
 

AM\1099668FI.doc  PE585.314v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

30.6.2016 A8-0220/2 

Tarkistus  2 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 

Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, 

Miguel Urbán Crespo, Jiří Maštálka, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0220/2016 

Tiziana Beghin 

uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja 

investointistrategiasta 

2015/2105(INI) 

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 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 YK:n ihmisoikeusneuvoston riippumattoman asiantuntijan 

Alfred-Maurice de Zayasin neljännen raportin YK:n yleiskokoukselle sekä oikeutta 

ruokaan käsittelevän YK:n entisen erityisraportoijan Olivier De Schutterin raportin 

YK:n yleiskokoukselle, 

– ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Rana Plaza 

-rakennuksen romahtamisen toisesta vuosipäivästä ja Bangladeshin 

kestävyyssopimuksen edistymisestä1, 

 ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 2/2014 

”Hallinnoidaanko etuuskohtelukauppaa koskevia menettelyjä asianmukaisesti?”, 

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

taloudellisten tietojen julkistamista koskevan direktiivin, komission ehdotuksen 

asetukseksi konfliktialueiden mineraaleista, orjuuden uusista muodoista annetussa 

Yhdistyneen kuningaskunnan laissa olevan toimitusketjun avoimuutta koskevan 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0175. 
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lausekkeen ja huolellisuusvelvoitteesta annetun Ranskan lain, 

 ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kauppapolitiikasta ja 

ilmastonmuutoksen haasteista1, 

 ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista 

sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa2, 

 ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman yritysten 

yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa3, 

– 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 YK:n avoimelle hallitustenväliselle työryhmälle (OEIGWG) 

kesäkuussa 2014 antaman toimeksiannon kehittää monikansallisia yrityksiä ja muita 

liikeyrityksiä koskeva oikeudellisesti sitova väline, 

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon EU:n toimielinten 

avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja lahjomattomuutta koskevaan mietintöön, 

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

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) esitetyn 

kehityspolitiikan johdonmukaisuutta koskevan periaatteen, 

 ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. toteaa, ettei kauppa ole itsetarkoitus vaan keino myötävaikuttaa sosiaaliseen, 

taloudelliseen ja poliittiseen hyvinvointiin ja vakauteen, kestävään taloudelliseen 

kehitykseen, sosiaaliseen edistykseen, kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja 

laadukkaisiin työpaikkoihin sekä parantaa elintasoa; 

B. toteaa, että 2000-luvulla kauppa on organisoitava ja järjestettävä uudelleen ottaen 

huomioon globaalien arvoketjujen syvällekäyvä vaikutus kansallisiin, alueellisiin ja 

kansainvälisiin talouksiin, uuden teknologian aiheuttamat pitkälle menevät muutokset 

tuotannossa ja palveluissa sekä teollis- ja maataloustuotannon digitalisointi, joka on 

muuttanut kestävän talouskehityksen puitteet maailman kaikilla alueilla ja josta on 

tämän vuoksi tullut tarpeellinen väline yhä kasvavan maailmanlaajuisen riippuvuuden 

käsittelyyn ja maailman eri alueiden väestöjen erilaisten intressien suojaamiseen; 

C. toteaa, että yhä useammat kansalaiset kritisoivat jyrkästi tai jopa vastustavat 

vapaakauppasopimuksia, koska ne eivät heidän mukaansa riitä kaikkien näiden 

haasteiden käsittelyyn eivätkä myöskään niiden syvällekäyvien ja pitkän aikavälin 

seurausten käsittelyyn, joita aiheutuu kauppakumppanien kansalliselle ja alueelliselle 

                                                 
1 EUVL C 99E, 3.4.2012, s. 94. 
2 EUVL C 99E, 3.4.2012, s. 31. 
3 EUVL C 99E, 3.4.2012, s. 101. 
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kehitykselle ja niiden kyvylle kehittää omaa tuotantokykyään, jotta voidaan taata 

pysyvästi kestävä taloudellinen suorituskyky, joka myötävaikuttaa talouskasvuun ja 

väestön vaurauteen, mukaan lukien nykyiset kielteiset seuraukset makro- ja 

mikrotaloudellisille suhteille ja edellytyksille, mistä seuraa erittäin usein tehtaiden ja 

pk-yritysten sulkemisia, työpaikkojen menetyksiä, kokonaisten teollisuudenalojen 

siirtymistä kolmansiin maihin, ympäristöperusteista ja sosiaalista polkumyyntiä, 

perheviljelmien tai keskisuurten viljelmien häviämistä, keskeisten julkisten palvelujen 

käyttömahdollisuuksien vähenemistä, kulttuurisen monimuotoisuuden vähenemistä ja 

kielteisten trendien, kuten ilmastonmuutoksen ja jatkuvan köyhyyden, pahenemista niin 

kehitys- kuin teollisuusmaissa; 

