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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0220/2016 

Euroopan parlamentin päätöslauselma uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja 

innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiasta 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman Dohan 

kehitysohjelman tilasta ja Maailman kauppajärjestön (WTO) kymmenennen 

ministerikokouksen valmisteluista1, 

– ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2015 transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta 

(TTIP) koskevista neuvotteluista ja 3. helmikuuta 2016 palvelukauppasopimuksesta 

komissiolle antamansa suositukset, 

 ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- ja 

investointipolitiikkaa”, 

– ottaa huomioon kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030, joka hyväksyttiin YK:n 

kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa vuonna 2015, 

– ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Rana Plaza 

-rakennuksen romahtamisen toisesta vuosipäivästä ja Bangladeshin 

kestävyyssopimuksen edistymisestä2, 

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 2/2014 

”Hallinnoidaanko etuuskohtelukauppaa koskevia menettelyjä asianmukaisesti?”, 

– ottaa huomioon Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeet 

monikansallisille yrityksille sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kolmikantaisen 

periaatejulistuksen, joka koskee monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa, 

– ottaa huomioon EU:n asetuksen laittomasti korjatusta puusta, EU:n muiden kuin 

taloudellisten tietojen julkistamista koskevan direktiivin, komission ehdotuksen 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0415. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0175. 
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asetukseksi konfliktialueiden mineraaleista, orjuuden uusista muodoista annetussa 

Yhdistyneen kuningaskunnan laissa olevan toimitusketjun avoimuutta koskevan 

lausekkeen ja huolellisuusvelvoitteesta annetun Ranskan lain, 

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman 

Eurooppa 2020 -strategian mukaisesta Euroopan uudesta kauppapolitiikasta1, 

– ottaa huomioon 17. helmikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 

-strategiasta2, 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kauppapolitiikasta ja 

ilmastonmuutoksen haasteista3, 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista 

sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa4, 

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman yritysten 

yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa5, 

– ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 24. kesäkuuta 2013 hyväksymät EU:n suuntaviivat 

homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI) 

kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi, 

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 7.–8. helmikuuta 2013 antamat päätelmät, sen 

21. marraskuuta 2014 kaupasta antamat päätelmät sekä ulkoasiainneuvoston 

27. marraskuuta 2015 antamat päätelmät, 

–  ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 

muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden kanssa” 

(COM(2016)0385),  

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan laatimaan 

EU:n toimielinten avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja lahjomattomuutta koskevaan 

mietintöön (2015/2041(INI)), 

– ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin 

sopimuksen, 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 21 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207, 208 ja 

218 artiklan, 

                                                 
1 EUVL C 56E, 26.2.2013, s. 87. 
2 EUVL C 188E, 28.6.2012, s. 42. 
3 EUVL C 99E, 3.4.2012, s. 94. 
4 EUVL C 99E, 3.4.2012, s. 31. 
5 EUVL C 99E, 3.4.2012, s. 101. 
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– ottaa huomioon tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä 11. maaliskuuta 2015 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2015/478 24 artiklan 

2 kohdan, 

– ottaa huomioon SEUT-sopimukseen kirjatun kehityspolitiikan johdonmukaisuutta 

koskevan periaatteen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä 

ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, maatalouden ja maaseudun 

kehittämisen valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot 

(A8-0000/2016), 

A. toteaa, ettei kauppa ole itsetarkoitus vaan keino luoda vaurautta, tasa-arvoa, kestävää 

taloudellista kehitystä, sosiaalista edistystä ja kulttuurien keskinäistä ymmärtämistä, 

edistää liiketoimintamahdollisuuksia, lisätä työllisyyttä ja parantaa elintasoa; 

B. toteaa, että yhteinen kauppapolitiikka muuttui perusteellisesti Lissabonin sopimuksen 

tultua voimaan joulukuussa 2009; toteaa, että kauppa ei saisi olla erillistä toimintaa, 

vaan se olisi kytkeydyttävä moneen muuhun politiikkaan ja oltava riippuvainen niistä;  

C. katsoo, että Euroopan unionissa ei ole käyty vakavasti otettavaa keskustelua 

vapaakauppapolitiikan kustannuksista (kuten teollisuuden uudelleenjärjestelyt, 

yhtiöiden lakkauttaminen, valmistusteollisuuden työpaikkojen menetykset, kokonaisten 

teollisuudenalojen siirtyminen kolmansiin maihin, saastuminen, luonnonvarojen 

hyväksikäyttö ja kauppataseen alijäämien kasvu) ja vapaakauppapolitiikan yleisestä 

kustannus-hyötyanalyysistä; toteaa, että rehellisen keskustelun puuttumisen vuoksi eri 

sidosryhmät kyseenalaistavat EU:n kauppapolitiikan logiikan ja suunnan sekä EU:n 

politiikan yleensä; 

D. toteaa, että kansainvälistä kauppaa ei saisi vastaisuudessa pitää avaimena EU:n talouden 

elpymiseen, koska ensisijaisesti on tarkasteltava uudelleen säästötoimia koskevaa 

ajattelumallia; katsoo, että kauppa voi olla myönteinen tekijä vain, jos sen avulla 

saadaan aikaan konkreettisia ja mitattavissa olevia tuloksia ja edistetään ihmisarvoisia 

työpaikkoja, kestävää taloudellista vaurautta, kestävää jalanjälkeä ja yhdenvertaisuutta 

EU:ssa ja kolmansissa maissa;  

E. toteaa, että uuden sukupolven kauppapolitiikassa on otettava huomioon ihmisten 

huolenaiheet, jotka koskevat avoimuutta ja osallistumista sekä hyvinvointia ja 

työpaikkoja, ja köyhyyden torjunta, ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden suojelu 

sekä tarve turvata kaupasta saatujen tulojen tasapuolisempi jakautuminen; 

