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EHDOTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. on tietoinen siitä, että kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden rajamenettelyiden välillä on 

edelleenkin suuria eroja ja että huono infrastruktuuri, tehoton tullihallinto ja liiallinen 

byrokratia hidastavat kaupankäyntiä; toteaa, että kaupan helpottamista koskevalla 

sopimuksella ja kaupan vapauttamisprosessilla pyritään samaan tavoitteeseen eli 

kaupankäynnin kustannusten vähentämiseen sekä viennin ja taloudellisen toiminnan 

edistämiseen; 

2. muistuttaa, että monille kehitysmaille kaupan helpottaminen on tärkein hyöty Dohan 

kehitysohjelmassa; pitää myönteisinä laajoja määräyksiä, jotka koskevat kehitysmaiden ja 

vähiten kehittyneiden maiden erityis- ja erilliskohtelua; ehdottaa, että uutta 

lähestymistapaa, jossa sitoumusten tekeminen ja niiden aikatalutus sopeutetaan maiden 

valmiuksiin, pidettäisiin vertailukohtana uusille sopimuksille; 

3. on tietoinen siitä, että sopimuksen ripeä ja kattava täytäntöönpano on Maailman 

kauppajärjestön (WTO) kaikkien jäsenten etujen mukaista, kun otetaan huomioon 

konkreettiset edut ja erityisesti kaupan kustannusten arvioidun väheneminen; korostaa, 

että sopimuksen täytäntöönpanoaste on ratkaiseva siitä saatavien etujen kannalta; katsoo, 

että sopimuksen täytäntöönpano voi olla kaikkien WTO:n jäsenten etujen mukaista vain, 

mikäli myös kehitysmaiden painopisteet ja huolenaiheet Dohan kehitysohjelman puitteissa 

otetaan asianmukaisesti huomioon; 

4. toteaa, että jotkin sopimuksen alaiset, erityisesti avoimuuteen sekä tullimaksujen 

automaattiseen kirjaukseen ja maksamiseen liittyvät vaatimukset, voivat olla tehokas 

keino puuttua korruptioon maiden rajoilla; 

5. pitää myönteisenä monien tahojen, muun muassa EU:n, tekemiä sitoumuksia avun ja tuen 

antamisesta niiden valmiuksien kehittämiseksi, jotka auttavat kehitysmaita ja vähiten 

kehittyneitä maita sopimuksen täytäntöönpanossa; korostaa, että valmiuksien 

kehittämiseen tarkoitetun rahoituksen olisi oltava vastaanottajalähtöistä ja perustuttava 

perusteellisiin tarpeiden arviointeihin; katsoo, että avun asianmukainen hallinnointi ja 

koordinointi on välttämätöntä avunantajien ja sitoumusten suuren määrän vuoksi; pitää 

tärkeänä, että avustusvirtoja seurataan ja niistä raportoidaan asianmukaisesti. 

6. toteaa, että yksityisen sektorin asiantuntemuksella voi olla keskeinen rooli kauppaa 

helpottavien toimenpiteiden edistämisessä sekä avun ja tuen antamisessa sopimuksen 

täytäntöönpanolle kehitysmaissa; panee merkille suunnitteilla olevan USAID-aloitteen 

tähän liittyvän julkisen ja yksityisen sektorin yhteenliittymän perustamiseksi; kehottaa 

komissiota kannustamaan yksityisen sektorin osallistumista ja tutkimaan mahdollisuuksia 

luoda kumppanuuksia Euroopan teollisuudenalojen kanssa sopimuksen 

täytäntöönpanemiseksi; 

7. toteaa, että kauppaa helpottavien uudistusten täytäntöönpanosta koituu laajempaa hyötyä 

kehitykselle; panee tässä yhteydessä merkille, että tulli voi olla avainasemassa 
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katastrofiaputarviketoimitusten nopeassa liikkumisessa; korostaa, että humanitaariseen 

katastrofiapuun olisi sovellettava yksinkertaistettuja tulliselvitysmenettelyjä avun 

toimittamisen nopeuttamiseksi ja lisäksi ne on vapautettava tulleista ja veroista. 
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