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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että yksityisen sektorin rooli kehitysyhteistyön alalla on kasvanut poliittisia 
tavoitteita tukevalla tavalla aikana, jona kehitysrahoitusta supistetaan jatkuvasti; katsoo, 
että EU:n ja yksityisen sektorin yhteistyöhön kehitysyhteistyön alalla on sovellettava 
kansainvälisesti hyväksyttyjä kehitysyhteistyön tuloksellisuuden periaatteita;

2. muistuttaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan mukaan 
unionin yhteisessä kauppapolitiikassa on otettava huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan 
yhdenmukaisuutta koskeva EU:n periaate; katsoo, että kaikissa EU:n kauppa- ja 
investointisopimuksissa on viitattava selkeästi kyseiseen periaatteeseen;

3. toteaa, että EU:n nykyinen tapa täydentää virallista kehitysrahoitusta yksityisellä 
rahoituksella on osoittautunut tehottomaksi johtuen täydentävyyteen, avoimuuteen, 
vastuullisuuteen, omistajuuteen, maakohtaisten painopisteiden huomioonottamiseen, 
kestävään velanhoitoon ja siten kehitysvaikutuksiin liittyvistä epäselvyyksistä;

4. korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa on kunnioitettava kehittyvien maiden poliittista 
liikkumavaraa, jotta voidaan ylläpitää tiukkoja tuontitulleja ja siten luoda ammattitaitoa 
vaativia ja ihmisarvoisia työpaikkoja paikallisessa valmistavassa ja 
maatalousteollisuudessa; katsoo, että kyseiset alat tuottavat paikallisesti huomattavaa 
lisäarvoa, teollisuuden kasvua ja monipuolistumista, jotka ovat keskeisiä tekijöitä 
taloudellisissa ja sosiaalisissa uudistuksissa;

5. kehottaa ryhtymään yksityisen sektorin osuutta ohjaavia kansallisella tasolla 
hyväksyttäviä kehitysyhteistyöstrategioita tehostamalla paikallisia mikro- ja pk-yrityksiä 
ja paikallisia hankintoja, mikä on keskeistä maiden sisäisen kehityksen kannalta ja voi 
lisätä kehittyvien maiden kotimaisen rahoituksen keräämiskapasiteettia, auttaa 
veropetosten ja veronkierron torjunnassa ja vähentää arvoketjuihin pääsyn vaarantavaa 
rahan arvon ja hyödykkeiden hintojen heilahtelua;

6. kehottaa tarkastelemaan olemassa olevia kauppa- ja investointisopimuksia uudelleen 
erityisesti immateriaalioikeuksia koskevien kohtien osalta, jotta tunnistetaan sellaiset osa-
alueet, joilla saattaa olla negatiivisia vaikutuksia kehitykseen;

7. kehottaa komissiota tukemaan edelleen vastuulliseen kaivostoimintaa, metsänhakkuuseen 
ja hyödykkeiden hankintaan tähtääviä hankkeita yhdessä yksityisten kestävän kehityksen 
hankkeiden kanssa ja lisäämään tuotteiden ja prosessien elinkaarten tarkastelua ympäristö-
ja sosiaalikysymysten näkökulmasta;

8. korostaa, että EU:ssa tarvitaan hyvää hallintoa sitovan kehyksen avulla edistävää 
kauppapolitiikkaa, joka varmistaa eurooppalaisten yritysten vastuullisen toiminnan, jonka 
yhteydessä otetaan huomioon ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo, ihmisarvoinen työ, 
ammattiliittojen oikeudet, ympäristönsuojelu, tasapuolinen pääsy julkisiin palveluihin, 
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sosiaaliturva, julkinen ja yleinen sairausvakuutus, yleinen lääkkeiden saanti ja ruoka- ja 
tuoteturvallisuus kehittyvissä maissa. 