D. toteaa, että varovaisuusperiaate on vahvistettu SEUT-sopimuksen 191 artiklassa, ja sitä 

on sovellettava; 

E. toteaa, että avoimuus ja osallistuminen ovat tarpeen, eikä ole syytä evätä kansalaisilta 

mahdollisuutta tutustua kaikkiin keskeisiin kauppasopimusten neuvotteluasiakirjoihin; 

F. katsoo, että Euroopan unionin on kauppapolitiikassaan ja käymissään 

kauppaneuvotteluissa otettava huomioon tiettyjen alojen – erityisesti maatalousalan 

mutta myös terästeollisuuden kaltaisten teollisuusalojen – herkkyys markkinoiden 

avaamisen yhteydessä sekä julkisten hankintojen merkitys kansallisille ja alueellisille 

pk-yrityksille; 

G. toteaa, että muuttoliike ei johdu ainoastaan konflikteista ja epäonnistuneista ja vääristä 

käsityksistä, joiden mukaan sotilaallisia keinoja voidaan käyttää niiden ratkaisemiseksi 

kestävällä tavalla, tai sodista, taloudellisesta ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta, maiden 

ja/tai alueiden välisistä häiriötiloista ja ilmastonmuutoksen jatkuvasta vaikutuksesta yhä 

useampien maiden elinoloihin vaan myös siitä, että vapaakaupan uusliberaali logiikka 

on epätasapainoinen, epäreilu ja usein tuhoisa; 

1. pitää erittäin valitettavana, että komission uudessa strategiassa ”Kaikkien kauppa: 

Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa”, ei muuteta strategiaa merkittävästi 

kohti reilua ja vaihtoehtoista kauppaa, joka todella myötävaikuttaisi ”kaikkien 

kauppaan”, siitä huolimatta, että EU:n kansalaiset kritisoivat laajasti ja yhä enemmän 

EU:n tämänhetkistä kansainvälistä kauppapolitiikkaa, jolle on luonteenomaista 

vapauttaminen, sääntelyn purkaminen, normien aleneminen, tehtaiden siirtymiset ja 

työpaikkojen massiiviset menetykset ja tehtaiden ja pk-yritysten sulkemiset samoin kuin 

talouden säästötoimet; 

2. vastustaa transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP), EU:n ja Kanadan 

kattavaa talous- ja kauppasopimusta (CETA) ja palvelukauppasopimusta (TiSA) ja 

kehottaa komissiota lujittamaan ensisijaisesti reilun kaupan suhteita sellaisten 

kumppanien kanssa, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään täydentävyyttä ja toimimaan 

yhteistyössä siten, että voidaan luoda rauhallinen ja moninapainen maailma edistämällä 

sosiaalisia oikeuksia ja ympäristöä koskevia oikeuksia ja normeja, monipuolistamalla 

talouksia ja luomalla laadukkaita työpaikkoja, laajentamalla kestävää kehitystä 

(saavuttamalla vähintäänkin kestävän kehityksen tavoitteet), torjumalla 

ilmastonmuutosta tehokkaasti, mahdollistamalla ennalta varautumisen periaatteen 

noudattaminen, varmistamalla keskeisten julkisten palvelujen, hyödykkeiden, 
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elintarviketurvan, suvereniteetin ja kulttuurisen monimuotoisuuden suojaaminen ja 

kehittäminen sen sijaan, että etusija annetaan valtaisalle blokkikaupankäynnille 

Yhdysvaltojen  ja muiden Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) 

maiden kanssa, mistä hyötyvät monikansalliset yhtiöt, rahoitusala ja kansainväliset 

sijoittajat, joiden valta lisääntyy sitä kautta; 