F. toteaa, että kauppaneuvottelut sellaisista sopimuksista kuin väärentämisenvastainen 

kauppasopimus (ACTA), transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP), 

laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA) ja palvelukauppasopimus (TiSA) ovat 

saaneet suuren yleisön huomion kiinnittymään EU:n kauppapolitiikkaan ja että yhä 

useammat kansalaiset ovat huolissaan siitä, että yhteinen kauppapolitiikka saattaa 
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vesittää EU:n ja kansallisia säännöksiä ja normeja; ottaa huomioon, että kaupan 

vapauttaminen koskee nykyisin lähinnä sääntelyesteiden purkamista, eli kyseessä ovat 

demokraattisesti valittujen elinten hyväksymät lait ja asetukset, jotka ovat lähtöisin 

yhteiskunnan valinnoista; katsoo, että yhä enemmän huolta esiintyy siitä, että 

kauppaneuvottelut ovat etusijalla demokraattiseen päätöksentekoon nähden ja että niillä 

ei ensisijaisesti pyritä yleiseen etuun; katsoo, ettei minkäänlaisella avoimuuden 

parantamisella pystytä tasapainottamaan sitä seikkaa, että kauppaneuvotteluihin 

suhtaudutaan yhä epäluuloisemmin; 

G. ottaa huomioon, että komissio on selkeästi sitoutunut siihen, ettei kauppaneuvotteluilla 

milloinkaan alenneta sääntelyyn perustuvan suojan tasoa, että suojan tasoa voidaan 

muuttaa ainoastaan ylöspäin ja että oikeus sääntelyyn suojataan aina; ottaa huomioon, 

että komissio on kuitenkin myös hiljattain jäädyttänyt sellaista keskeistä 

ympäristölainsäädäntöä, jolla on yhteys kauppaneuvotteluihin;  

H. ottaa huomioon, että sääntely-yhteistyöllä on varmistettava terveyden ja turvallisuuden 

suojelun korkein taso SEUT-sopimuksen 191 artiklassa vahvistetun 

varovaisuusperiaatteen mukaisesti; 

I. ottaa huomioon EU:n kansalaisten, yritysten ja pk-yritysten epäilykset, jotka koskevat 

sitä, edustavatko suuret toimialajärjestöt todella EU:n kansalaisten, EU:n yritysten ja 

yleisesti Euroopan unionin etua;  

J. katsoo, että EU:n kauppa- ja investointipolitiikkaa on vahvistettava sekä varmistamalla 

kansalaisille ja yrityksille suotuisat tulokset työllisyyden ja vaurauden suhteen että 

vahvistamalla ympäristöä koskevia ja sosiaalisia oikeuksia sekä takaamalla, että 

toiminta on mahdollisimman avointa, sitoutunutta ja vastuullista, käymällä jatkuvaa 

vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan, kuluttajien, työmarkkinaosapuolten, kaikkien 

muiden sidosryhmien sekä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa sekä asettamalla 

neuvotteluille selkeät suuntaviivat; 

K. toteaa, että maailman tuotantojärjestelmän kansainvälistyminen on edistänyt uusia 

talouskehitystä koskevia avauksia ja tarjonnut sadoille miljoonille ihmisille 

mahdollisuuden päästä köyhyydestä; toteaa, että ILO:n mukaan noin 780 miljoonaa 

aktiivisesti työmarkkinoilla toimivaa naista ja miestä ei ansaitse riittävästi voidakseen 

päästä köyhyydestä; toteaa, että globaalien arvoketjujen laajentaminen on luonut 

työllistymismahdollisuuksia, mutta että voimassa olevan työlainsäädännön sekä 

työturvallisuutta koskevien vaatimusten heikko täytäntöönpano hankintamaissa on 

edelleen polttava kysymys, jotta työntekijöitä suojellaan liian rasittavilta työajoilta ja 

sietämättömiltä olosuhteilta; 

L. katsoo, että EU:n on kauppapolitiikassaan ja käymissään kauppaneuvotteluissa otettava 

huomioon tiettyjen alojen, muun muassa maatalousalan, herkkyydet markkinoiden 

avaamisen yhteydessä ja harkittava niiden jättämistä neuvottelujen ulkopuolelle; 

M. toteaa, että vuoteen 2050 mennessä 28 jäsenvaltion unionin ennustetaan muodostavan 

15 prosenttia koko maailman BKT:stä, kun taas vuonna 2013 vastaava osuus oli 

23,7 prosenttia, ja että vuodesta 2015 lähtien 90 prosenttia maailman talouskasvusta 
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tuotetaan muualla kuin Euroopassa; toteaa, että kehittyvien talouksien kasvuvauhti on 

kuitenkin huomattavasti hidastumassa;  

N. ottaa huomioon viimeaikaiset arviot, joiden mukaan tavalliseen tapaan jatkuvat päästöt 

lisääntyvät jopa 250 prosenttia laivaliikenteessä ja 270 prosenttia ilmaliikenteessä 

vuoteen 2050 mennessä; 

O. toteaa, että komission olisi otettava huomioon parlamentin päätöslauselmissa esitetyt 

kannat, mukaan luettuna TTIP:tä ja TiSA:a koskevat kannat, mukauttamalla 

neuvottelukantojaan niiden mukaisesti ja tarkistamalla neuvotteluvaltuuksia neuvoston 

kanssa;  

1. panee merkille komission uuden strategian ”Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- 

ja investointipolitiikkaa” ja pitää myönteisenä toimitusketjujen vastuullisen hallinnan, 

oikeudenmukaisen ja eettisen kaupan sekä kaupan vapauttamisen sosiaalisten 

kustannusten kaltaisiin uusiin painopisteisiin keskittymistä; muistuttaa, että 

kauppapolitiikkaa on toteutettava asianmukaisesti, jotta turvataan kestävä kehitys; pitää 

kuitenkin valitettavana, ettei komissio vieläkään ole toteuttanut rohkeita toimenpiteitä 

suunnatakseen tämän politiikan uudelleen kohti nykyisiä tärkeitä haasteita kuten 

monenvälisyyden kriisi, ilmastonmuutos, kasvava globaali eriarvoisuus tai 

kestämättömät globaalit toimitusketjut;  

2. muistuttaa, että yhteistä kauppapolitiikkaa toteutettaessa on otettava huomioon 

SEU-sopimuksen 21 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 208 artiklassa vahvistetut unionin 

ulkoisten toimien periaatteet ja tavoitteet ja sen olisi oltava täysin EU:n ajamien 

