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EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että kaupan vapauttamisella voi olla myönteinen vaikutus köyhyyden ja 
eriarvoisuuden vähentämisen kannalta, jos sitä tuetaan asianmukaisilla politiikoilla ja 
instituutioilla, jotka maksimoivat kaupan ja talouskasvun hyödyt ja jakavat ne 
paremmin, mutta se ei sellaisenaan riitä edistämään kestävää kehitystä; muistuttaa, että 
kilpailukyky ja talouskasvu eivät ole tavoitteita sinänsä, vaan ihmisten hyödyksi 
käytettäviä keinoja; korostaa tässä yhteydessä, että kaupan olisi säilyttävä kestävän 
kehityksen toteuttamisen välineenä; panee tyytyväisenä merkille, että kehitysmaiden 
osuus maailmankaupasta on nykyään noin puolet, kun se oli 33 prosenttia vuonna 2000, 
ja että äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä on puolittunut vuodesta 1990 
vähän alle miljardiin ihmiseen;

2. toteaa jälleen, että on tärkeää edistää monenvälisen kauppajärjestelmän poliittisia 
uudistuksia, joilla tuetaan kehitykseen liittyviä tavoitteita, erityisesti kestävän 
kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n avulla; korostaa WTO:n mahdollisuuksia 
tehokkaana sääntöihin perustuvana monenvälisten neuvottelujen foorumina, joka tarjoaa 
alustan avoimelle keskustelulle maailmanlaajuiseen kauppaan liittyvistä kysymyksistä; 
vaatii, että EU:n olisi jatkettava WTO:n uudistamisen ja demokratiakehityksen 
edistämistä, jotta voidaan varmistaa, että kaikki maat ovat edustettuina tasaveroisesti;

3. muistuttaa, että jos ihmisoikeusnormeja ja -standardeja ei sisällytetä kauppaa ja 
investointeja koskeviin kansainvälisiin sääntöihin, yrityksiä on vaikea pitää 
vastuuvelvollisina; korostaa, että kauppa- ja sijoituslainsäädäntö on tasapainotettava 
uudelleen ihmisoikeuslainsäädännön kanssa erityisesti maailmanlaajuisten 
toimitusketjujen osalta; kehottaa siksi EU:ta tekemään aloitteita WTO:ssa tiettyjen 
maailmanlaajuisten toimitusketjujen sääntelyn osalta ja ensi alkuun etenkin 
vaatetusalalla; muistuttaa lisäksi, että on tärkeää, että EU osallistuu aktiivisesti 
avoimeen hallitustenväliseen työryhmään (OEIGWG), joka käsittelee monikansallisia 
yhtiöitä ja muita liikeyrityksiä ihmisoikeuksien kannalta, ja vaalii ihmisoikeuksien 
ensisijaisuutta kaupallisiin etuihin nähden;

4. kehottaa noudattamaan maailmankaupan agendaa, joka perustuu kaikkia hyödyttävään 
reilun kaupan periaatteeseen ja asettaa kehityksen sekä yhteiskunnan, ympäristön ja 
ihmisoikeudet prosessin keskiöön ja keskittyy erityisesti alhaisen tulotason 
kehitysmaiden ja vähiten kehittyneiden maiden tarpeisiin; korostaa tämän osalta, että 
kauppasopimuksissa on tarpeen edistää kattavia, sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia 
määräyksiä sosiaalisista normeista sekä työ- ja ympäristönormeista;

5. painottaa, että ihmisoikeuksia on suojeltava aidosti ja on perustettava tehokkaita ja 
yksityishenkilöiden saatavilla olevia oikeussuojakeinoja ihmisoikeusrikkomuksia 
koskevien erimielisyyksien ratkaisemiseksi; muistuttaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen merkityksestä 
kaikissa kauppapolitiikoissa, myös WTO:n säännöissä;