3. kehottaa komissiota brexitistä ja sen valtaisista seurauksista koko EU:n sisäiselle ja 

ulkomaankaupalle johtuen keskeyttämään välittömästi CETA:n, EU:n ja Singaporen 

vapaakauppasopimuksen ja vireillä olevien talouskumppanuussopimusten ratifioinnin ja 

keskeyttämään neuvottelut muista vapaakauppasopimuksista, kuten TTIP, TiSA sekä 

Japanin ja EU:n ja Mercosurin ja EU:n sopimuksista, kunnes on keskusteltu brexitin 

syistä, muun muassa EU:n uusliberaalista toimintalinjasta, mukaan lukien 

vapaakauppasopimusten määrän kasvu ja niiden vaikutukset yritysten toiminnan 

siirtämisen ja työpaikkojen menetysten kannalta, sekä brexitin vaikutuksesta 

ulkomaankauppapolitiikkaan; 

4. kehottaa komissiota hyväksymään viimein kansalaisten ja parlamentin vaatimat 

merkittävät asetukset ja direktiivit, kuten asetus muuntogeenisistä organismeista 

(GMOt), direktiivi polttoaineiden laadusta ja asetus kasvinsuojeluaineiden 

hormonaalisista haittavaikutuksista, jotka se on jättänyt hyväksymättä, koska ne 

saattaisivat vaikeuttaa TTIP-neuvotteluja; 

5. palauttaa mieliin, että YK:n säännösten ja EU:n oikeuden mukaan ihmisoikeudet ovat 

ensisijaisia kauppaan ja investointeihin nähden; 

6. toteaa, että laadukkaiden julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden, kuten veden, 

sanitaation, koulutuksen, terveydenhuollon ja lääkkeiden, yleisellä saatavuudella on 

keskeinen osa ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien, demokratian ja 

ympäristönsuojelun takaamiseen liittyvissä jäsenvaltioiden valmiuksissa; kehottaakin 

komissiota ja jäsenvaltioita välttämään sisällyttämästä kauppasopimuksiin negatiivisia 

luetteloita, vallitsevan tilanteen säilyttäviä ja salpalausekkeita, jotka voivat uhata valtion 

valmiuksia muuttaa saavutettuja vapauttamiseen liittyviä alarajoja; 

Demokratia ja avoimuus 

7. kehottaa komissiota kunnioittamaan demokratiaa ja pidättymään esittämästä 

vapaakauppasopimuksia, kuten CETA, TiSA ja TTIP, sopimuksina, joissa EU:lla on 

yksinomainen toimivalta, koska tämä rikkoo kansallisten parlamenttien oikeutta ilmaista 

kantansa sellaisten kauppasopimusten ratifioinnista, joilla on valtavia vaikutuksia 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään; vastustaa kauppasopimusten, mukaan lukien 

assosiaatiosopimuksissa olevat kauppaa koskevat luvut, väliaikaista soveltamista ennen 

kuin Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat antaneet asialle 

suostumuksensa; 

8. kehottaa komissiota ja neuvostoa takaamaan avoimuuden kauppaneuvottelujen kaikissa 

vaiheissa keskustelemalla neuvotteluvaltuuksista avoimesti ja pyytämällä kansallisia 

parlamentteja ja Euroopan parlamenttia keskustelemaan asiasta ja äänestämään siitä 

ennen hyväksymistä, sekä varmistamalla, että kaikki Euroopan parlamentin jäsenet, 

kansallisten parlamenttien jäsenet sekä kansalaiset voivat tutustua kaikkiin keskeisiin 
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neuvotteluasiakirjoihin; 

9. kehottaa neuvostoa julkaisemaan kaikki aikaisemmin hyväksytyt ja tulevat 

neuvotteluvaltuudet viipymättä; 

10. kehottaa komissiota varmistamaan kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten 

vahvan ja tasapainoisen osallistumisen kaikkiin kansainvälisten kauppasopimusten tai 

horisontaalista lainsäädäntöä mukanaan tuovien menettelyjen neuvotteluvaiheisiin, jotta 

EU:n kauppapolitiikan sisältöä parannetaan ja sitä suunnataan puolustamaan 

kansalaisten oikeuksia; 