SEU-sopimuksen 2 artiklassa määriteltyjen arvojen mukaista; muistuttaa, että on 

varmistettava johdonmukaisuus ulkoisten politiikkojen ja ulkoisen ulottuvuuden 

omaavien sisäisten politiikkojen välillä; korostaa, että EU:lla on oikeudellinen velvoite 

kunnioittaa ihmisoikeuksia ja että EU:n olisi edistettävä kauppaa käyvien maiden 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä; on sitä mieltä, 

että tässä yhteydessä kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden olisi mentävä niiden 

kanssa ristiriidassa olevien kauppa- ja investointisopimusten määräysten edelle; 

3. pitää myönteisenä, että komissio pyrkii lisäämään avoimuutta kauppaneuvottelujen 

kaikissa vaiheissa, mutta katsoo, että paljon enemmän on vielä tehtävä tosiasiallisen 

avoimuuden saavuttamiseksi; edellyttää siksi, että komission aloitetta laajennetaan 

täysimääräisen avoimuuden saavuttamiseksi ja kaikkien käynnissä olevien ja tulevien 

kauppaneuvottelujen julkisen valvonnan toteuttamiseksi; korostaa, että järkevä 

avoimuus voi vahvistaa maailmanlaajuista tukea sääntöihin perustuvalle kaupalle; 

kehottaa komissiota panemaan täytäntöön Euroopan oikeusasiamiehen heinäkuussa 

2015 antamat suositukset ja kiinnittämään erityistä huomiota kaikkien 

neuvotteluasiakirjojen saatavuuteen; pitää valitettavana, ettei neuvosto ole merkittävästi 

edistynyt avoimuuden suhteen ja kehottaa neuvostoa viipymättä aloittamaan kaikkien 

aikaisemmin hyväksyttyjen ja tulevien neuvotteluvaltuuksien julkistamisen; 

4. kehottaa komissiota varmistamaan kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten 

vahvan osallistumisen, jotta kauppapolitiikkaa suunnataan uudelleen puolustamaan 

kansalaisten oikeuksia ja siten sen legitimiteettiä vahvistetaan; 
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5. katsoo, että on osoittautunut, etteivät kauppaneuvottelut ole sopiva institutionaalinen 

mekanismi sääntelyn lähentämiseen, kun säilytetään sääntelyn ensisijainen tehtävä 

edistää yleistä etua ja turvallisuutta sekä suojata riskeiltä; korostaa, että sääntely-

yhteistyötä olisi tehtävä kansainvälisillä foorumeilla kauppaneuvottelujen ulkopuolella, 

jotta varmistetaan, että perustavanlaatuiset vaatimukset ja määräykset, terveyttä, 

turvallisuutta, kuluttaja-, työ-, sosiaali- ja ympäristölainsäädäntöä ja kulttuurista 

monimuotoisuutta koskevat EU:n standardit, varovaisuusperiaate ja kansallisten, 

alueellisten ja paikallisten viranomaisten itsenäinen sääntelyvalta säilytetään;  

6. katsoo, että EU:n velvollisuus on toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, jotta se voi 

ennakoida, ehkäistä ja torjua yhteisen kauppapolitiikkansa mahdollisia kielteisiä 

vaikutuksia tekemällä säännöllisesti etu- ja jälkikäteen ihmisoikeuksia ja kestävyyttä 

koskevia vaikutustenarviointeja ja tarkistamalla kauppasopimuksia tarvittaessa niiden 

perusteella; muistuttaa, että vain reilu ja asianmukaisesti säännelty kauppa, jossa otetaan 

huomioon kestävän kehityksen tavoitteet ja kehityspolitiikan johdonmukaisuutta 

koskeva periaate, voi vähentää eriarvoisuutta ja edistää kehitystä, ja kehottaa komissiota 

vahvistamaan tässä suhteessa kestävän kehityksen tavoitteiden pakollista 

täytäntöönpanoa; muistuttaa, että kestävän kehityksen tavoitteisiin sisältyy useita 

kauppaan liittyviä tavoitteita monilla politiikan aloilla ja että yksi konkreettisimmista 

tavoitteista on kehitysmaiden viennin lisääminen tarkoituksena kaksinkertaistaa vähiten 

kehittyneiden maiden osuus maailmanlaajuisesta viennistä vuoteen 2020 mennessä; 

7. on vakuuttunut siitä, että monenvälinen järjestelmä on kauppapolitiikan puitteissa 

edelleen ainoa väline, jonka avulla voidaan saavuttaa kaikkien kannalta tasapainoinen ja 

kestävä maailmanlaajuinen talouskehitys; kehottaa komissiota omaksumaan johtavan 

aseman WTO:n uudistamisessa siten, että tavoitteena on tehdä WTO:n säännöistä YK:n 

järjestelmästä juontuvien normien mukainen etenkin ihmisoikeuksien, työoikeuksien, 

ilmastonmuutoksen, biologisen monimuotoisuuden ja kehityksen alalla, jotta 

kauppapolitiikasta voidaan tehdä maailmantalouden hallinnan vektori ja väline, jolla 

vastataan kiireellisiin globaaleihin haasteisiin; edellyttää erityisesti, että monenväliset 

ympäristösopimusten kuten YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen (UNFCCC) 

mukaisten velvoitteiden ja tavoitteiden on oltava ensisijaisia kauppasääntöjen suppeaan 

tulkintaan nähden ja että tuotteet on voitava erotella niiden tuotanto- ja 

jalostusmenetelmien perusteella; pitää näitä uudistuksia erityisen kiireellisinä Pariisin 

sopimuksen luomissa uusissa puitteissa; 

8. korostaa, että EU:n kauppapolitiikan ensisijaisena tavoitteena olisi oltava uudistettu 

monenvälisyys; on tältä osin vakuuttunut siitä, ettei EU:n jatkuvasti kasvava kahden- ja 

monenvälinen agenda auta tämän ensisijaisen tavoitteen saavuttamisessa, ja kehottaakin 

komissiota harkitsemaan sitä, ettei käynnissä olevia neuvotteluja vietäisi päätökseen, 

sekä pidättymään uusien vapaakauppasopimuksia koskevien neuvottelujen 

aloittamisesta; 

