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Kauppapolitiikka

1. Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Eurooppa-aatteeseen ja henkilökohtainen riippumattomuus

Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä tulevaa komission 
jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä ajatellen varsinkin vastuualueellanne? 
Mikä Teitä motivoi? Miten aiotte osallistua komission strategisen ohjelman laatimiseen? 

Mitä takeita riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten varmistatte, ettei 
mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa 
komissiossa?

Olen työskennellyt viimeiset 25 vuotta Eurooppa-asioiden parissa. Ennen toimimistani sisäasioista vastaavana 
Euroopan komission jäsenenä olin seitsemän vuotta Euroopan parlamentin jäsen ja kolme ja puoli vuotta Ruotsin 
Eurooppa-asioiden ministeri.

Kaikki työhöni liittyvä motivaatio on suurelta osin peräisin nuoruuteni kokemuksista. Olen varttunut Ranskassa, 
ja minulla oli lapsena mahdollisuus ystävystyä eri puolilta Eurooppaa tulevien ihmisten kanssa. Ymmärsin jo 
varhain, että monilla koulutovereillani oli erilainen menneisyys kuin minulla. Heidän isoisiään ja muita 
perheenjäseniään lepäsi valkoisten ristien alla Normandian ja Alsacen hautausmailla, joilla kävin vanhempieni 
kanssa. Noina vuosina opin ymmärtämään, että Euroopan lähihistoria ei ole kaikkialla ollut yhtä rauhaisa kuin 
Ruotsissa. Asuin myös joitakin vuosia Barcelonassa ja Kataloniassa 1980-luvun lopulla. Silloin tulin tietoiseksi 
Francon hallinnon hirmutöistä ja ymmärsin, kuinka tärkeää Espanjan liittyminen Euroopan yhteisöön oli. Kaikki 
tämä on vaikuttanut vankkaan sitoutumiseeni Euroopan yhdentymiseen.

Aloitin työelämäni eurooppalaisen politiikan tutkijana, ja opetin samaa aihetta Göteborgin yliopiston Eurooppa-
opintojen ohjelmassa. Tein valtio-opin alaan kuuluvan tohtorinväitöskirjani Eurooppa-politiikan näkökohdista. 
Olin myös yksi kyllä-puolen kampanjan kärkihahmoista, kun Ruotsissa järjestettiin kansanäänestys EU-
jäsenyydestä vuonna 1994.

Ollessani Euroopan parlamentin jäsenenä vuosina 1999–2006 keskityin ulkoasioihin, ihmisoikeuksiin, EU:n 
laajentumiseen ja perustuslaillisiin kysymyksiin. Toimin kaksi vuotta myös sisämarkkinoita ja kuluttajansuoja 
käsittelevässä valiokunnassa (IMCO). Ruotsin Eurooppa-asioiden ministerinä tehtäväni oli ennen kaikkea 
valmistella ja koordinoida Ruotsin EU-puheenjohtajuutta vuonna 2009, mutta salkkuuni kuului myös muita 
horisontaalisia kysymyksiä. Asetin etusijalle vuoropuhelun kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja 
paikallishallinnon kanssa ja halusin kannustaa Eurooppa-kysymyksistä käytävää keskustelua.

Sisäasioista vastaavana komission jäsenenä olen viiden edeltävän vuoden aikana pyrkinyt pitämään Euroopan 
avoimena ja turvallisena. Tähän liittyvä toimi on ollut esimerkiksi solidaarisuuteen ja perusoikeuksien 
noudattamiseen perustuvan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän perustaminen. Turvallisuuden alalla 
olen pyrkinyt tehostamaan järjestäytyneen rikollisuuden, kuten ihmiskaupan, sekä tietoverkkorikollisuuden ja 
korruption torjumista ja tuomaan Euroopan maita lähemmäs toisiaan terrorismin ehkäisyssä.

Uskon vakaasti, että vain vahva EU voi vastata yhteisiin haasteisiin ja rakentaa vahvan yhteisen tulevaisuuden 
kansalaisten odotusten mukaisesti. Jos nimitykseni vahvistetaan, on etuoikeus saada aikaan tuloksia kaupan 
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alalla yhteistyössä komission kollegoiden, Euroopan parlamentin, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja 
jäsenvaltioiden kanssa.