11. vastustaa sekä sääntely-yhteistyötä koskevien lausekkeiden sisällyttämistä että sellaisen 

sääntely-yhteistyöelimen perustamista, joka mahdollistaisi sen, että liike-elämä puuttuu 

lainsäädäntöprosessiin ja rajoittaa hallitusten ja parlamenttien poliittista liikkumavaraa; 

toteaa, että ilman, että tarvitaan vapaakauppasopimuksia, on jo olemassa muun muassa 

YK:n tai WTO:n tasolla sovittuja ja hyväksyttyjä kahdenvälisiä ja kansainvälisiä 

mekanismeja, joita voidaan käyttää kaupan teknisten esteiden ja tarpeettomien 

hallinnollisten rasitteiden ja muodollisuuksien tunnistamiseen ja poistamiseen; 

12. panee erittäin huolestuneena merkille kaupan vapauttamisen ja sääntelyn purkamisen 

vaikutukset – yhdessä rakenneuudistusten tai nykyisten säästötoimien kanssa ja sen 

kanssa, että ulkomaanvelkaa käytetään vaurauden keskittämisen välineenä – köyhyyden 

lisääntymiseen ja superrikkaiden ja köyhien välisen kuilun levenemiseen useimmissa 

kehitysmaissa samoin kuin Euroopassa ja muissa OECD-maissa; 

13. kehottaa komissiota mahdollistamaan sen, että ne kehitysmaat tai naapurimaat, jotka 

ovat haluttomia neuvottelemaan vapaakauppasopimuksesta (kuten 

talouskumppanuussopimukset ja assosiaatiosopimukset) tai pitkälle menevistä ja laaja-

alaisista vapaakauppa-alueista, voivat vahvistaa kauppa- ja taloussuhteet, jotka tarjoavat 

vaihtoehdon vapaakaupalle EU:n kanssa heidän tarpeensa huomioon ottaen; 

14. 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, ovat vähimmäisvaatimuksia ja että 

niiden olisi oltava sitovia ja on kuuluttava olennaisena osana EU:n kauppasopimuksiin 

täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten muodossa; kehottaa kuitenkin komissiota 

menemään nykyistä ei-sitovaa vapaaehtoista lähestymistapaa pidemmälle ja tukemaan 

aktiivisesti YK:n avointa hallitustenvälistä työryhmää (OEIGWG), jotta voidaan 

kehittää monikansallisia yrityksiä ja muita liikeyrityksiä koskeva oikeudellisesti sitova 

väline, 

15. painottaa, että kauppasopimuksissa on oltava tehokkaita suojamekanismeja; edellyttää 

samalla, että otetaan käyttöön vaikuttava täytäntöönpanomekanismi sellaisille 

työntekijöiden oikeuksille ja ympäristöä koskeville oikeuksille, jotka eivät kuulu 

ihmisoikeuksia koskevan lausekkeen piiriin; edellyttää sellaisen mekanismin 

käyttöönottoa, jonka avulla Euroopan parlamentti, ihmisoikeusjärjestöt ja 

kansalaisjärjestöt voivat pyytää komissiota käynnistämään tutkinnan, jos kolmannen 
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osapuolen epäillään rikkoneen olennaisia osia koskevan lausekkeen mukaisia 

velvoitteitaan ottaen huomioon YK:n tasolla tehdyt päätökset; 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; 

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

kansainvälisiä sääntöjä, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien asekauppasopimusta ja 

Euroopan unionin käytännesääntöjä aseiden viennistä; korostaa, että unionin 

kauppapolitiikka on talousdiplomatian väline, jolla voitaisiin myös edistää terrorismin 

perimmäisten syiden torjumista; 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 tavoitteita; 

17. pitää valitettavana, että komissio ei ”kaikkien kauppaa” koskevassa tiedonannossaan 

käsittele lainkaan kauppasopimusten sukupuolinäkökohtia, etenkään kun on kyse 

kauppapolitiikan vaikutuksesta naisten ja tyttöjen oikeuksiin, kuten oikeus terveyteen 