9. painottaa, että nykyisten haasteiden yhteydessä olisi keskityttävä erityisesti Cotonoun 

jälkeiseen järjestelmään, josta olisi riisuttava sen koloniaaliset rakenteet, olisi 

vahvistettava alueellista yhdentymistä ja Afrikan tapauksessa huolehdittava tiiviistä 

yhteyksistä Afrikan unionin instituutioiden kehittämiseen; katsoo, että olisi harkittava 

Afrikan mantereen vapaakauppa-alueen perustamista vahvistamaan vakautta ja 
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alueellista yhdentymistä sekä edistämään paikallisia elinkeinoja, työllisyyttä, 

köyhyyden torjuntaa, paikallisen kulttuurin säilyttämistä ja alhaalta ylöspäin etenevää 

demokratiaa; muistuttaa, että EU:n on turvattava itäisten ja eteläisten 

naapurivaltioidensa vakaus, ja kehottaa lisäämään kauppaa ja taloudellista yhdentymistä 

sekä toteuttamaan tässä yhteydessä Ukrainan, Georgian ja Moldovan tasavallan kanssa 

tehtyjen pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten täysimittaisen ja 

asianmukaisen täytäntöönpanon ja tekemään aidosti epäsymmetrisen sopimuksen 

Tunisian kanssa; katsoo, että erityisesti kumppanimaissa pitkälle menevien ja laaja-

alaisten vapaakauppa-alueiden tavoitteena on oltava todellisten ja kestävien parannusten 

tuominen tavallisten ihmisten elinoloihin; 

10. panee merkille, että komissio on ilmoittanut vahvistavansa kestävää kehitystä ja 

edistävänsä ihmisoikeuksia, työ- ja sosiaalinormeja sekä ympäristön kestävää kehitystä 

koko maailmassa kauppa- ja investointisopimuksillaan, mutta kehottaa toteuttamaan 

määrätietoisia toimia, jotta sopimusten kyseiset sitoumukset pannaan täysimääräisesti 

täytäntöön ja niiden täytäntöönpanoa valvotaan käytännössä; 

11. korostaa, että ihmisoikeuksia koskevien määräysten, sosiaali- ja ympäristönormien, 

ILO:n tärkeimpiin yleissopimuksiin perustuvien työntekijöiden oikeuksia koskevien 

sitoumusten sekä yritysten yhteiskuntavastuun, mukaan luettuna OECD:n 

monikansallisia yrityksiä koskevat toimintaohjeet sekä yritystoimintaa ja 

ihmisoikeuksia koskevat YK:n perusperiaatteet, olisi oltava sitovia ja niiden on 

kuuluttava olennaisena osana EU:n kauppasopimuksiin täytäntöönpanokelpoisten 

sitoumusten muodossa; kehottaa komissiota sisällyttämään kaikkiin EU:n kauppa- ja 

investointisopimuksiin kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia lukuja; katsoo, että jotta 

näistä kestävää kehitystä koskevista määräyksistä tehdään aidosti sitovia ja 

täytäntöönpanokelpoisia, olisi otettava käyttöön todellisia pelotteita, kuten sopimuksen 

yleinen riitojenratkaisumekanismi riitojen käsittelemiseksi siten, että mahdollisesti 

keskeytetään markkinapääsyä koskevien etuuksien soveltaminen; huomauttaa, että työ- 

ja ympäristönormit eivät rajoitu kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin lukuihin vaan 

niitä on sovellettava kauppasopimusten kaikilla aloilla; 

12. edellyttää sellaisen mekanismin käyttöönottoa, jonka avulla Euroopan parlamentti voi 

pyytää komissiota käynnistämään ihmisoikeusloukkauksia koskevan tutkinnan, jos 

kolmannen osapuolen epäillään rikkoneen olennaisia osia koskevan lausekkeen 

mukaisia velvoitteitaan; kehottaa komissiota ottamaan käyttöön jäsennellyn ja 

epäpoliittisen menettelyn, jonka avulla käynnistetään selkeiden kriteerien perusteella 

neuvottelut kumppanin kanssa kaupan ja kestävän kehityksen lukujen velvoitteiden 

epäillyistä rikkomuksista; 

13. on huolissaan siitä, että sääntelemättömät toimitusketjut ovat antaneet 

toimitusyrityksille mahdollisuuden sivuuttaa työlainsäädäntö, siirtää taloudellisia 

toimintojaan EU:n ulkopuolelle, edellyttää työntekoa turvattomissa ja sietämättömissä 

olosuhteissa, edellyttää ylipitkiä työpäiviä ja evätä työntekijöiltä näiden perusoikeudet; 

muistuttaa, että tällaiset käytännöt merkitsevät vilpillistä kilpailua suhteessa toimijoihin, 

jotka noudattavat työlainsäädäntöä ja kansainvälisiä työ- ja ympäristönormeja, sekä 

hallituksiin, jotka haluavat nostaa palkkoja ja elintasoa; kehottaa komissiota tutkimaan 

globaalien arvoketjujen yleistymisen vaikutusta ja esittämään niissä konkreettisia 



 

AM\1099667FI.doc  PE585.314v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

ehdotuksia olosuhteiden parantamiseksi tiiviissä yhteistyössä ILO:n ja OECD:n kanssa; 

korostaa, että unionin syvemmän globaaleihin arvoketjuihin integroimisen on 

perustuttava kahteen periaatteeseen: Euroopan sosiaalisen mallin ja sääntelymallin 

takaamiseen sekä kestävän ja tasapuolisen vaurauden ja kunnollisten työpaikkojen 

turvaamiseen ja luomiseen sekä unionissa että muualla maailmassa; 

