönpanon yleisestä edistymisestä;

d) tähdentää kansalaisten osallistumisen merkitystä neuvottelujen kaikissa vaiheissa ja 
sopimuksen seurannassa ja pyytää tähän liittyen perustamaan kestävän kehityksen 
foorumeja tai neuvoa-antavia ryhmiä, joiden tarkoituksena on työmarkkinaosapuolten 
ja riippumattoman kansalaisyhteiskunnan edustajien kuuleminen;

15. myöntää, että tällä hetkellä neuvoteltaviin kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyvä kestävää 
kehitystä käsittelevä luku on sitova, mutta katsoo, että sitä voitaisiin vahvistaa, jos siinä 
määrätään

a) sekä työmarkkinaosapuolille että kansalaisyhteiskunnalle avoimesta 
valitusmenettelystä;
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b) riita-asioiden ratkaisemiseksi vetoamisesta riippumattomaan elimeen, kuten 
asiantuntijaryhmään, joka on valittu ihmisoikeuksien, työoikeuden ja 
ympäristöoikeuden asiantuntemuksen perusteella ja jonka suositusten, joihin liittyy 
määräyksiä niiden täytäntöönpanemiseksi, olisi oltava osa hyvin määriteltyä 
prosessia;

c) samoin kuin sopimuksen muiden osien ollessa kyseessä mahdollisuudesta vedota 
riitojenratkaisumekanismiin, joka määrää sakkoja tilanteen parantamiseksi kyseisillä 
aloilla;

16. korostaa, että on tärkeää täydentää sopimuksia liitännäistoimenpiteillä, mukaan luettuina 
teknisen avun toimet ja yhteistyöohjelmat, joilla pyritään parantamaan eritoten 
ihmisoikeuksia ja sosiaali- ja ympäristönormeja koskevien perustavaa laatua olevien 
yleissopimusten täytäntöönpanovalmiuksia;

Ihmisoikeudet sekä sosiaali- ja ympäristönormit yksipuolisissa kauppasuhteissa: GSP ja 
GSP+

17. katsoo, että ne 27 yleissopimusta, joiden ratifiointia GSP+-järjestelmän soveltaminen 
edellyttää, edustavat ainutlaatuista kokoelmaa ihmisoikeuksia, työoikeutta, kestävää 
kehitystä ja hyvää hallintoa koskevia yleissopimuksia; korostaa, että tähän asti 
GSP+-järjestelmällä on ollut näkyvä myönteinen vaikutus näiden yleissopimusten 
ratifiointiin mutta ei niinkään niiden täytäntöönpanoon, ja toivoo näin ollen, että 
painotetaan enemmän liitännäistoimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan 
täytäntöönpanovalmiuksia;

18. katsoo, että Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisissä sopimuksissa voitaisiin 
ottaa käyttöön tiiviimpi yhteys ihmisoikeuslausekkeiden ja GSP+-järjestelmän välillä, 
erityisesti seurannan osalta;

19. kehottaa komissiota GSP+-järjestelmän tarkistamisen yhteydessä mukauttamaan 
kriteerejä, joiden perusteella järjestelmää voidaan hyödyntää, jotta varmistetaan, että se 
todellakin hyödyttää vähiten kehittyneitä maita, sekä laatimaan vertailukohtia, 
mekanismeja ja avoimia kriteerejä etuuksien myöntämiseksi ja niiden peruuttamiseksi 
järjestelmän puitteissa; pyytää ottamaan Euroopan parlamentin täysin mukaan koko 
prosessiin;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Ihmisoikeuslausekkeen sisällyttäminen tai sosiaali- ja ympäristönormien soveltaminen 
kauppaneuvotteluissa ovat monitahoisia ongelmia, jotka jakavat kansainvälistä yhteisöä.
Yhtäältä pohjoisen pallonpuoliskon maat syyttävät nousevan talouden maita sosiaalisesta ja 
ympäristöperusteisesta polkumyynnistä, joka vääristää kilpailua kauppasuhteissa; toisaalta 
eteläiset maat epäilevät pohjoisen maiden haluavan estää niiden taloudellisen kehityksen ja 
näiden normien kautta turvautua naamioituun protektionismiin.

On siis ymmärrettävää, että on erittäin vaikeaa käsitellä kiihkotta normikysymystä 
monenvälisissä elimissä ja etenkin WTO:n piirissä, vaikkakin sosiaalilauseke esiintyy yhä 
useammin kahdenvälisissä kauppasopimuksissa.