(ja niihin liittyvät oikeudet, mukaan lukien lisääntymisterveys), koulutukseen pääsy 

sekä elintarvikkeiden, työn, turvallisten työolosuhteiden ja veden saatavuus; kehottaa 

komissiota vauhdittamaan pyrkimyksiään käyttää kauppaneuvotteluja välineenä, jolla 

edistetään sukupuolten tasa-arvoa kaikkialla maailmassa, sekä varmistamaan, että sekä 

naiset että miehet voivat hyödyntää kaupan tuomia etuja ja että sekä naisia että miehiä 

suojellaan kaupan haittavaikutuksilta; katsoo, että tässä tarkoituksessa komission olisi 

varmistettava, että sukupuolinäkökulma sisällytetään horisontaalisesti kaikkiin tuleviin 

kauppasopimuksiin; kehottaa komissiota arvioimaan EU:n kolmansien maiden kanssa 

tekemien kauppasopimusten sukupuolivaikutuksia; 

18. pitää valitettavana yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) heikkenemistä ja soveltamisalan 

supistamista ja pyytää kumoamaan tämän toimintasuunnan; ei hyväksy yksipuolisten 

kaupankäyntijärjestelmien vähentämistä, koska se on kiristyksen muoto, jolla 

pakotetaan kehitysmaita allekirjoittamaan vapaakauppasopimuksia EU:n kanssa; 

Arvoketjut sekä perusarvot ja -normit 

19. katsoo, että kauppapolitiikalla on edistettävä avoimen tuotantoprosessin varmistamista 

koko arvoketjussa sekä sitä, että noudatetaan perustavanlaatuisia ympäristönormeja, 

sosiaalisia normeja ja turvallisuusnormeja; kehottaa komissiota edistämään aloitteita, 

jotka koskevat nykyisiä ei-sitovia velvoitteita pidemmälle meneviä, toimitusketjujen 

huolellisuusvelvoitenormeja; kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä ILO:n ja 

UNCTAD:n kanssa kehittääkseen globaalin lähestymistavan erityisesti valmisvaatealan 

työolojen parantamiseen; tähdentää, että on kartoitettava ja arvioitava uusia alakohtaisia 

tai maantieteellisiä tilaisuuksia uusien vastuullisia toimitusketjuja koskevien aloitteiden 

laatimiseen; odottaa komission uutta tiedonantoa yritysten yhteiskuntavastuusta; 

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

tuottajien sekä mikro- ja pienyritysten, naisten tasa-arvon ja vaikutusmahdollisuuksien 

sekä osuuskuntien edistämiseen, jotta vahvistetaan niiden saamaa hyötyä kaupasta 

paikallisilla ja alueellisilla markkinoilla; 
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21. pyytää komissiota laatimaan lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on kieltää kaikkien 

sellaisten tavaroiden tuominen, jotka on tuotettu millaista tahansa sosiaalista tai 

ympäristöperusteista polkumyyntiä, pakkotyötä tai modernin orjuuden muotoa 

hyödyntämällä, ja samalla vahvistamaan eettisiin syihin perustuvat tuonti- ja 

toimitusketjun tarkastukset; 

22. korostaa, että on tarpeen löytää uusi tasapaino teollis- ja tekijänoikeuksien (IPR) 

suojaamiseen ja siirtyä kohti joustavaa, innovatiivista ja tehokasta toimintatapaa, jotta 

innovointia ja myös kehitysmaiden innovointipyrkimyksiä helpotetaan muun muassa 

sitä silmällä pitäen, että ne voivat integroitua enemmän globaaleihin arvoketjuihin; 

kehottaa yhdistämään tämän uuden tasapainon strategioihin, joilla varmistetaan 

lääkkeiden tehokas saanti ja teknologian siirto kehitysmaihin sekä suojellaan 

alkuperäisväestöjen oikeuksia, mitä tulee heidän alueidensa luonnon 

monimuotoisuuteen ja heidän perinteiseen tietämykseensä; 

23. kehottaa komissiota tukemaan kaikkia kehitysmaita kaikkien TRIPS-sopimukseen 

sisällytettyjen sekä TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä 14. marraskuuta 2001 

annetussa Dohan julistuksessa tunnustettujen ja vahvistettujen joustavuustekijöiden 

täysimääräisessä ja tehokkaassa hyödyntämisessä, jotta kehitysmaat voivat tarjota 

olennaislääkkeitä kohtuuhintaan omien kansanterveysohjelmiensa puitteissa; kehottaa 

neuvostoa tässä yhteydessä jälleen täyttämään Dohan julistuksessa antamansa 

sitoumukset varmistamalla, että komissio nimenomaisesti takaa 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, vaikka pitääkin 

valitettavana WTO:n TRIPS-neuvoston lopullista päätöstä myöntää jatkoaika ainoastaan 