14. katsoo, että kauppapolitiikalla on edistettävä avoimen tuotantoprosessin varmistamista 

koko arvoketjussa sekä sitä, että noudatetaan perustavanlaatuisia ympäristönormeja, 

sosiaalisia normeja ja turvallisuusnormeja; kehottaa komissiota tekemään kestäviä 

toimitusketjuja koskevia lainsäädäntöaloitteita, joilla asianmukaisen huolellisuuden 

noudattamisesta tehtäisiin pakollista yrityksille, ja perustamaan nämä aloitteet 

yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin YK:n ohjaaviin periaatteisiin; pitää 

myönteisenä, että komissio haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä ILO:n ja OECD:n kanssa 

kehittääkseen globaalin lähestymistavan erityisesti valmisvaatealan työolojen 

parantamiseen; katsoo, että yritysten vapaaehtoisen yhteiskuntavastuun käsite on 

vanhentunut ja paljolti tehoton ja että siitä olisi tehtävä toimiva siirtymällä pikaisesti 

pakollisiin sääntöihin, jotta varmistetaan vastuullisuus kaikkialla globaaleissa 

toimitusketjuissa, mukaan lukien oikeussuojakeinot niille, jotka ovat joutuneet 

monikansallisten yritysten tekemien ihmisoikeusloukkausten uhreiksi; 

15. muistuttaa, että Yhdysvallat hyväksyi äskettäin Trade Enforcement and Trade 

Facilitation Act -lain, jolla kielletään lapsi- tai pakkotyövoimalla valmistetut tuotteet; 

kehottaa komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla kielletään sellaisten tavaroiden 

tuominen, jotka on tuotettu hyödyntämällä millaista tahansa pakkotyötä tai modernin 

orjuuden muotoa; 

16. torjuu investointituomioistuinjärjestelmän ja sijoittajan ja valtion välisen 

riitojenratkaisun (ISDS) sisällyttämisen unionin kahdenvälisiin kauppa- ja 

investointisopimuksiin; katsoo, että nykyinen investointeja koskeva välimiesmenettely 

olisi korvattava Yhdistyneiden kansakuntien puitteisiin perustetulla kansainvälisellä 

investointituomioistuimella, joka myös antaisi valtioille, työntekijäjärjestöille ja 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioille mahdollisuuden käynnistää oikeudenkäyntejä 

investoijia vastaan investoijan velvollisuuksien laiminlyömisestä ihmisoikeuksien ja 

sosiaalisten oikeuksien tai ympäristönsuojelun alalla; 

17. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita panemaan täytäntöön UNCTAD:n kestävää 

kehitystä koskevan investointipolitiikan kattavan kehyksen mukaiset suositukset 

vastuullisempien, avoimempien ja luotettavampien investointien edistämiseksi; 

18. pitää valitettavana, että unionille ei ole onnistuttu laatimaan uskottavaa 

teollisuusstrategiaa; katsoo, että vaikka palvelut muodostavat yli 70 prosenttia unionin 

BKT:stä, valmistusteollisuus on keskeinen osatekijä unionin uudelleenteollistumisessa 

ja että unionin kauppastrategiassa olisi siksi keskityttävä enemmän 

valmistusteollisuuden rooliin yhteisessä kauppapolitiikassa; 

19. korostaa, että kaupan vapauttamista koskevat lisätoimet – jotka voivat johtaa 

epäreiluihin kaupankäynnin käytäntöihin ja maiden väliseen kilpailuun kaikenlaisilla 

sääntelykysymyksillä, työntekijöiden oikeuksilla ja ympäristöä ja kansanterveyttä 

koskevilla normeilla – edellyttävät EU:lta, että sen on kyettävä torjumaan entistä 
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tehokkaammin epäterveitä kaupan käytäntöjä ja varmistamaan tasapuoliset 

toimintaedellytykset; korostaa, että kaupan suojatoimien on säilyttävä erottamattomana 

osana unionin kauppastrategiaa ja että niillä on voitava parantaa unionin kilpailukykyä 

palauttamalla tasapuolisen kilpailun edellytykset; muistuttaa, että unionin nykyinen 

kaupan suojaamista koskeva lainsäädäntö on peräisin vuodelta 1995; tähdentää, että 

unionin kaupan suojaamisen järjestelmää on nykyaikaistettava kiireellisesti 

heikentämättä sitä; painottaa, että unionin kaupan suojatoimia koskevan lainsäädännön 

on oltava entistä vaikuttavampaa ja entistä paremmin pk-yrityksien ulottuvilla, 

tutkintamenettelyjen on oltava lyhempiä ja avoimuutta ja ennakoitavuutta on lisättävä; 

pitää valitettavana, että neuvosto on jäädyttänyt kaupan suojatoimien nykyaikaistamista 

koskevan ehdotuksen eikä ole kyennyt antamaan tätä oleellista säädöstä; kehottaa 

neuvostoa ratkaisemaan pikaisesti kaupan suojatoimien pattitilanteen parlamentin 

ensimmäisessä käsittelyssä esittämän kannan perusteella; 

20. toistaa, että EU:n ja Kiinan strateginen kumppanuus on tärkeä ja että kaupalla ja 

investoinneilla on siinä keskeinen osa; on vakuuttunut siitä, että siihen asti että Kiina 

täyttää vaaditut viisi ehtoa tullakseen luokitelluksi markkinataloudeksi, EU:n olisi 

käytettävä epätavanomaista menetelmää Kiinan tuontia koskevissa polkumyynti- ja 

tukitutkimuksissa hintojen vertailukelpoisuutta määritettäessä; katsoo, että tässä olisi 

noudatettava täysin Kiinan liittymispöytäkirjan 15 artiklan niitä kohtia, jotka 

mahdollistavat epätavanomaisen menetelmän soveltamisen; kehottaa komissiota 

tekemään tämän periaatteen mukaisen ehdotuksen ja muistuttaa tarpeesta koordinoida 

asiaa tiiviisti muiden WTO-kumppaneiden kanssa; 

21. palauttaa mieliin julkisten hankintojen merkityksen kestävien ja eettisten 

tuotantomallien tukivälineenä; korostaa, että valtioilla on kaupan yhteydessä säilyttävä 

vapaus hyväksyä hankintamenettelyjään koskevia sosiaalisia ja ympäristönormeja, 

kuten kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen määrittämisperusteet; katsoo, että 

julkisia hankintoja koskevien toimien olisi noudatettava ILO:n yleissopimusta nro 94; 

muistuttaa, että unioni on WTO:n ainoa jäsen, joka soveltaa avoimuusperiaatetta 

oletusarvoisesti julkisissa hankinnoissa, ja kehottaa komissiota vakavasti harkitsemaan 

osta eurooppalaista -säädöksen ja pk-yrityksiä tukevan aloitteen hyväksymistä; 