Koska olen toiminut Euroopan komission jäsenenä ja sitä ennen hallituksen ministerinä ja Euroopan parlamentin 
jäsenenä, taloudelliset ja muut yhteyteni ovat olleet perusteellisen valvonnan kohteena. Olen hyvin tietoinen 
komissaarille asetetuista vaatimuksista, ja olen täyttänyt ilmoituksen sidonnaisuuksista. Olen myös tietoinen 
perussopimuksessa määrätyistä etiikkaa, riippumattomuutta ja lahjomattomuutta koskevista velvollisuuksista. 
Olen niistä täysin yhtä mieltä ja aion vakaasti noudattaa niitä kaikilta osin. Aion tehdä kaikkeni välttääkseni 
joutumista tilanteeseen tai asemaan, joka voisi asettaa lahjomattomuuteni ja riippumattomuuteni komissaarina 
kyseenalaiseksi. Tulen toimikauteni aikana noudattamaan komission jäsenten toimintasääntöihin sisältyviä 
velvollisuuksia kaikilta osin.

2. Vastuualueen hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa

Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte olevanne vastuussa ja 
vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja osastojenne toiminnasta? 

Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön tehostamiseen ja 
lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja toiveiden tehokkaaseen seurantaan? Oletteko 
valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja 
asiakirjoja parlamentille tasaveroisesti neuvoston kanssa?

Jos nimitykseni vahvistetaan, kaupasta vastaavana komissaarina otan täyden vastuun toimistani, ehdotuksistani 
ja aloitteistani, tämän kuitenkaan vaikuttamatta komission kollegiaalisuuden periaatteeseen. Keskityn omaan 
vastuualueeseeni, mutta pidän tarpeellisena seurata tiiviisti myös muun kollegion työtä. 

Pidän myönteisenä puheenjohtajaksi valitun Jean-Claude Junckerin kunnianhimoista suunnitelmaa komission eri 
politiikanalojen välisten rajojen poistamisesta. Tehtävässäni sisäasioiden komissaarina olen toteuttanut 
hankkeita, joilla pyritään tiivistämään komission eri yksiköiden välistä yhteistyötä. Sisäisen turvallisuuden 
strategian ja EU:n verkkoturvallisuusstrategian kaltaiset aloitteet ovat tuoneet yhteen useita komission 
pääosastoja ja ulkosuhdehallinnon. Toivon voivani edistää tätä lähestymistapaa edelleen uudessa tehtävässäni 
tiiviissä yhteistyössä korkean edustajan/varapuheenjohtaja Federica Mogherinin sekä varapuheenjohtajaehdokas 
Jyrki Kataisen kanssa. Kaupan ala on vastuualue, jolla eri politiikan alojen edustajien on tehtävä yhteistyötä 
parhaisiin tuloksiin pääsemiseksi.

Jos nimitykseni vahvistetaan, sitoudun säännölliseen, hedelmälliseen ja rakentavaan yhteistyöhön kansainvälisen 
kaupan valiokunnan (INTA) mutta myös yleisesti Euroopan parlamentin kanssa. Olen hyvin tietoinen siitä, että 
tämä edellyttää läsnäoloani sekä valiokunnassa että täysistunnossa. Toimittuani lähes viisi vuotta komissaarina ja 
seitsemän vuotta Euroopan parlamentin jäsenenä minulla on laaja verkosto ja perusteelliset tiedot Euroopan 
parlamentin työstä. Uskon, että minulla on myös syvällinen käsitys sen erityistarpeista. Komissaarina ja 
johtajana pyrin varmistamaan avoimuuteen perustuvan yhteistyön kabinettini ja pääosaston välillä, kuten myös 
muiden kollegojen ja heidän pääosastojensa ja henkilöstönsä kanssa.

Kauppapolitiikassa on voimakas tarve demokraattiseen valvontaan. Euroopan parlamentille ja neuvostolle on 
taattava kaikkien relevanttien tietojen saanti, ja samalla on varmistettava, että komissio, parlamentti ja 
jäsenvaltiot pystyvät hoitamaan omat tehtävänsä tällä alalla. Puitesopimus on hyvä perusta läpinäkyvyydelle ja 
tiedonkululle komission ja Euroopan parlamentin välillä. Olen halukas keskustelemaan kansainvälisen kaupan 
valiokunnan kanssa tavoista, joilla avoimuutta ja tiedonsaantia voisi entisestään parantaa (ks. myös vastaus 
kysymykseen 3). 