Nykyään on siis kasvava epätasapaino kansainvälisen kaupan sääntöjen ja muiden 
kansainvälisen oikeuden normien välillä. On myös välttämätöntä etsiä uusia ajattelutapoja ja 
pyrkiä muun muassa todelliseen koordinointiin kansainvälisten järjestöjen (WTO ja ILO) 
välillä.

Euroopan unionilla on avainrooli tässä globaalissa hallinnassa ja siinä mielessä sen on 
tuettava kansainvälisten järjestöjen toiminnan yhdenmukaisuutta.

Kun Euroopan unioni tarkistaa kauppastrategiaansa, sen on tämän toteamuksen valossa 
pohdittava, minkälaista kauppapolitiikkaa se haluaa harjoittaa. Jos Euroopan unioni haluaa 
toimia selkeästi protektionismia vastaan, sen on myös varmistettava, että kansainvälinen 
kauppa on vilpitöntä ja että edut ovat molemminpuolisia.

Unionin on harjoittamiensa politiikkojen kautta ja etenkin kauppapolitiikkansa avulla 
puolustettava omia etujaan ja samalla noudatettava ja saatava muut noudattamaan omia 
normejaan ja arvojaan.

Tältä pohjalta unionin toimielinten on luotava uusi kauppapolitiikka ja harjoitettava tätä 
periksiantamattomuudelle ja vuoropuhelulle perustuvaa kunnianhimoista politiikkaa.

Ei pidä unohtaa, että eurooppalaisten liike- ja teollisuusyritysten on noudatettava Euroopassa 
tiukasti sosiaali- ja ympäristönormeja. Jos Euroopan unionissa noudatetaan sitovia normeja, 
sen on voitava myös vaatia vastavuoroisuutta kauppakumppaneiltaan ja eritoten nousevan 
talouden mailta ja edistää laatu- ja kestävyysvaatimuksia, jotka koskevat erityisesti sen 
alueelle tuotavia elintarvikkeita, vilpittömän ja oikeudenmukaisen kaupan turvaamiseksi.

Tässä mielessä unionin yhtenäismarkkinoiden terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä ja 
työsuojelua koskevat vaativat normit muodostavat erityisen eurooppalaisen mallin, jonka on 
toimittava esimerkkinä kansainvälisesti ja monenvälisissä elimissä ja jonka on heijastuttava 
meneillään olevissa kahdenvälisiä kauppasopimuksia koskevissa neuvotteluissa. Unioni 
varmistaisi näin laajemmaltikin, että sen kauppapolitiikan ja kehitysyhteistyöpolitiikan kautta 
toimeenpanema ulkopolitiikka todellakin osaltaan tukee sosiaalista kehitystä kolmansissa 
maissa, joiden kanssa sillä on kauppasuhteita.
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Vastauksien löytäminen näihin kysymyksiin ja ehdotusten esittäminen mahdollistaisivat täten 
sen, että kansalaiset voisivat suhtautua jälleen positiivisesti unionin kauppapolitiikkaan 
(tilanteessa, jossa kauppaneuvottelut synnyttävät joko torjuntaa tai pelkoa) ja tukisivat 
osaltaan keskustelua hyvistä kauppatavoista ("level playing field"). On tiedossa, että kaupan 
vapautuminen hyväksytään yhteiskunnassa ja siihen suhtaudutaan myönteisesti, jos se 
osaltaan parantaa elintasoa. Samoin kaupankäynnin lisääntymiseen ja liberalismiin 
suhtaudutaan myönteisesti, kunhan ne eivät aseta kyseenalaisiksi sosiaalisia ja ympäristöön 
liittyviä oikeuksia. Euroopan unionin on näin ollen löydettävä tasapaino liberaalin ja 
rajoittavan kauppatavan välillä ja kompromissi sen kaupallisten etujen suojelun ja 
yleismaailmallisten arvojen kunnioittamisen vaatimuksen sekä sitovien sosiaali- ja 
ympäristönormien soveltamisen välillä.