22. katsoo, että alati tiukemmin voimaan saatetut teollis- ja tekijänoikeudet vaarantavat 

perusvapauksiin kuuluvan tiedonvapauden ja myös vahvan kulttuurialan kehittämistä 

varten tarvittavien luovien tuotteiden luomisen ja levittämisen, ja toteaa, että teollis- ja 

tekijänoikeuksia käytetään entistä useammin väärin innovoinnin rajoittamiseksi ja 

terveen kilpailun tukahduttamiseksi; suhtautuu edelleen skeptisesti ajatukseen siitä, että 

teollis- ja tekijänoikeuksien suojan ja voimaan saattamisen parantaminen 

vapaakauppasopimuksissa johtaisi automaattisesti kaikkien osapuolten kannalta 

myönteisiin taloudellisiin tuloksiin, ja korostaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien 

voimaan saattamisen hyödyt rasittavat usein tarpeettomasti kehitysmaita; korostaa, että 

erityisesti elintärkeiden lääkkeiden osalta on tarpeen harkita joidenkin voimaan 

saattamista koskevien toimenpiteiden käyttämättä jättämistä, erityisesti jos näillä 

toimenpiteillä estetään kehitysmaiden potilaita saamasta tarvitsemiaan lääkkeitä; 

23. panee merkille, että on tärkeää sisällyttää palvelut kauppaneuvotteluihin, kun otetaan 

huomioon palvelujen osuus unionin taloudessa; korostaa kuitenkin, että palveluala on 
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erittäin säänneltyä ja siihen liittyy monia erityispiirteitä, joita on tarkasteltava 

huolellisesti, esimerkiksi julkisten palvelujen alalla; katsoo siksi, että neuvottelut on 

käytävä positiivisen luettelon perusteella ilman salpalausekkeita ja vallitsevan tilanteen 

säilyttämistä koskevia lausekkeita; kehottaa lisäksi sulkemaan nykyiset ja tulevat 

yleishyödylliset palvelut ja yleistä taloudellista etua koskevat palvelut kaikkien 

sopimusten soveltamisalan ulkopuolelle SEUT-sopimuksen 14 ja 106 artiklan ja 

pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti riippumatta siitä, rahoitetaanko palvelut julkisista vai 

yksityisistä varoista, kuten parlamentti on todennut äskettäin hyväksytyissä 

päätöslauselmissa; 

24. korostaa, että tiedon yksityisyys on luovuttamaton perusoikeus; kehottaa komissiota 

neuvottelemaan siltä perustalta, että kauppasopimusneuvottelujen ulkopuolelle jätetään 

kokonaan EU:n nykyiset ja tulevat tietosuojaa koskevat kehykset ja varmistamaan, että 

tietojenvaihto tapahtuu siten, että noudatetaan täysimääräisesti rekisteröidyn 

alkuperämaassa voimassa olevia tietosuojasääntöjä; 

25. on huolestunut siitä, että rahoituspalveluja koskevien määräysten sisällyttämisellä 

kauppasopimuksiin voi olla kielteisiä vaikutuksia rahanpesun, verovilpin ja veron 

välttelyn ja kiertämisen sekä laittomien rahoitusvirtojen osalta; kehottaa komissiota 

torjumaan korruptiota kehittyneissä maissa ja kehitysmaissa; toteaa, että kauppa- ja 

investointisopimukset voivat tarjota hyvän tilaisuuden lisätä yhteistyötä korruption, 

rahanpesun, verovilpin ja veronkierron torjunnan alalla; katsoo, että kansainvälisiin 

standardeihin perustuvat sitoumukset, maakohtaiset raportointivelvollisuudet ja 

automaattinen tietojenvaihto olisi sisällytettävä asianmukaisiin kansainvälisiin 

sopimuksiin rahoituspalvelujen vapauttamisen etenemisen edellytyksenä; 

26. katsoo, että kauppa- ja investointisopimusten ja kaksinkertaisen verotuksen estämistä 

koskevien sopimusten välistä yhteyttä on tutkittu aivan liian vähän, ja kehottaa 

komissiota tutkimaan tarkasti kaikkia mahdollisia vaikutuksia, joita tällaisilla välineillä 

voi olla toisiinsa ja laajemmin politiikan johdonmukaisuuteen verovilpin torjunnan 

alalla; 

27. on samaa mieltä komission kanssa siitä, että unionilla on erityinen sosiaalinen vastuu 

kauppapolitiikkansa vaikutuksista kehitysmaissa ja erityisesti vähiten kehittyneissä 

maissa; on tyytyväinen, että absoluuttisessa köyhyydessä elävien ihmisten määrä on 

vähentynyt vuodesta 1990; korostaa kuitenkin, että on välttämätöntä vähentää 

eriarvoisuutta ja poistaa köyhyys, torjua vapaakauppasopimusten kielteisiä vaikutuksia 

ja edistää yksityisiä ja julkisia investointeja vähiten kehittyneisiin maihin, jotta voidaan 

tarjota institutionaaliset puitteet ja infrastruktuuripuitteet, jotka antavat vähiten 

kehittyneille maille entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää kaupan tarjoamia etuja 

ja auttavat niitä monipuolistamaan talouttaan ja integroitumaan globaaleihin 

arvoketjuihin, jolloin ne pystyvät erikoistumaan korkeamman lisäarvon tuotteisiin; 

28. suhtautuu myönteisesti komission ilmoitukseen, että se aikoo tehdä väliarvioinnin 

yleisestä tullietuusjärjestelmästä (GSP) varmistaakseen, että yleinen 

tullietuusjärjestelmä ja myös TSA- ja GSP+-järjestelmät ovat välineitä, joilla 

mahdollistetaan perusarvojen säilyminen ja jotka on pantava tehokkaasti täytäntöön ja 

joita on seurattava; 
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29. muistuttaa, että unionin investointipolitiikalla on edistettävä kestävän kehityksen 

tavoitteiden toteutumista erityisesti silloin, kun mukana on julkista rahoitusta; 

muistuttaa, että olisi vahvistettava kehitysrahoituslaitosten avoimuutta ja vastuullisuutta, 

jotta voidaan tehokkaasti jäljittää ja valvoa rahavirtoja sekä seurata velan kestävyyttä ja 

näiden rahoituslaitosten hankkeiden tuottamaa lisäarvoa kestävälle kehitykselle; 