17 vuodeksi; kehottaa komissiota olemaan soveltamatta taloudellisia seuraamuksia 

kolmansiin maihin, jotka hyödyntävät WTO:n sääntöjen mukaisia sääntöjä; 

24. kehottaa komissiota varmistamaan, että kauppasopimuksilla suositaan reilun kaupan 

järjestelmien vahvistamista EU:ssa ja kehitysmaissa; kehottaa komissiota varmistamaan 

tuotteiden jäljitettävyyden koko toimitusketjun osalta; 

Vaikutustenarviointi ja seuranta 

25. kehottaa komissiota parantamaan kauppasopimusten ennakko- ja jälkiarviointien laatua 

ja täsmällisyyttä tarkistetun menetelmän pohjalta ja käyttämällä luotettavampia 

talousmalleja; korostaa, että kauppapolitiikkaa koskevien aloitteiden 

kestävyysvaikutuksia on aina arvioitava perusteellisesti ja kattavasti, erityisesti kun 

otetaan huomioon oikeusasiamiehen hiljattain EU:n ja Vietnamin välistä 

vapaakauppasopimusta koskevaan kanteluasiaan 1409/201/JN vastauksena antama 

suositus; katsoo, että arvioinnit olisi ulotettava vähintään herkkiin talouden aloihin, 

ihmisoikeuksiin, sosiaalisiin oikeuksiin ja ympäristöä koskeviin oikeuksiin sekä 

syrjäisten alueiden maatalouteen ja paikalliseen tuotantoon; on huolissaan siitä, että 

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

heikkoa, kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuin on todennut erityiskertomuksessaan 
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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 kauppapolitiikastamme; kehottaa komissiota 

ottamaan käyttöön mekanismin, jolla vapaakauppa- ja assosiaatiosopimukset voidaan 

keskeyttää, kun jokin osapuoli rikkoo sosiaalisia, ympäristöä koskevia ja/tai 

ihmisoikeuksia; 

Maailman kauppajärjestö WTO 

26. kehottaa komissiota omaksumaan johtavan aseman WTO:n perusteellisessa 

uudistamisessa, jonka päätarkoituksena on tehdä sen toiminnasta demokraattisempaa ja 

tehokkaampaa ja suunnata sen toimintaa globalisaation uuteen sääntelyyn siten, että 

WTO on täysin YK:n normien mukainen etenkin ihmisoikeuksien, työoikeuksien, 

ilmastonmuutoksen ja kehityksen alalla, jotta kauppapolitiikasta voidaan tehdä 

maailmantalouden hallinnan vektori ja jotta sen kautta voidaan hoitaa kiireellisimpiä 

globaaleja haasteita; korostaa, että EU:n kauppapolitiikan ensisijaisena tavoitteena olisi 

oltava paranneltu monenvälisyys; pitää tässä yhteydessä huolestuttavana, että EU:n 

edelleen kasvava kahden- ja monenvälinen agenda ei auta tämän ensisijaisen tavoitteen 

saavuttamisessa, ja kehottaakin komissiota jäädyttämään nykyiset 

vapaakauppasopimusneuvottelut ja pidättymään uusien aloittamisesta; 

27. katsoo, että alati tiukemmin täytäntöön pannut teollis- ja tekijänoikeudet vaarantavat 

perusvapauksiin kuuluvan tiedonvapauden ja vahvan kulttuurialan kehittämistä varten 

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

tekijänoikeuksia käytetään yhä useammin väärin innovoinnin rajoittamiseksi ja terveen 

kilpailun tukahduttamiseksi; suhtautuu edelleen skeptisesti ajatukseen siitä, että teollis- 

ja tekijänoikeuksien suojan ja täytäntöönpanon jatkuva parantaminen 

vapaakauppasopimuksissa johtaisi automaattisesti kaikkien osapuolten kannalta 

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

täytäntöönpanon hyödyt rasittavat usein tarpeettomasti kehitysmaita; korostaa, että 

erityisesti elintärkeiden lääkkeiden osalta on välttämätöntä harkita tiettyjen 

täytäntöönpanoa koskevien toimenpiteiden käyttämättä jättämistä, erityisesti jos näillä 

toimenpiteillä estetään kehitysmaiden potilaita saamasta tarvitsemiaan lääkkeitä; 

kehottaa komissiota harkitsemaan uudelleen kantaansa, jonka mukaan se suojaa teollis- 

ja tekijänoikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeutta, malleja, 

maantieteellisiä merkintöjä alkuperämerkintöjä ja lääkkeitä koskevia oikeuksia; 

