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Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys useammankeskistä palvelusopimusta 
koskevien neuvottelujen aloittamisesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemman mietintönsä palveluista, erityisesti palvelukaupasta 4. syyskuuta 
20081 antamansa päätöslauselman,

– ottaa aiemmat mietintönsä Dohan kehitysohjelman tilanteesta ja WTO:n tulevaisuudesta, 
erityisesti 16. joulukuuta 20092 antamansa päätöslauselman Dohan kehitysohjelman 
tulevaisuudennäkymistä WTO:n seitsemännen ministerikokouksen jälkeen sekä 
14. syyskuuta 20113 antamansa päätöslauselman Dohan kehitysohjelmaa koskevien 
neuvottelujen nykytilanteesta,

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman kaupan ja investointien 
esteistä4,

– ottaa huomioon 1. tammikuuta 1995 voimaan tulleen palvelukaupan yleissopimuksen 
(GATS),

– ottaa huomioon Euroopan komission 15. helmikuuta 2013 antaman esityksen 
useammankeskisen palvelukauppasopimuksen neuvotteluohjeiksi,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kauppa, kasvu ja maailmanpolitiikka –
Kauppapolitiikka Eurooppa 2020 -strategian kulmakivenä"5,

– ottaa huomioon komission kertomuksen Eurooppa-neuvostolle "Vuoden 2012 raportti 
kaupan ja investointien esteistä"6,

– ottaa huomioon WTO:n palvelukauppaneuvoston puheenjohtajan suurlähettiläs Fernando 
de Mateon palvelukauppaneuvottelujen erityisistunnosta antaman kertomuksen7, joka 
annettiin kauppaneuvottelukomitealle 21. huhtikuuta 2011,

– ottaa huomioon "palvelujen todella hyvien ystävien" ("Really Good Friends of Services") 
5. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan,

A. ottaa huomioon, että palvelujen osuus EU:n on lähes 3/4 EU:n BKT:sta ja työpaikoista, ja 
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0407.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0110.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0380.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0565.
5 COM(2010)0612.
6 COM(2012)0070 final.
7 TN/S/36.
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että näin ollen palveluala vaikuttaa ratkaisevasti EU:n kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja 
parantamiseen;

B. ottaa huomioon, että palvelujen osuus EU:n viennistä oli 27,4 prosenttia vuonna 2011 ja 
50 prosenttia EU:n kolmansiin maihin tekemistä suorista investoinneista;

C. ottaa huomioon, että EU:n rooli on merkittävä palvelukaupassa, sillä se on maailman 
suurin palvelujen viejä, jonka osuus maailman palveluviennistä on 28 prosenttia;

D. ottaa huomioon, että 129 WTO:n jäsenvaltiota ovat sitoutuneet noudattamaan 
palvelukaupan yleissopimusta (GATS), vaikka niistä useimmat eivät ole sitoutuneet 
noudattamaan sitä kaikilla aloilla;

E. ottaa huomioon, että kun WTO:n 6. ministerikokous pidettiin Hong Kongissa vuonna 
2005, vain runsaat 30 maata oli esittänyt uusia palveluja koskevia ehdotuksia; ottaa 
huomioon, että palvelukauppaa koskevissa useammankeskisissä neuvotteluissa edistyttiin 
merkittävästi viimeksi heinäkuussa 2008; 

F. ottaa huomioon, että vuosien 2008–2009 talouskriisin jälkeen on otettu käyttöön uusia 
palvelukauppaa rajoittavia protektionistisia toimia;

G. ottaa huomioon, että "palvelujen todella hyvät ystävät" (Really Good Friends of Services) 
ovat vuodesta 2012 lähtien käyneet alustavia neuvotteluja palvelukauppasopimuksen 
muodosta ja rakenteesta; 

H. ottaa huomioon, että EU:n kanssa neuvottelevat WTO:n 21 jäsenvaltiota1 ovat 
enimmäkseen teollisuusmaita, että niiden osuus maailman rajatylittävästä 
palvelukaupasta (EU:n sisäinen palvelukauppa pois lukien) on 70 prosenttia ja että niiden 
osuus EU:n kaupallisten palvelujen kaupasta on 58 prosenttia; ottaa huomioon, että 
toistaiseksi yksikään BRICS-maa, ASEANin jäsenvaltio ja Afrikan valtio ei osallistu 
kyseisiin neuvotteluihin;