30. vaatii, että kauppaa tukevassa kehitysavussa ja teknisessä tuessa keskitytään köyhien 

tuottajien vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen, mikro- ja pienyrityksiin, tasa-

arvoon ja naisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen sekä osuuskuntiin, jotta 

vahvistetaan niiden saamaa hyötyä kaupankäynnistä paikallisilla ja alueellisilla 

markkinoilla; 

31. kehottaa komissiota tukemaan kaikkia kehitysmaita TRIPS-sopimukseen sisällytettyjen 

sekä TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä 14. marraskuuta 2001 annetussa Dohan 

julistuksessa tunnustettujen ja vahvistettujen joustavuustekijöiden täysimääräisessä ja 

tehokkaassa hyödyntämisessä, jotta varmistetaan, että kehitysmaat voivat tarjota 

olennaislääkkeitä kohtuuhintaan omien kansanterveysohjelmiensa puitteissa; kehottaa 

neuvostoa tässä yhteydessä täyttämään Dohan julistuksessa antamansa sitoumukset 

varmistamalla, että komissio nimenomaisesti sulkee pois lääkkeiden saatavuuden, kun 

se neuvottelee lääkealaan liittyvistä määräyksistä kehitysmaiden kanssa vastaisuudessa 

tehtävien kahdenvälisten ja alueellisten kauppasopimusten puitteissa tai kun 

kehitysmaat osallistuvat WTO:hon liittymistä koskevaan prosessiin; pitää myönteisenä 

komission antamaa tukea pyynnölle vähiten kehittyneiden maiden lääkealan teollis- ja 

tekijänoikeuksien voimassaolon jatkamisesta, mutta pitää valitettavana WTO:n TRIPS-

neuvoston lopullista päätöstä myöntää jatkoaika ainoastaan 17 vuodeksi; 

32. on erittäin huolestunut Euroopan muuttoliikeagendan mukaisessa kolmansia maita 

koskevassa kumppanuuskehyksessä esitetystä komission uudesta lähestymistavasta, 

joka perustuu kauppaetuuksien peruuttamisen kaltaisiin kielteisiin kannustimiin 

keinona, jolla kehitysmaat saadaan tekemään muuttoliikkeen hallintaa tai maahan 

tulleiden takaisinottoa tai palauttamista koskevaa yhteistyötä; 

33. muistuttaa, että on tärkeää noudattaa asekauppaa koskevia eurooppalaisia ja 

kansainvälisiä sääntöjä, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien asekauppasopimusta ja 

Euroopan unionin käytännesääntöjä aseiden viennistä; korostaa, että myös tehokas 

vientivalvontalainsäädäntö on avainasemassa EU:n kauppapolitiikassa; kehottaa siksi 

komissiota päivittämään kaksikäyttötuotteita koskevaa EU:n 

vientivalvontalainsäädäntöä, jotta voidaan jatkaa pyrkimistä kohti EU:n strategisia 

tavoitteita ja yleismaailmallisia arvoja; 

34. muistuttaa, että ILO:n arvion mukaan 865 miljoonaa naista eri puolilla maailmaa 

kykenisi edistämään tuntuvammin taloudellista vaurautta, jos heitä tuettaisiin 

paremmin; toteaa, että kauppapolitiikan sukupuolivaikutukset voivat vaihdella talouden 

eri aloilla ja että tarvitaan enemmän tietoja sukupuoliulottuvuudesta ja kaupasta; panee 

merkille, että komissio ei ”Kaikkien kauppa” -tiedonannossaan käsittele lainkaan 

kauppasopimusten sukupuolinäkökohtia; kehottaa komissiota vauhdittamaan 

pyrkimyksiään käyttää kauppaneuvotteluja välineenä, jolla edistetään sukupuolten tasa-

arvoa, sekä varmistamaan, että sekä naiset että miehet voivat hyödyntää kaupan tuomia 
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etuja ja että sekä naisia että miehiä suojellaan kaupan haittavaikutuksilta; katsoo, että 

tässä tarkoituksessa komission olisi varmistettava, että sukupuolinäkökulma 

sisällytetään horisontaalisesti kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin, ja että komission 

olisi seurattava voimassa olevien kauppasopimusten sukupuolivaikutusta; 

35. pitää myönteisenä komission ehdotusta tehostaa kumppanuutta Euroopan parlamentin ja 

sidosryhmien kanssa kauppasopimusten täytäntöönpanon yhteydessä; korostaa, että 

parlamentti on otettava mukaan menettelyn kaikkiin vaiheisiin ja että sen on saatava 

ajoissa täydelliset tiedot eri vaiheista, muun muassa siten, että sitä kuullaan 

järjestelmällisesti ennen neuvotteluvaltuuksien laatimista; tähdentää, että komissiolla on 

velvollisuus tiedottaa parlamentille kauppa- ja investointisopimusten täytäntöönpanoa, 

seurantaa ja jatkotoimia koskevista toimistaan; 

36. kehottaa komissiota pidättymään kauppasopimusten, mukaan lukien 

assosiaatiosopimuksissa olevat kauppaa koskevat luvut, väliaikaista soveltamista 

koskevista pyynnöistä siihen saakka, kunnes parlamentti on antanut sopimuksille 

suostumuksensa; muistuttaa kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen tätä 

koskevista sitoumuksista ja pitää niitä myönteisinä, mutta kehottaa voimakkaasti 

virallistamaan tämän järjestelyn uudessa toimielinten välisessä sopimuksessa; katsoo 

kuitenkin, että koska kauppasopimusten soveltamisala on entistä laajempi, sillä nykyään 

niihin sisältyy sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisu ja laaja-alaisia kauppaan 

liittymättömiä kysymyksiä, sekasopimuksia ei saisi soveltaa väliaikaisesti ennen kuin 

kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet ne; 