Verovilpin, verojen välttämisen ja korruption torjunta 

28. toteaa, että rahoituspalveluja koskevien määräysten sisällyttämisellä kauppasopimuksiin 

on usein kielteisiä vaikutuksia rahanpesun, verovilpin ja veron välttelyn ja kiertämisen 

osalta; vaatii, että kauppasopimuksilla olisi lisättävä yhteistyötä korruption, rahanpesun, 

verovilpin ja veronkierron torjunnan alalla; katsoo, että kansainvälisiin standardeihin 

perustuvat sitoumukset, maakohtaiset raportointivelvollisuudet ja automaattinen 
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tietojenvaihto olisi sisällytettävä asianmukaisiin kansainvälisiin sopimuksiin 

rahoituspalvelujen lisävapauttamisen etenemisen tukemiseksi; 

29. 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; 

Pk-yritysten tarpeet 

30. korostaa, että eteenpäin suuntautuvassa kauppapolitiikassa on kiinnitettävä enemmän 

huomiota mikro- ja pk-yritysten erityistarpeisiin, ja varoittaa kauppasopimuksista, kuten 

TTIP, CETA ja TiSA, koska ne avaavat EU:n markkinoita ja vähentävät EU:n sisäistä 

kauppaa voimakkaasti; toteaa, että vain 13 prosenttia eurooppalaisista pk-yrityksistä on 

harjoittanut kansainvälistä toimintaa EU:n ulkopuolella, mutta toteaa, että pk-yritykset 

vastaavat kuitenkin kolmanneksesta EU:n viennistä; 

31. korostaa, että eurooppalaisten pk-yritysten nopeampi pääsy polkumyynnin vastaisiin 

menettelyihin on ratkaisevaa, jotta kyseisiä yrityksiä voidaan suojata hyvän 

kauppatavan vastaisilta käytännöiltä; painottaa, että WTO:n monenvälistä järjestelmää 

on uudistettava, jotta voidaan varmistaa pk-yritysten parempi mukaanpääsy sekä riitojen 

nopeampi ratkaiseminen; 

32. kehottaa komissiota arvioimaan ja parantamaan jäsenvaltioiden ohjelmiin ja 

eurooppalaiseen lisäarvoon liittyviä nykyisiä toissijaisuuden, päällekkäisyyden 

poistamisen ja täydentävyyden välineitä ennen kuin pk-yritysten kansainvälistymisen 

tukemiseen kehitetään uusia erillisiä toimia; korostaa, että komission olisi toimitettava 

parlamentille riippumaton arvio kaikista nykyisistä ohjelmista; 

Investoinnit sekä sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu 

33. ei hyväksy, että EU:n ja kolmansien maiden välisiin tai eurooppalaisten valtioiden 

välisiin kansainvälisiin kauppasopimuksiin sisällytetään sijoittajan ja valtion välistä 

riitojenratkaisumekanismia (kuten sitä aiemmin nimitettiin) tai sen uutta versiota (joka 

tunnetaan nimellä investointituomioistuinjärjestelmä), ja katsoo, että on täysin 

mahdotonta hyväksyä, että perustetaan erityisiä oikeusviranomaisia vain sijoittajia 

varten; 

34. 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 

sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, jotta voidaan tehokkaasti jäljittää ja 

valvoa rahavirtoja sekä seurata velan kestävyyttä ja näiden rahoituslaitosten hankkeiden 

tuottamaa lisäarvoa kestävälle kehitykselle; 
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Kauppa ja maatalous 

35. vahvistaa jälleen, että ennalta varautumisen periaatetta on sovellettava, ja vaatii, että 

puolustetaan ympäristöön, elintarviketurvallisuuteen sekä eläinten hyvinvointiin ja 

ihmisten elinoloihin liittyviä unionin korkeita normeja, koska ne ovat hyvin tärkeitä 