Laajemmin tarkasteltuna tämänvuotiset Euroopan parlamentin vaalit osoittivat jälleen, että kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajat on ehdottomasti saatava mukaan eurooppalaiseen politiikantekoon. Avoimuus 
on keskeisellä sijalla luottamuksen ja toiminnan oikeutuksen hankkimisessa. Maahanmuuttoon ja turvallisuuteen 
liittyvistä asioista vastaavana komissaarina säännölliset ja kattavat yhteydet kansalaisyhteiskunnan edustajiin 
ovat olleet työssäni välttämättömiä. Euroopan parlamentin edustajana ja ministerinä sitouduin käymään 
vuoropuhelua kansalaisten, etenkin opiskelijoiden, kansalaisjärjestöjen sekä ammattiliittojen ja yritysten 
edustajien kanssa. Aion jatkaa tätä toimintatapaa, etenkin kun kauppa on ala, jolla komission varmistettava, että 
huomioon otetaan sekä työmarkkinaosapuolia että kansalaisyhteiskuntaa edustavien sidosryhmien kannat.
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Tämä koskee luonnollisesti etenkin käynnissä olevia neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa. Kuten puheenjohtaja 
Juncker totesi poliittisissa suuntaviivoissaan, komissio neuvottelee kohtuullisen ja tasapainoisen 
kauppasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, ja neuvottelut käydään yhteisiä ja vastavuoroisia etuja silmällä pitäen 
ja avoimuuden hengessä. Hän korosti, että eurooppalaista työterveyttä ja -turvallisuutta, sosiaaliturvaa, 
tietosuojaa tai kulttuurista moninaisuutta ei uhrata vapaakaupan alttarille. Ja hän toi selvästi esiin, ettei ole 
hyväksyttävää rajoittaa tuomioistuinten toimivaltaa sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia. Oikeusvaltioperiaate ja yhdenvertaisuus lain edessä on otettava huomioon myös tässä 
yhteydessä. Tuen täysin tätä puheenjohtaja Junckerin lähestymistapaa ja tulen toimimaan tämän suuntaisesti 
käynnissä olevissa neuvotteluissa tätä seikkaa käsiteltäessä. Tähän asiaan on puututtava.

Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä olin yksi asiakirjojen julkisuutta koskevaan asetukseen 
(EY) N:o 1049/2001 vaikuttaneista keskeisistä henkilöistä. Tehtävässäni komissaarina olen asettanut suuren osan 
kirjeenvaihdostani julkisesti saataville komission verkkosivustolle. Toimeksiantokirjeessään puheenjohtajaksi 
valittu Jean-Claude Juncker ilmoitti odottavansa, että kaikki komission jäsenet asettavat julkisesti saataville 
verkkosivustoilleen kaikki tiedot yhteyksistä ja kokouksista ammatillisten järjestöjen ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien kanssa kaikissa EU-politiikan laatimiseen ja täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa. Aion 
tehdä näin jatkossakin uudessa tehtävässäni. Läpinäkyvyys, hallinnon uudistaminen ja hyvä hallintotapa ovat 
kaikki arvoja ja asioita, joita olen puolustanut poliittisella urallani, ja olen vakuuttunut siitä, että läpinäkyvyys 
lisää tehokkuutta ja vastuullisuutta. 

Parlamentin kantojen ja pyyntöjen seurauksena toteutettavien jatkotoimien osalta sovellan puitesopimuksen 
määräyksiä ja varmistan vastuualallani, että komissio vastaa parlamentin päätöslauselmiin tai SEUT-sopimuksen 
225 artiklan nojalla esitettyihin pyyntöihin kolmen kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä. Tähän liittyen 
annan täyden tukeni puheenjohtaja Junckerin sitoumukselle, jonka mukaan tuleva komissio kiinnittää 
erityishuomiota lainsäädäntöaloitteita koskeviin mietintöihin.

Tuomalla keskusteluun kansalaisia koskevia asioita, näyttämällä, mitä päättäjät Brysselissä tekevät, ja 
osoittamalla, miten EU:n esityslistalla olevat asiat hyödyttävät suoraan kansalaisia, voimme tuoda EU-asioita 
tiiviimmin osaksi jäsenvaltioissa käytäviä keskusteluja. Tämä on erityisen tärkeää kaupan alalla, jolla on tuotu 
esiin – usein siksi, että tavoitteet on ymmärretty väärin – huolenaiheita, joihin on puututtava.

Tällainen toimintatapa on mielestäni ainoa tapa lisätä unionin legitiimiyttä. Jos nimitykseni komissaariksi 
vahvistetaan, pyrin edelleen parantamaan EU:n ehdotusten ja päätösten käyttäjäystävällisyyttä. Aion myös jatkaa 
vuoropuhelua suuren yleisön ja kansalaisyhteiskunnan kanssa kaikkialla Euroopassa. 