6. toteaa, että sen jälkeen, kun Dohan kierros käynnistettiin vuonna 2001, maailma on 
muuttunut merkittävästi talouden, politiikan ja teknologian osalta; kannustaakin 
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WTO:ta siksi ottamaan paremmin huomioon kestävän kehityksen tavoitteet Dohan 
kehitysohjelmassa, jotta se voisi vastata asianmukaisesti uusiin haasteisiin, kuten 
sähköiseen ja digitaaliseen kaupankäyntiin, investointien avoimuuteen, tukiin ja 
liikakapasiteettiin, globaaleihin arvoketjuihin, julkisiin hankintoihin ja palveluiden 
kotimaiseen sääntelyyn sekä mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin; korostaa tarvetta uudistaa 
WTO:ta ja riitojenratkaisumekanismia, jotta voitaisiin varmistaa oikeudenmukainen ja 
tasapainoinen monenvälinen kauppajärjestelmä; korostaa, että on tärkeää, että WTO:n 
jäseniin kuuluvat kehitysmaat täyttävät velvoitteensa ja päättävät kaupan vapauttamisen 
aikataulun ja jaksottamisen omien kehitystasojensa mukaisesti;

7. vaatii lisää tukea kauppaa tukevan kehitysavun hankkeisiin kehitysavun puitteissa, jotta 
kehitysmaiden digitaaliset mahdollisuudet voitaisiin muuttaa todelliseksi kaupaksi;

8. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita ottamaan asianmukaisesti huomioon kehitysmaiden 
kohtaamat vaikeudet WTO:n sopimusten mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanossa; 
toteaa, että näitä ongelmia ovat muun muassa a) investointitoimia ja -avustuksia 
koskeva kielto, joka vaikeuttaa kotimaisen tuotannonalan tukemista, b) 
maataloustuonnin vapauttaminen, joka uhkaa sellaisten pienviljelijöiden 
elinkelpoisuutta ja toimeentuloa, joiden tuotteet kilpailevat halvempien 
tuontielintarvikkeiden kanssa, c) korkeatasoisen immateriaalioikeuksien järjestelmän 
kielteinen vaikutus lääkkeiden saatavuuteen ja teknologioiden siirtoon, ja d) 
kehitysmaihin kohdistuvat kasvavat paineet, jotka koskevat niiden palvelualojen 
avaamista ja jotka saattavat heikentää paikallisten palveluntarjoajien elinkelpoisuutta;

9. kehottaa jälleen EU:ta varmistamaan, että sen toimet kehitysmaiden kanssa sekä
kehityksen että kaupan alalla perustuvat yhdenvertaisten kumppanien väliseen 
tasapainoiseen kehykseen, sopivat yhteen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 208 artiklassa vahvistetun, kehityspolitiikan johdonmukaisuuden 
periaatteen kanssa sekä edistävät ja kunnioittavat ihmisoikeuksia;

10. suhtautuu myönteisesti kaupan helpottamista koskevan WTO:n sopimuksen 
voimaantuloon 22. helmikuuta 2017 ja toteaa, että tästä sopimuksesta pitäisi olla 
huomattavaa etua erityisesti kehitysmaille; muistuttaa, että on tärkeää, että WTO:n 
jäsenenä oleville kehitysmaille ja erityisesti vähiten kehittyneille maille tarjotaan 
kohdennettua ja kestävää teknistä, taloudellista ja valmiuksien kehittämistä koskevaa 
tukea, jotta ne voivat panna sopimuksen täytäntöön ja sopeutua uudistusprosessiin;

11. katsoo, että WTO:n sääntöjen ja muiden monenvälisten kauppasopimusten on 
laajennettava erityis- ja erilliskohtelun soveltamisalaa, jotta alkuvaiheessa olevia 
toimialoja voitaisiin edistää aktiivisemmin; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita turvaamaan 
erityis- ja erilliskohtelun periaatteen kaikille WTO:n jäsenmaille, jotka Maailmanpankki 
on luokitellut kehitysmaiksi;

12. korostaa, että kauppasopimuksilla voi olla kielteinen vaikutus kehitysmaiden 
elintarviketurvaan; pitää valitettavana, että kehitysmaiden WTO-neuvotteluissa 
ehdottamaa kahta välinettä, eli erityistuotteita ja erityissuojamekanismia, joiden 
tarkoituksena on edistää pienviljelijöiden elinkeinoa, elintarviketurvaa ja maaseudun 
kehittämistä, ei ole perustettu; kehottaa EU:ta tukemaan kehitysmaiden vaatimuksia 
saada suojella elintarviketuotantojärjestelmiään ja väestöjään halpatuonnin mahdollisilta 
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haittavaikutuksilta ja sisällyttämään tätä koskevia määräyksiä 
talouskumppanuussopimuksiin;