EU:n kansalaisille, erityisesti julkisen moraalin, tietoon perustuvien kuluttajavalintojen, 

kestävän maatalouden, laajan jäljitettävyyden ja tuotteiden merkintöjen kannalta ja jotta 

varmistetaan, että kaikki tuonti on sovellettavien EU:n säädösten mukaista; sulkee pois 

mahdollisuuden tuoda GMO:ita ja käyttää hormoneja ruuan tuotannossa sekä kehottaa 

sääntelemään tiukasti kasvinsuojeluaineiden ja muiden kemikaalien käyttöä; korostaa, 

että tuonnin valvontaa rajoilla on tiukennettava samoin kuin elintarvike- ja 

eläinlääkintätoimiston tekemiä tuotanto- ja markkinointiolosuhteiden tarkastuksia 

maissa, joilla on EU:hun suuntautuvaa vientiä, jotta voidaan varmistaa unionin 

sääntöjen noudattaminen; 

36. palauttaa mieliin maantieteellisten merkintöjen tärkeyden perinteisten eurooppalaisten 

maatalouselintarvikkeiden myynninedistämisessä, sillä merkinnät suojelevat näitä 

elintarvikkeita haitallisilta vapaamatkustajuuskäytännöiltä, takaavat kuluttajien oikeudet 

ja tietoon perustuvat valinnat ja suojelevat maaseudun tuottajia ja viljelijöitä sekä 

erityisesti pk-yrityksiä; 

Julkiset hankinnat 

37. palauttaa mieliin julkisten hankintojen merkityksen pk-yrityksille ja niiden 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 koskevissa toimissa olisi 

noudatettava ILO:n yleissopimusta nro 94; huomauttaa, että EU on avoimimpien 

markkinoiden joukossa julkisten hankintojen alalla kaikkien WTO-jäsenten 

keskuudessa, ja katsoo, että EU:n olisi löydettävä tilanteeseen uusi tasapaino ja 

hyväksyttävä Yhdysvaltojen Small Business Act -lain mallin mukaisia välineitä, jotka 

mahdollistavat positiivisen syrjinnän paikallisten taloudellisten toimijoiden hyväksi; 

Luonnonvarat  

38. korostaa, että luonnonvaroja on rajallisesti ja että niitä olisi käytettävä taloudellisesti ja 

ympäristön kannalta kestävällä tavalla asettamalla etusijalle kierrätys; panee merkille 

kehitysmaiden ja etenkin vähiten kehittyneiden maiden suuren riippuvuuden 

luonnonvaroista; 

39. korostaa, että on tarpeen siirtyä kohti vähähiilistä taloutta, ja kannustaakin komissiota 

lisäämään yhteistyötä sellaisen energiaan liittyvän tutkimuksen, kehittämisen ja 

innovoinnin alalla, jonka tavoitteena on rakentaa kestäviä energiakumppanuuksia ja 

tehostaa teknologista yhteistyötä varsinkin uusiutuvien energioiden, 

energiatehokkuuden ja suojatoimien aloilla sekä estää hiilivuotoa, jotta Pariisin 

ilmastosopimuksen tavoitteet saavutetaan; 
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Luonnonvaraisilla eläimillä ja kasveilla ja näistä valmistetuilla tuotteilla käytävän 

laittoman kaupan torjunta 

40. on edelleen erittäin huolissaan siitä, että luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvä 

rikollisuus ja laiton kauppa ovat viime aikoina lisääntyneet, millä on tuhoisa vaikutus 

luonnon monimuotoisuuteen ja lajien määrään ja mikä uhkaa selvästi toimeentuloa ja 

paikallistaloutta erityisesti kehitysmaissa; suhtautuu myönteisesti EU:n sitoumukseen 

luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvän laittoman kaupan hävittämiseksi 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 tällaisten 

laittomien 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 luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvää 

laitonta kauppaa koskevat määräykset voitaisiin sisällyttää parhaiten osaksi kaikkia 

tulevia EU:n kauppasopimuksia; 

41. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, YK:n 

ihmisoikeusneuvostolle, YK:n kauppa- ja kehityskonferenssille ja WTO:lle. 

Or. en 

 

 