Kansainvälisen kaupan valiokunnan kysymykset:

3. Toimielintenväliset näkökohdat, mukaan lukien oikeus tutustua neuvotteluasiakirjoihin

a) Tietojen saatavuus 

Miten sitoudutte virallisesti pitämään Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan aina, ja 
erityisesti valiokunnan sitä pyytäessä, täysin ajan tasalla unionin kauppapolitiikan yleisistä asioista kuten 
kulloistenkin sellaisten kauppaa ja investointeja koskevien neuvottelujen tilanteesta, joissa EU on 
osapuolena, mukaan lukien WTO:n toimet, WTO:n ministerikokoukset sekä polkumyynnin ja tukien 
vastaiset tapaukset?

Sitoudutteko virallisesti antamaan kaikille kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsenille oikeuden 
tutustua kaikkiin neuvoston saamiin luottamuksellisiin neuvotteluasiakirjoihin, erityisesti kun otetaan 
huomioon unionin tuomioistuimen 3. heinäkuuta 2014 antama tuomio (asia C-350/12)?

Kaikessa poliittisessa toiminnassani – Euroopan parlamentin jäsenenä, ministerinä ja Euroopan komission 
jäsenenä – olen uskonut aina vakaasti avoimuuden merkitykseen. Uskon myös, että kauppapolitiikkaa on 
valvottava demokraattisesti. Tämä koskee EU:n kauppapolitiikan kaikkia osa-alueita, myös kunnianhimoista 
monenvälistä ja kahdenvälistä neuvotteluohjelmaa. Uskon, että niiden käytäntöjen ansiosta, jotka edeltäjäni ja 
kauppapolitiikan pääosasto ovat vakiinnuttaneet, Euroopan parlamentti on saanut tietoa kauppapolitiikan 
kulloisestakin tilanteesta. Näiden käytäntöjen ansiosta komissio ja parlamentti ovat pystyneet hoitamaan omat 
tehtävänsä kauppapolitiikan alalla ja on päästy parempiin poliittisiin tuloksiin.

Jos nimitykseni vahvistetaan, haluan jatkaa ja kehittää näitä käytäntöjä tarpeen mukaan seuraavina vuosina.
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Aion tiedottaa asiasta osallistumalla aktiivisesti ja säännöllisesti Euroopan parlamentin työskentelyyn 
kansainvälisen kaupan valiokunnassa ja täysistunnossa. Olen valmis osallistumaan kansainvälisen kaupan 
valiokunnan kokouksiin säännöllisesti, jotta voin antaa ajantasaista tietoa kauppapolitiikassa tapahtuneesta 
kehityksestä. Sama koskee johtavia virkamiehiäni, jotka osallistuvat säännöllisesti ja tarpeen mukaan 
kansainvälisen kaupan valiokunnan kokouksiin tai epävirallisiin kokoontumisiin, kuten teknisiin kokouksiin, 
asiaa koskeviin tiedotustilaisuuksiin tai seurantaryhmiin. 

Kansainvälisen kaupan valiokunnan seurantaryhmiin liittyen uskon, että transatlanttista kauppa- ja 
investointikumppanuutta (TTIP) koskevia neuvotteluja varten perustettu käytäntö, jonka mukaan 
seurantaryhmälle tiedotettiin ennen jokaista neuvottelukierrosta ja sen jälkeen, voitaisiin ulottaa koskemaan 
laajemminkin kauppaneuvotteluita.

WTO:n ministerikokousten osalta suhtaudun myönteisesti sen onnistuneen käytännön jatkamiseen, että 
Euroopan parlamentin jäsenet muodostavat mahdollisuuksien mukaan osan EU:n valtuuskunnasta WTO:n 
ministerikokouksissa.

Mitä tulee kirjallisten tietojen toimittamiseen parlamentille, komissio toimittaa sille edelleen kaikki 
asiaankuuluvat – myös neuvotteluihin liittyvät – kauppapoliittiset asiakirjat, jotka toimitetaan neuvoston 
kauppapoliittiselle komitealle. Silloin kun tällaiset tiedot ovat arkaluonteisia ja/tai turvallisuusluokiteltuja, niiden 
luottamuksellisuuden turvaamiseen liittyvistä yksityiskohtaisista säännöistä on vielä sovittava. Edellyttäen, että 
tällaiset jakelultaan rajoitetut tiedot voidaan toimittaa asianmukaisella tavalla ja että taustatukena ovat 
asianmukaiset toimet siinä tapauksessa, että asiakirjat tai niiden sisältö paljastuvat, haluaisin varmistaa, että 
kaikki kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsenet voivat tutustua tällaisiin asiakirjoihin. Näistä 
yksityiskohtaisista säännöistä on keskusteltava tarkemmin ottaen myös huomioon parlamentin ja komission 
välisiä suhteita koskeva puitesopimus.