37. kehottaa komissiota parantamaan sekä ennakko- että jälkiarviointien laatua ja 

täsmällisyyttä tarkistetun menetelmän pohjalta; korostaa, että kauppapolitiikkaa 

koskevien aloitteiden kestävyysvaikutuksia on aina arvioitava perusteellisesti ja 

kattavasti, erityisesti kun otetaan huomioon oikeusasiamiehen hiljattain EU:n ja 

Vietnamin välistä vapaakauppasopimusta koskevassa kanteluasiassa 1409/201/JN 

antama suositus; suosittelee, että arvioinnit kattavat ainakin herkät talouden alat sekä 

ihmisoikeudet, sosiaaliset oikeudet ja ympäristöä koskevat oikeudet; on huolissaan siitä, 

että väli- ja jälkiarvioinnit puuttuvat ja että joidenkin nykyisten arviointien laatu on 

heikko, kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuin on todennut erityiskertomuksessaan 

nro 2/2014; edellyttää, että kaikkien kauppasopimusten osalta toteutetaan laadultaan 

paremmat väli- ja jälkiarvioinnit, jotta poliittiset päättäjät, sidosryhmät ja eurooppalaiset 

veronmaksajat voivat arvioida, onko kauppasopimuksilla päästy tavoiteltuihin tuloksiin; 

pyytää komissiota antamaan tietoja tehtyjen kauppasopimusten vaikutuksista, myös 

kumppanimaissa, etenkin pk-yritysten, ihmisarvoisten työpaikkojen luomisen, 

ihmisoikeuksien ja ympäristön osalta, sekä ehdottamaan lisätoimia, joilla varmistetaan, 

että vähiten kehittyneet maat hyötyvät kauppapoliittisista toimistamme; 

38. korostaa, että ympäristöön, elintarviketurvaan sekä eläinten hyvinvointiin ja ihmisten 

elinoloihin liittyvät Euroopan unionin korkeat vaatimukset ovat hyvin tärkeitä EU:n 

kansalaisille erityisesti julkisen moraalin ja kuluttajien tietoisen valinnan kannalta; 

korostaa tarvetta taata elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia koskevien 

unionin normien suojaaminen niin, että säilytetään varovaisuusperiaate, kestävä 

maatalous ja jäljitettävyyden sekä tuotteiden merkitsemisen korkea taso sekä 

varmistetaan, että kaikki tuonti on sovellettavien EU:n säädösten mukaista; panee 
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merkille suuret erot eläinten hyvinvointia koskevissa normeissa eri puolilla maailmaa; 

korostaa tässä yhteydessä, että elävien kotieläinten vientiä on säänneltävä nykyisen 

EU:n lainsäädännön ja Maailman eläintautijärjestön (OIE) eläinten hyvinvointia 

koskevien standardien mukaisesti, jotta varmistetaan, että kaikki kehitysmaista tuotavat 

eläintuotteet ovat eläinten hyvinvointia koskevan EU:n lainsäädännön mukaisia ja että 

kehitysmaista peräisin olevalta tuonnilta edellytetään vastaavien normien noudattamista;  

39. huomauttaa, että komission strategia, jossa kauppaa vapautetaan kehittyneiden maiden 

kanssa madaltamalla ympäristöä koskevia, taloudellisia, sosiaalisia sekä eläinten ja 

kasvien terveyttä koskevia vaatimuksia Eurooppaan verrattuna, johtaa väistämättä 

naudanliha-alan kaltaisten herkkien alojen altistumiseen korkeammille tariffikiintiöille, 

mistä on vakavia seurauksia pienviljelijöille muita heikommassa asemassa olevilla 

Euroopan alueilla; pyytää komissiota samalla vahvistamaan säännöt, joilla varmistetaan 

EU:n kaikkien maantieteellisten merkintöjen suojan korkea taso sellaisten kolmansien 

maiden markkinoilla, joiden kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja, ja kehottaa 

toteuttamaan tähän liittyviä sopivia täytäntöönpanotoimia; 

40. korostaa, että on tärkeää varmistaa, ettei kauppaneuvotteluissa oteta käyttöön 

määräyksiä, jotka voisivat vaikuttaa kuluttajille tällä hetkellä maatalouselintarvikealalla 

tarjottuihin unionin takeisiin varsinkaan muuntogeenisistä organismeista tai 

kloonauksesta saatujen tuotteiden käytön suhteen; korostaa, että olisi kiinnitettävä 

erityistä huomiota torjunta-aineiden käyttöön ja etenkin niiden käyttöä koskeviin 

erilaisiin toimintatapoihin, sillä torjunta-aineiden käyttöä koskevat vaatimukset ovat 

huomattavasti korkeampia EU:ssa kuin kolmansissa maissa; 

41. on edelleen erittäin huolissaan siitä, että luonnonvaraisiin eläimiin liittyvä rikollisuus ja 

laiton kauppa ovat viime aikoina lisääntyneet, ja toteaa, että tällä on tuhoisa vaikutus 

luonnon monimuotoisuuteen ja lajien määrään ja se uhkaa selvästi toimeentuloa ja 

paikallistaloutta erityisesti kehitysmaissa; suhtautuu myönteisesti EU:n sitoumukseen, 

joka koskee luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan hävittämistä osana EU:n 

vastausta YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan 2030, ja erityisesti kestävän 

kehityksen tavoitteeseen 15, jossa todetaan, että suojeltujen kasvi- ja eläinlajien 

salametsästyksestä ja laittomasta kaupasta on tehtävä loppu ja että laittomien 

luonnonvaraisista eläimistä peräisin olevien tuotteiden kysyntään ja tarjontaan on 

puututtava; odottaa siksi, että komissio harkitsee pohdinta-ajan jälkeen, jonka aikana se 

muun muassa kuulee Euroopan parlamenttia ja jäsenvaltioita, miten luonnonvaraisten 

eläinten laitonta kauppaa voitaisiin parhaiten torjua EU:n kauppapolitiikan avulla; 

42. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, UNCTAD:lle ja WTO:lle. 

Or. en 

 

 