Jotta tähän kompromissiin päästäisiin, unionin on käynnistettävä vuoropuhelu 
kumppaneidensa kanssa ja löydettävä yhteinen arvopohja. Tämä pyrkimys avoimuuteen ja 
vuoropuheluun antaa Euroopan parlamentille avainroolin sille Lissabonin sopimuksessa 
myönnettyjen uusien toimivaltuuksien myötä. Sen on tässä mielessä annettava neuvotteluille 
poliittinen ja moraalinen valtuutus. Lisäksi sen on otettava kantaa siihen tosiseikkaan, että 
unionin on puolustettava kaupallisia etujaan ja samalla tuotava esiin tarve normikehykseen.
Parlamentin on edistettävä avoimia ja kansalaisten tasolla käytäviä keskusteluja. Sen on 
oltava toimielin, joka vahvistaa, että ihmiselämän kunnioitus ja ihmisarvoinen työ koskee 
kaikkia maita ja ihmisiä ja että ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten (oikeus ammatilliseen 
järjestäytymiseen, lapsityövoiman torjunta jne.) oikeuksien merkitys on luonteeltaan 
yleismaailmallinen.

Edellä esitettyyn problematiikkaan liittyy vielä aiheen käsittely eri tasoilla: monenvälisesti, 
kahdenvälisesti ja yksipuolisesti.

I. Ihmisoikeudet sekä sosiaali- ja ympäristönormit monenvälisissä kauppasuhteissa

Kuten edellä on esitetty, on ensisijaisen tärkeää edistää kansainvälisten järjestöjen 
harjoittamien politiikkojen johdonmukaisuutta ja luoda uusi globaali hallinta, jota WTO, ILO 
ja (tuleva?) Maailman ympäristöjärjestö koordinoivat. On tiedossa, kuinka vaikeaa on 
sisällyttää kansainvälisen kaupan sääntelyyn muita kuin kauppaa koskevia sääntöjä. Samoin 
tietyt sosiaalinormien noudattamiseen liittyvät perusasiat voidaan ehkä paremmin ottaa 
huomioon vahvistamalla vuoropuhelua ILO:n kanssa. Tähän liittyen ILO:n asemaa olisi 
voitava vahvistaa ja sille olisi perustettava elin sääntöjen tulkitsemista varten. Sen lisäksi, että 
ILO:n tärkeimpien sääntöjen noudattaminen olisi suositeltavaa tehdä pakolliseksi kaikille, 
ILO:a olisi myös kuultava työhön liittyviä perusoikeuksia koskevista kysymyksistä 
kansainvälisten riita-asioiden, muun muassa kauppakiistojen, käsittelyn puitteissa (WTO:n 
ILO:lle esittämä ennakkoratkaisupyyntö).

Kysymys sosiaalinormien huomioon ottamisesta kaupankäynnissä ei vielä ole juurikaan 
noussut esille. Ympäristöalalla sitä vastoin monenvälisten ympäristösopimusten edellyttämiä 
kaupallisia toimia, jotka eivät ole pelkkä naamioitu kaupan rajoite, pidetään kansainvälisellä 
tasolla yksimielisesti "oikeutettuina" ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi, ja niiden 
katsotaan kuuluvan GATT-sopimuksen XX artiklassa tarkoitettuihin poikkeuksiin.
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Itse asiassa olisi aiheellista perustaa erityisesti ympäristökysymyksiä käsittelevä 
maailmanlaajuinen järjestö. Jos tämän järjestön valtuudet määritellään hyvin ja selkeästi 
suhteessa muihin kansainvälisiin järjestöihin, kuten WTO:hon, ja jos sen valtuudet sallivat 
toimimisen yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta, tälle Maailman 
ympäristöjärjestölle voitaisiin antaa tehtäväksi määritellä ja panna täytäntöön 
ympäristönormeja. Järjestön käsiteltäväksi voitaisiin näin ollen antaa ympäristöperusteista 
polkumyyntiä koskevia tapauksia.

Mitä tulee ihmisoikeuksiin, olisi vihdoinkin luotava tehostettua yhteistyötä monenvälisellä 
tasolla WTO:n ja YK:n tärkeimpien ihmisoikeusjärjestöjen välillä. Ihmisoikeusvaltuutetun 
asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää esimerkiksi WTO:n paneelissa ja valituselimessä, kun 
todetaan vakavia ihmisoikeusrikkomuksia.

II. Ihmisoikeudet sekä sosiaali- ja ympäristönormit kahdenvälisissä 
kauppasopimuksissa

Kysymys näiden normien soveltamisvelvoitteesta kahdenvälisten kauppasopimusten 
puitteissa on erityisen arkaluonteinen, ja siinä korostuu Euroopan unionin kyky velvoittaa 
soveltamaan ja noudattamaan näitä normeja.