Kaupan suojatoimien alalla komissiolla on erityinen täytäntöönpanotehtävä, ja olen valmis tiedottamaan 
parlamentille täysimääräisesti kehityksestä tällä alalla. Yksittäisiä tutkimuksia koskevien tarkkojen tietojen 
toimittamisessa on kuitenkin otettava huomioon komission ja parlamentin erilaiset tehtävät ja se, että 
kansainvälisellä ja EU:n tasolla on voimassa tiukat säännöt kaupan suojatoimia koskevien tutkimusten 
tekemisestä ja suojatoimenpiteiden soveltamisesta, etenkin siltä osin kuin on kyse tietojen 
luottamuksellisuudesta ja osallisena olevien osapuolten oikeuksien suojaamisesta.

b) Väliaikainen soveltaminen

Sitoudutteko virallisesti siihen, ettette pyydä kauppasopimusten, assosiaatiosopimusten kauppaa koskevat 
luvut mukaan lukien, väliaikaista soveltamista ennen kuin Euroopan parlamentti on antanut 
hyväksyntänsä kyseisille sopimuksille?

Edeltävien viiden vuoden aikana on syntynyt käytäntö, jonka mukaan poliittisesti merkittäviä kauppasopimuksia 
ei sovelleta väliaikaisesti ennen kuin Euroopan parlamentilla on ollut tilaisuus antaa hyväksyntänsä. Tämä koski 
Korean kanssa tehtyä vapaakauppasopimusta, Kolumbian ja Perun kanssa tehtyä monenvälistä kauppasopimusta 
sekä EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimusta.

Vaikka toimivalta väliaikaista soveltamista koskevan päätöksen tekemisestä onkin neuvostolla eikä komissiolla, 
katson että edellä mainittua käytäntöä olisi jatkettava. Ehdottaessani päätöksiä vastuualaani kuuluvien 
poliittisesti merkittävin kauppasopimusten allekirjoittamisesta olen valmis pyytämään neuvostoa lykkäämään 
väliaikaista soveltamista siihen asti, että Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä. Tällaisen käytännön 
soveltamisessa tarvitaan kuitenkin tiettyä joustavuutta, koska aina tulee eteen tilanteita, joissa jonkin asian 
kiireellisyys tai tekninen luonne merkitsee sitä, että on perusteetonta lykätä sen soveltamista odotettaessa 
parlamentin hyväksyntää. Näin tapahtui esimerkiksi Georgian ja Moldovan assosiaatiosopimusten väliaikaisen 
soveltamisen tapauksessa ja erittäin teknisten toimenpiteiden tapauksessa, kuten kansainvälisten sopimusten 
hyväksyminen Kroatian liityttyä EU:hun.

Tällaisissa tapauksissa sitoudun kuitenkin ilmoittamaan asiasta kansainvälisen kaupan valiokunnan 
puheenjohtajalle ja pyytämään hänen kantaansa toimintatavasta.

c) Alustava väliaikainen valtuutus
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Millä tavoin aiotte tuoda Euroopan parlamentin täysipainoisesti mukaan kolmansien maiden kanssa 
käytävien, kauppaa ja investointeja koskevien neuvottelujen alustavan väliaikaisen valtuutuksen 
hyväksymistä edeltävään valmistelutyöhön?

Euroopan komission ja Euroopan parlamentin välisiä suhteita koskevassa puitesopimuksessa komissio on 
sitoutunut tiedottamaan parlamentille välittömästi ja täysimääräisesti kaikista neuvotteluvaiheista ja 
kansainvälisten sopimusten tekemisestä, myös aikomuksestaan ryhtyä käymään neuvotteluja sekä 
neuvotteluohjeiden määrittelystä. Olen valmis uusimaan sitoumuksen ja haluan varmistaa, että parlamentille 
ilmoitetaan hyvissä ajoin, jos komissio harkitsee uusia neuvotteluja.

