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EHDOTUKSET

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

1. pyytää komissiota noudattamaan kauppasuhteissa Lissabonin sopimuksen 208 artiklaa ja 
sisällyttämään transatlanttiseen kauppa- ja investointikumppanuuteen (TTIP) 
yksiselitteisen maininnan kehitysyhteistyöpolitiikasta yhtenä oikeutettuna julkisen 
politiikan tavoitteena sekä maininnan kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatteesta 
ja edellyttämään, että kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet otetaan huomioon toteutettaessa 
muita sellaisia politiikkoja, jotka todennäköisesti vaikuttavat kehitysmaihin;

2. pyytää komissiota pitämään mielessä, että kun otetaan huomioon transatlanttisen talouden 
koko ja laajuus, TTIP:n vaikutukset ulottuvat paljon kahdenvälisiä suhteita laajemmalle ja 
kohdistuvat epäilemättä kehitysmaihin, koska tällainen suuren luokan kauppasopimus 
todennäköisesti muovaa maailmanlaajuisen kaupankäynnin sääntöjä ja luo uusia 
standardeja; pyytää komissiota teettämään, sitten kun TTIP:n määräykset ovat tarkemmin 
tiedossa, riippumattoman tutkimuksen TTIP:n vaikutuksista kehitysmaihin sekä tuleviin 
kestävää kehitystä koskeviin tavoitteisiin, sillä neuvotteluvaltuutuksen sanamuoto on niin 
yleinen, ettei mahdollisista heijastevaikutuksista kehitysmaihin ole vieläkään varmuutta;

3. pyytää komissiota ottamaan huomioon, että TTIP:n vaikutukset kehitysmaihin vaihtelevat 
niiden taloudellisen rakenteen ja nykyisten kauppasuhteiden mukaan; pyytää komissiota 
ottamaan huomioon myös sen, että suurin osa kehitysmaista hyötyy jonkinasteisista EU:n 
ja Yhdysvaltojen myöntämistä tullietuuksista; kehottaa komissiota tehostamaan 
kehitysmaiden kanssa käytävää vuoropuhelua TTIP:n vaikutuksien arvioimiseksi sekä 
ottamaan huomioon todennäköisen riskin etuuksien menetyksestä ja siitä seuraavan 
kaupan uudelleen ohjautumisen joidenkin kehitysmaiden tapauksessa;

4. kehottaa komissiota korostamaan kehitysmaiden kanssa käymässään vuoropuhelussa 
TTIP:n potentiaalia luoda uusia mahdollisuuksia kehitysmaille maailmanlaajuisessa 
kaupankäynnissä lisääntyvän kasvun ja EU:ssa ja Yhdysvalloissa tapahtuvan 
vientituotteiden kysynnän lisääntymisen ansiosta sekä siksi, että kaupan kustannukset 
alenevat, mikä johtuu tarpeesta mukautua vain yksiä markkinoita koskeviin sääntöihin ja 
standardeihin molemmille markkinoille pääsemiseksi; suosittelee, että komissio supistaa 
velvoitteiden noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia (varsinkin pk-yritysten 
tapauksessa) ja tukee aloitteita, joilla edistetään kehitysmaiden sisällyttämistä 
maailmanlaajuisiin arvoketjuihin soveltuvien kehitysyhteistyövälineiden avulla; 

5. kehottaa komissiota tarjoamaan kehitysmaille poliittista tukea ja teknistä apua alueellisen 
integraation vahvistamisessa ja vahvempien alueellisten talousalueiden luomisessa sekä 
muuttamaan lähestymistapaansa oikeudenmukaisemmaksi sellaisia 
talouskumppanuussopimuksia koskevissa neuvotteluissaan, joiden tarkoituksena on luoda 
varmat puitteet EU:n ja AKT-maiden välisille kauppa- ja investointivirroille;

6. kehottaa komissiota varmistamaan, ettei TTIP vähennä WTO:n merkitystä, että se 
osaltaan edistää oikeudenmukaisen ja kestävän maailmanlaajuisen kauppajärjestelmän 
luomista ja että varotaan sysäämästä marginaaliin kehitysmaiden kannalta tärkeitä 
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kysymyksiä, kuten elintarviketurva, maataloustuet ja ilmastonmuutoksen hillitseminen, ja 
kehottaa komissiota jouduttamaan ponnisteluja asian viemiseksi eteenpäin 
monenkeskisillä foorumeilla ja erityisesti WTO:ssa, EU:n etuoikeutena, jotta Dohan 
kierroksen monenväliset neuvottelut saadaan onnistuneesti päätökseen, sillä se on paras 
keino saada aikaan osallistava ja kaikkia hyödyttävä kauppajärjestelmä; pyytää komissiota 
myös varmistamaan, että TTIP:n kolmas pilari on sopusoinnussa niiden monenvälisien 
sääntöjen kanssa, joilla WTO määrää kehitysmaita koskevista poikkeuksista ja erityisesti 
niistä, jotka koskevat mahdollisuutta asettaa energia-alaan ja raaka-aineiden saatavuuteen 
liittyviä vientirajoituksia;

7. pyytää komissiota edistämään neuvotteluissa ihmisoikeuksia, ILO:n normeja, 
ihmisarvoista työtä, ympäristönsuojelua, kaikille laadukkaita julkisia palveluja, 
sosiaaliturvaa, julkista ja yleistä sairauskulujen korvausjärjestelmää, yleistä lääkkeiden 
saatavuutta sekä elintarvikkeiden ja tuotteiden turvallisuutta koskevia maailmanlaajuisesti 
korkeatasoisimpia standardeja; kehottaa EU:ta nousemaan johtavaan asemaan 
kehitysmaiden etujen puolustajana; 

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään neuvottelujen avoimuutta ja 
demokraattisuutta tehostamalla kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien kanssa 
käytävää vuoropuhelua.
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