I. ottaa huomioon, että komissio antoi 15. helmikuuta 2013 neuvostolle esitykset 
neuvotteluohjeiksi ja sai valtuudet osallistua palvelukauppasopimusneuvotteluihin 
18. maaliskuuta 2013;

1. katsoo, että useammankeskinen kauppajärjestelmä, jota johtaa Maailman kauppajärjestö, 
muodostaa edelleen tehokkaimmat puitteet avoimelle ja oikeudenmukaiselle kaupalle 
maailmanlaajuisesti; myöntää kuitenkin, että joulukuussa 2011 pidetyn WTO:n 
8. ministerikonferenssin jälkeen alkaneen umpikujan jälkeen oli välttämätöntä antaa 
Geneven kauppaneuvotteluille uutta pontta uusilla kahdenvälisillä ja monenvälisillä 
aloitteilla; 

2. pitää valitettavana, että palvelukaupalle on osoitettu vain vähän huomiota Dohan 

                                               
1 Australia, Kanada, Chile, Taiwan, Costa Rica, Euroopan unioni, Hongkong, Kiina, Islanti, Israel, Japani, 
Korean tasavalta, Meksiko, Uusi Seelanti, Norja, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Sveitsi, Turkki ja 
Yhdysvallat.
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kierroksen käynnistämisen jälkeen; korostaa, että palvelut edustavat kansantalouksien ja 
kaupan selkärankaa 2000-luvulla, koska globaalien arvoketjujen esiinmarssi on 
perustunut palvelujen tarjoamiseen;

3. pitää valitettavana, että GATS-sopimuspuolten aikataulut ovat vanhentuneet eivätkä 
vastaa palvelukaupan todellisen rajoittamisen astetta mainituissa valtioissa; pitää 
valitettavana, että palvelukaupan vapauttaminen ja palvelukauppaa koskevien 
sitoumusten täyttäminen on edelleen hyvin eriasteista ja epämääräistä WTO:n 
jäsenvaltioissa; 

4. pitää palvelukauppasopimusneuvottelujen käynnistämistä myönteisenä ja kehottaa 
Euroopan unionia osallistumaan mainittuihin neuvotteluihin alusta lähtien, jotta EU:n 
etuja voidaan edistää ja jotta voidaan puolustaa sopimuksen muotoa ja rakennetta 
koskevia EU:n kantoja; katsoo, että Euroopan unionin osallistuminen voi edistää 
palvelukauppasopimusneuvottelujen ja monenvälisen järjestelmän yhdenmukaisuutta ja 
neuvotteluprosessin asianmukaista parlamentaarista valvontaa;

5. katsoo, että vielä ei ole saavutettu kriittistä massaa, joka mahdollistaisi tulevien 
palvelukauppasopimusneuvottelujen etujen ulottamisen koskemaan kaikkia WTO:n 
jäsenvaltioita, ja että näin ollen sen yhteydessä ei saisi soveltaa GATS-sopimuksen 
suosituimmuuslauseketta1;

6. panee kuitenkin huolestuneena merkille, että neuvotteluosapuolten joukossa ei ole 
kehittyvien talouksien markkinoita edustavia maita, joihin palvelukauppa ja palveluihin 
investoinnin kasvu keskittyy ja joissa erityisesti ulkomaisten investointien esteet ovat 
suurimpia; pyytää näin ollen Kiinaa ja muita nousevan talouden maita liittymään 
neuvotteluihin; 

7. katsoo, että mainittuihin neuvotteluihin osallistumisen mahdollisuuden tarjoaminen 
muille maille, nousevat taloudet mukaan lukien, ei saisi johtaa sopimusta koskevien 
tavoitteiden lieventämiseen, koska vain huomattava vapauttaminen ja yhtäläinen 
kurinalaisuus voi saada mainitut maat vakuuttuneiksi neuvotteluihin osallistumisen 
hyödyllisyydestä; 

8. suosittaa, jotta tulevien palvelukauppasopimusneuvottelujen "monenvälistämisen" 
mahdollisuus voidaan säilyttää avoimena, että sen muodon olisi noudatettava GATS-
sopimuksen muotoa ja rakennetta, mukaan lukien myönteiset sitoumukset, GATS-
sopimuksen perusmääritelmät ja -periaatteet sekä kansallista kohtelua ja markkinoille 
pääsyä ja kurinalaisuutta koskevat säännöt; 