Kun otetaan huomioon tiivis tietojenvaihto, jota odotan parlamentin kanssa käyväni, mitään yllätyksiä ei 
todennäköisesti tule, koska parlamentille ilmoitetaan hyvin varhaisessa vaiheessa uusiin neuvotteluihin 
johtavasta valmisteluprosessista, kuten selvitystöistä ja vaikutustenarvioinneista. Näihin prosesseihin liittyvät 
asiakirjat toimitetaan sekä parlamentille että neuvostolle tavanomaiseen tapaan. Näin parlamentilla on 
mahdollisuus esittää kantansa ajoissa ennen neuvotteluiden käynnistymistä, jotta sekä komissio että neuvosto 
voivat ottaa nämä kannat asianmukaisesti huomioon.

Komissio toimittaa tietenkin edelleen parlamentille kaikki suositukset, jotka se toimittaa neuvostolle komission 
valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut, sekä niiden liitteenä olevat luonnokset neuvotteluohjeiksi. Näin 
kansainvälisen kaupan valiokunta voi esittää huomautuksia, joko kirjallisena tai komission kanssa suljetuin ovin 
järjestettävässä kokouksessa. Kehotan myös neuvostoa toimittamaan parlamentille hyväksymänsä 
neuvotteluohjeet samalla kun se valtuuttaa kauppa- ja/tai investointineuvottelujen aloittamisen.

4. Politiikan johdonmukaisuus

Kun tarkastelette asioita omasta näkökulmastanne ja otatte huomioon omat tehtävänne, mitä aiotte tehdä 
varmistaaksenne, ettei kauppapolitiikka ole ristiriidassa muun ulkopolitiikan kanssa, mukaan lukien 
ehdollisuutta ja täytäntöönpanoa koskevat näkökohdat? Mitä menettelytapoja ehdotatte monenvälisyyden 
elvyttämiseksi kansainvälisessä kaupassa?

Minulle lähettämässään toimeksiantokirjeessä puheenjohtajaksi valittu Jean-Claude Juncker vaati, että komission 
on työskenneltävä yhdessä tiiminä ja tehtävä yhteistyötä eri vastuualueiden yli, jotta saadaan aikaan yhtenäistä 
politiikkaa, joka johtaa selviin tuloksiin. Tässä yhteydessä on otettava huomioon perussopimukset, joissa 
edellytetään, että unionin toiminnan kansainvälisellä tasolla olisi pohjauduttava sen oman perustamisen 
johtoajatuksena olleisiin periaatteisiin.

Olen varsin tietoinen perussopimuksiin sisältyvistä arvoista ja periaatteista, jotka jaan henkilökohtaisesti. 

Jotkin niistä sopivat suoraan EU:n kauppapolitiikan muotoon ja sisältöön, kuten seuraavat, joissa tavoitteena on 
”edistää kansainvälistä järjestelmää, joka perustuu entistä tiiviimpään monenväliseen yhteistyöhön” ja 
”kannustaa kaikkien maiden yhdentymistä maailmantalouteen, muun muassa poistamalla asteittain 
kansainvälisen kaupan esteitä”. Myös muut tavoitteet ja periaatteet ovat hyvin tärkeitä: kauppapolitiikassamme 
pitäisi ottaa huomioon eurooppalaiset arvot, demokratia ja ihmisoikeudet, rauha ja vakaus, ympäristönsuojelu ja 
katastrofin kohteeksi joutuneiden ihmisten auttaminen. Nykytehtävässäni sisäasioista vastaavana komissaarina 
olen myös nähnyt, että kauppa on tärkeä väline pyrittäessä parantamaan elinoloja ja ehkäisemään köyhyydestä 
johtuvaa laitonta maahanmuuttoa.

Sovellettavassa politiikassa ja sopimuksissa otetaan jo huomioon nämä yhteydet ja ehdot.

Esimerkiksi EU:n yleisessä tullietuusjärjestelmässä (nk. GSP-järjestelmä) etuuksia voidaan peruuttaa, jos 
keskeisiä ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia rikotaan törkeästi ja järjestelmällisesti. GSP+ -
kaupanedistämisjärjestelmässä voidaan myöntää lisäetuuksia kannustimena maille, jotka sitoutuvat ja panevat 
täytäntöön tiettyjä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja hyvää hallintotapaa koskevia 
keskeisiä kansainvälisiä yleissopimuksia.

EU:n kahdenvälisissä sopimuksissa kiinnitetään nykyään aina erityishuomiota kestävään kehitykseen sekä 
neuvotteluvaiheessa (kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointi) että sopimuksen varsinaisessa 
sisällössä (tiukat kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat sopimuksen luvut), jolla varmistetaan, että 
sopimuskumppanit pitävät kiinni ympäristönsuojelua ja työelämän normeja koskevista sitoumuksistaan ja 
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panevat ne täytäntöön. Aion jatkaa tätä käytäntöä, seurata tiiviisti, miten kauppakumppanimme panevat 
täytäntöön nämä luvut, sekä keskustella näistä seikoista säännöllisissä kokouksissa Euroopan parlamentissa.