Juuri päättyneissä tai parhaillaan meneillään olevissa neuvotteluissa unioni pyrkii 
sisällyttämään sosiaalinormeja vapaakauppasopimuksiin, mutta toisinaan se törmää tiettyjen 
maiden vihamielisyyteen, sillä ne pitävät kyseisiä normeja protektionistisina esteinä. 
Euroopan unioni törmää vaikeuksiin myös sellaisten maiden kanssa, jotka – vaikka ovatkin 
allekirjoittaneet ILO:n yleissopimukset – eivät kunnioita ammatilliseen järjestäytymiseen 
liittyviä oikeuksia.

Vapaakauppasopimusten suhteen on kuitenkin voitu todeta konkreettista kehitystä, kun on 
neuvoteltu kestävää kehitystä koskevista luvuista. Eräiden vapaakauppasopimusten 
perusperiaatteena onkin osapuolten sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja 
työntekijöiden oikeuksiin ja ympäristön suojeluun perustuvan kestävän talouden 
kehittämiseen.

Jotta molemmat sopimuspuolet noudattaisivat näitä kestävää kehitystä koskevia lukuja, olisi 
pohdittava molemminpuolisen seurannan mekanismin ja kannustekäytäntöjen käyttöönottoa. 
Voitaisiin harkita esimerkiksi ehdollista vapauttamista, kuten tullien poistoluettelon 
lyhentämistä tai pääsyä lisämarkkinoille sen mukaan, noudatetaanko tiettyä sosiaali- tai 
ympäristönormia. Olisi myös luotava eräänlainen "vaatimuskursori", joka vaihtelee maiden ja 
niiden taloudellisen tilanteen mukaan ja joka mahdollistaa porrastuksen ja jouston sosiaali- ja 
ympäristönormien noudattamista koskevan vaatimuksen suhteen.

Lopuksi ja ennen kaikkea on vahvistettava välimiespaneeleja sekä keskustelu- ja 
vuoropuhelufoorumeja, jotka antavat kansalaisyhteiskunnalle paremman mahdollisuuden 
osallistua ja joilla pidemmällä aikavälillä on todellista kannustavaa vaikutusta 
kumppanimaiden sisäisiin politiikkoihin. Yksi vaihtoehto on perustaa kahdenvälisiä yhteisiä 
"seurantakeskuksia", joiden avulla tarjotaan hallituksille, Euroopan parlamentille, 
työmarkkinaosapuolille ja kansalaisyhteiskunnalle sen laajassa merkityksessä foorumi 
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mielipiteenvaihtoa varten. Lopuksi olisi kehotettava komissiota laatimaan ihmisoikeuksia 
koskevia vaikutustenarviointeja kestävää kehitystä koskevien vaikutustenarviointien lisäksi 
sellaisten ymmärrettävien kaupallisten indikaattoreiden avulla, jotka perustuvat 
ihmisoikeuksiin ja sosiaali- ja ympäristönormeihin.

III. Ihmisoikeudet sekä sosiaali- ja ympäristönormit yksipuolisissa kauppasuhteissa: 
GSP ja GSP+

Nämä välineet mahdollistavat Euroopan unionin perusperiaatteiden ja perusoikeuksien 
esiintuomisen. Yleinen tullietuusjärjestelmä, jonka avulla unioni voi myöntää yksipuolisesti 
kauppaetuuksia, on kuitenkin hyvin "byrokratisoitunut", ja sen etuuksien myöntämis- ja 
peruuttamisperusteet eivät ole kovin avoimet. GSP-lainsäädännön tarkistamisen yhteydessä 
unionin olisi voitava kohdentaa paremmin edunsaajat ottaen huomioon esimerkiksi niiden 
kehitysaste ja suorittaa seurantaa näiden maiden ihmisoikeuskysymyksiä ja sosiaali- ja 
ympäristönormeja koskevien sitoumusten osalta. Komissio voisi myös tutkia mahdollisuutta 
ottaa käyttöön yhteistyöpuitteet unionin ja GSP-järjestelmän edunsaajamaiden välillä riita-
asioiden tutkinnan ja seurannan helpottamiseksi samoin kuin liitännäistoimenpiteitä.