9. kehottaa komissiota muotoilemaan lähtökohtaisen tarjouksen, joka on lähellä komission 
viimeistä GATS-aikataulutarjousta, ja pyrkimään seuraaviin tavoitteisiin markkinoille 
pääsyä koskevissa neuvotteluissa:

– tasapuolisten kilpailuedellytysten varmistaminen siten, että osapuolia, aloja ja 
muotoja koskevia GATS-sopimuksen sitoumuksia vähennetään ja esteet 

                                               
1 GATS, II artikla.
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määrätään niiden alimmalle voimassa olevalle tasolle;

– kunnianhimoisten tavoitteiden edistäminen erityisesti rahoituspalvelujen, 
oikeudellisten palvelujen, liikenteen, ympäristöpalvelujen, matkailun ja 
rakentamisen aloilla; 

– Euroopan etujen puolustaminen julkisten palvelujen ja audiovisuaalisten 
palvelujen aloilla erityisesti siten, että pidätytään ehdottamasta uusia 
sitoumuksia koulutuksen ja kansanterveyden aloilla; 

– harkittu suhtautuminen neljättä toimitusmuotoa koskevien tarjousten 
esittämiseen, WTO-asioihin kuulumattomat viisumineuvottelut pois lukien;

– puolueeton suhtautuminen sitoumusten alaisten taloudellisten toimijoiden 
julkiseen ja/tai yksityiseen omistukseen;

10. panee merkille, että EU on jo tehnyt kahdenvälisiä kauppasopimuksia tai neuvottelee 
niistä joidenkin kumppanien kanssa (mukaan lukien Japani ja lähiaikoina Yhdysvallat) ja 
toteaa, että näihin sopimuksiin sisältyvät vahvat palveluluvut, joissa maakohtaisia 
kahdenvälisiä kysymyksiä käsitellään perusteellisemmin; katsoo, että näissä 
neuvotteluissa markkinoille pääsyyn liittyvät EU:n ongelmat koskevat muita 
kumppaneita (kuten Meksikoa, Chileä, Taiwania, Turkkia jne.);

11. korostaa, että aikatauluihin sisällytettävä keskeyttäminen ja salpalauseke voisi antaa 
mahdollisuuden sitoa osapuolten sitoumukset nykyiselle tasolle ja johtaa neuvottelujen 
vaiheittaiseen uudelleen käynnistämiseen;

12. katsoo, että palvelukauppasopimusneuvotteluihin olisi sisällytettävä läpinäkyvyyden, 
kilpailun ja lupavaatimusten ja alakohtaisten asetusten tiukempi säänteleminen asian 
kuitenkaan rajoittamatta sopimusvaltioiden oikeutta yhteiskuntapolitiikan tavoitteita 
edistävään sääntelyyn1;

13. korostaa, että nykyiset neuvottelut sisältävät mahdollisuuden parantaa sääntöjä, jotka 
koskevat palveluihin liittyviä julkisia hankintoja2 ja tukia3, joita koskevat GATS-
neuvottelut ovat jumiutuneet;

14. katsoo, että palvelukauppasopimusneuvotteluihin olisi sisällytettävä liittymislauseke, 
koko WTO-jäsenyyden "monenvälistämistä" koskevien ehtojen ja menettelyjen 
määritelmät sekä erityinen riitojenratkaisumekanismi asian kuitenkaan rajoittamatta 
WTO:n yleisen riitojenratkaisumekanismin soveltamista; 

15. pitää myönteisenä komission aikomusta suorittaa kestävään kehitykseen kohdistuvien 
vaikutusten arviointi mahdollisimman pikaisesti ja kehottaa komission neuvottelijoita 
ottamaan asianmukaisesti huomioon arviointia mahdollisesti koskevat sosiaaliset ja 
ympäristöön liittyvät huolenaiheet; 

                                               
1 GATS, XIV ja XIV a artikla.
2 GATS, XIII artikla.
3 GATS, XV artikla.
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16. pitää neuvottelujen päätökseen saattamisen kahden vuoden määräaikaa hyvin 
kunnianhimoisena, mutta yhtyy kantaan, jonka mukaan mainittu sopimus olisi tehtävä 
mahdollisimman nopeasti edellyttäen, että se sisältää edellä mainittujen tavoitteiden 
toteuttamisen;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja Euroopan 
komissiolle.