Nykyinen komissio on selvästi osoittanut, että se kykenee toteuttamaan hyvin koordinoituja toimia edistääkseen 
näiden unionin ulkoisten toimien perustavoitteita kauppapolitiikan alalla. Tämä tuli esiin mm. eteläisen 
Välimeren alueen maita koskevassa koordinoidussa lähestymistavassa, kestävää toimintaa koskevassa 
sopimuksessa Bangladeshin kanssa samoin kuin konfliktialueen mineraaleja koskevassa komission 
asetusehdotuksessa.

Puheenjohtajaksi valitun Jean-Claude Junckerin perusperiaatteiden mukaisesti aion työskennellä tiiviisti yhdessä 
korkean edustajan/varapuheenjohtaja Federica Mogherinin ja muiden komissaarikollegoideni kanssa 
kauppapolitiikan positiivisen panoksen maksimoimiseksi niin, että tuetaan yleisiä prioriteetteja ja vältetään 
mahdolliset ristiriidat.

Monenvälisyys on edelleen EU:n kaupallisten, taloudellisten ja poliittisten suhteiden perustana. Aion tehdä siitä 
yhden prioriteeteistani, kuten seuraavassa vastauksessa esitetään. 

5. Prioriteetit ja lainsäädäntöaloitteet

Mitkä ovat tärkeimmät prioriteetit ja konkreettiset politiikkatoimenpiteet, lainsäädäntöaloitteet mukaan 
lukien, jotka aiotte toteuttaa varmistaaksenne, että kauppa tuo kasvua ja työpaikkoja Eurooppa 2020 -
strategian mukaisesti, ja millä tavoin aiotte ottaa Euroopan parlamentin varhaisessa vaiheessa mukaan 
näiden prioriteettien ja politiikkatoimenpiteiden laatimiseen?

Kun otetaan huomioon tarve politiikan yhdenmukaisuuteen ja valmius toteuttaa yhtenäistä politiikkaa laajasti, 
nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kauppapolitiikkamme prioriteettina on hyödyntää 
täysimääräisesti ulkoisten kasvutekijöiden potentiaalia työllisyys- ja kasvustrategiassa, jotta saadaan aikaan 
kestäviä työpaikkoja ja kasvua, joista on etua Euroopan kansalaisille, pk-yrityksille ja muille yrityksille. Aion 
myös varmistaa, että tätä ei tehdä kauppapolitiikkamme sen osan kustannuksella, jolla edistetään kehitystä 
maailmanlaajuisesti ja etenkin vähiten kehittyneissä maissa.

Yhtenä prioriteettina on monenvälisyysajattelun elvyttäminen ja vahvistaminen, koska EU:lla on 
perustavanlaatuinen sitoumus monenväliseen yhteistyöhön ja siitä on etua kehitysmaille. Balin jälkeen oli 
nähtävissä merkkejä toivosta, mutta nyt olemme jälleen vaikeassa tilanteessa, koska jotkin WTO-maat eivät ole 
pitäneen kiinni Balin sitoumuksistaan. Jos nimitykseni vahvistetaan, pyrin työskentelemään rakentavasti 
saadakseni aikaan monenkeskisen kauppasopimuksen, jolla saatetaan Dohan kehitysohjelma menestyksekkäästi 
päätökseen, jotta saamme tilaisuuden työskennellä yhdessä uusien kysymysten ja haasteiden parissa. Samalla 
meidän olisi pidettävä mielessä, että Dohan kehitysohjelman ongelmat eivät ole merkki siitä, että koko WTO-
järjestelmä olisi rikki. WTO:n pysyvien komiteoiden työ, kauppapoliittinen maatutkinta ja riitojenratkaisu ovat 
edelleen tärkeä osa kansainvälistä talouden ohjausjärjestelmää ja toimivat paljon tehokkaammin kuin mitään 
muut monenväliset instituutiot. EU:n rakentava lähestymistapa ei tietenkään yksi ole riittävä varmistamaan 
vahvaa ja hyvin toimivaa monenvälistä järjestelmää – myös muiden maiden on hoidettava tehtävänsä.

Toisena prioriteettina on tietenkin saattaa päätökseen käynnissä olevat neuvottelut. Etenkin Yhdysvaltojen ja 
Japanin kanssa käytävillä neuvotteluilla – jo nykyisen kaupan määrän vuoksi – on potentiaalia saada aikaan 
merkittävää kasvua EU:n taloudessa. Tässä ja muissa sopimuksissa aion huolehtia siitä, että turvallisuuden ja 
terveyden suojelun, sosiaaliturvan ja tietosuojan korkea taso samoin kuin sitoutuminen kulttuurilliseen 
monimuotoisuuteen säilyy Euroopassa.

Yhdysvaltojen ja Japanin sopimukset ovat tärkeitä mutteivät kerro kuitenkaan koko totuutta. Yhtenä keskeisenä 
haasteenamme on se, miten vakiinnuttaa EU:n taloudelliset suhteet suurten kehittyvien markkinatalousmaiden 
kanssa. On selvää, että näiden maiden talouskasvu voisi saada aikaan kasvua Euroopassa kauppapolitiikan 
kautta. Kysymyksenä on, miten kauppasuhteet rakennetaan yhdistämällä kahdenvälisiä, useammankeskisiä ja 
monenvälisiä suhteita.

En katso kahdenvälisiä ja useammankeskisiä sopimuksia koskevan työmme olevan ristiriidassa monenvälisen 
järjestelmän kanssa, vaan pidän sitä pikemminkin välietappina, jonka kautta voimme palata Geneveen vähitellen. 
Mitä tulee etenkin näissä sopimuksissa kehitettyihin uusiin sääntöihin aloilla, joita WTO ei tällä hetkellä kata, 
minusta on selvää, että ne voisivat toimia panoksenamme globaaliin keskusteluun tulevasta talouden 
monenvälisestä ohjausjärjestelmästä.
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Sopimuksista neuvotteleminen on asia sinällään, mutta meidän on myös varmistettava, että sopimukset 
toteutuvat eli että yrityksemme saavat täyden hyödyn sopimusten tarjoamista mahdollisuuksista. Meillä on nyt 
joukko vapaakauppasopimuksia, jotka ovat jo voimassa tai joita sovelletaan väliaikaisesti tai ollaan ryhtymässä 
soveltamaan. Sen vuoksi aion keskittyä tiiviisti EU:n kauppasopimusten täytäntöönpanoon. 
Markkinoillepääsystrategia tarjoaa jo perustan talouden toimijoiden, komission, EU:n edustustojen, 
jäsenvaltioiden ja niiden suurlähetystöjen väliselle hyvälle yhteistyölle niiden yhdistäessä voimansa 
markkinoiden avaamiseksi ja tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi. Annan tälle toiminnalle sen 
taloudellisen merkityksen edellyttämän huomion.

Aion myös työskennellä yhdessä varapuheenjohtajaehdokas Jyrki Kataisen kanssa kauppapolitiikan 
hyödyntämiseksi osana voimakasta ulkomaisia suoria sijoituksia koskevaa politiikkaa. Eurooppa on jo nyt 
maailman suurin ulkomaisten suorien sijoitusten lähde ja vastaanottaja, ja meidän olisi oltava jatkossakin 
ensisijainen investointien määränpää avoimen, hyvin säännellyn ja innovatiivisen taloutemme ansiosta.

Työskentelen tiiviisti myös korkean edustajan/varapuheenjohtaja Federica Mogherinin, komissaariehdokas 
Neven Mimican ja komissaariehdokas Dimitris Avramopoulosin kanssa vahvistaakseni strategista 
kumppanuuttamme Afrikan kanssa.

Viime vuodet ovat olleen varsin kiireisiä lainsäädäntöaloitteiden osalta, sillä meidän on täytynyt mukauttaa 
kauppapolitiikan välineitämme Lissabonin sopimuksen mukaiseen uuteen tilanteeseen. Prioriteettinani on tukea 
vielä käsiteltävinä olevien lainsäädäntötoimenpiteiden loppuun saattamista. Mitä tulee uusiin aloitteisiin, 
komissio aikoo tehdä vuoden 2015 jälkipuoliskolla ehdotuksia kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan 
asetuksen tarkistamiseksi. Myös muita aloitteita saatetaan ottaa käsiteltäväksi tulevina kuukausina, ottaen 
huomioon komission yleiset prioriteetit.

Aion tiedottaa kauppapolitiikan laatimisen ja täytäntöönpanon kaikista vaiheista Euroopan parlamentille ja käydä 
säännöllistä ja avointa vuoropuhelua tässä valiokunnassa. 

Otan huomioon yleiset poliittiset prioriteettimme ja aiemmat tiedonannot ja kuuntelen teitä muotoillessani uusia 
suuntaviivoja.