13. pitää valitettavana, ettei WTO:n 11. ministerikokouksessa edistytty kehitysmaiden 
kannalta olennaisen tärkeissä asioissa; pitää kuitenkin myönteisenä WTO:ssa jo 
aiemmin varmistettua vähiten kehittyneiden maiden tehostettua etuuskohtelua, johon 
sisältyvät myös etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäsäännöt ja palveluntarjoajien 
etuuskohtelu, ja painottaa tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin valmiuksien kehittämiseksi, 
jotta vähiten kehittyneiden maiden tavarantoimittajat hyötyisivät 
palvelupoikkeusluvasta;

14. korostaa, että kestävän kehityksen tavoitteen olisi oltava WTO:n työtä ohjaava periaate 
ja että sen säännöt ja toiminta olisi laadittava asianmukaisesti ja sovitettava yhteen 
Agenda 2030:n ja Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, joita on käytettävä 
vertailukohtana lisäsitoumuksille; korostaa lisäksi, että on tärkeää varmistaa globaalien 
arvoketjujen vakaus ja yhdenmukaisuus ihmisoikeusnormien sekä sosiaali- ja 
ympäristönormien kanssa;

15. korostaa korkealaatuisten elintarvikkeiden ja puhtaan veden riittävän saannin ja uusien 
jätevedenpuhdistamojen rakentamisen merkitystä, jotta voidaan saavuttaa kestävän 
kehityksen tavoitteet 2 ja 6; kiinnittää lisäksi huomiota energiaköyhyyden laajuuteen ja 
seurauksiin kehitysmaissa ja vaatii lisätoimenpiteitä energiaköyhyyden vähentämiseksi 
kestävän kehityksen tavoitteen 7 mukaisesti etenkin syrjäisillä maaseutualueilla ja 
energiaverkon ulkopuolisilla alueilla;

16. korostaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn 
WTO:n sopimuksen (TRIPS) olisi keskityttävä enemmän kehitysasioihin; palauttaa 
mieliin, että lääkkeiden saatavuuden varmistaminen kaikille on erittäin tärkeää, ja 
kannustaa siksi käyttämään kattavammin Dohan julistuksessa vahvistettuja TRIPS-
sopimuksen joustomahdollisuuksia; on huolissaan nykyisistä siementen yksityistämisen 
suuntauksista, jotka heikentävät ihmisten oikeutta ravintoon; kehottaa komissiota 
tutkimaan edelleen biopiratismia ja toteuttamaan toimia sen torjumiseksi;

17. ilmaisee tukensa hiilen rajaverojärjestelyjen mekanismille ja pitää sitä tärkeänä keinona 
taata tasapuolinen kilpailu yrityksille, jotka ryhtyvät toimiin vähentääkseen 
ilmastovaikutustaan;

18. pitää valitettavana, että terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyn WTO:n sopimuksen 
(SPS-sopimus) velvoitteissa ei tunnusteta jäsenvaltioiden oikeutta ottaa käyttöön 
sääntelyä ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
varmistamaan tämän periaatteen täysimääräisen tunnustamisen WTO:n velvoitteissa;

19. on huolissaan, että edellä kuvatussa tilanteessa kahdenvälisten ja monenvälisten 
kauppasopimusten määrän kasvu voisi johtaa kansainvälisen kauppapolitiikan 
hajanaisuuteen ja siten heikentää WTO:n roolia; muistuttaa, että kehitysmaat tarvitsevat 
eniten monenvälistä järjestelmää omien etujensa puolustamiseksi; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita näin ollen lisätoimiin, jotta WTO löytäisi jälleen paikkansa 
maailmanlaajuisen kaupan sääntelyn keskiössä, ja pidättäytymään pyytämästä 
kehitysmailta WTO+-sitoumuksiin liittyviä määräyksiä monenvälisissä ja 
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kahdenvälisissä sopimuksissa ja siten horjuttamaan WTO:n joustomekanismeja, joiden 
tarkoitus on suojella niiden etuja;

20. on erittäin huolissaan, että useat avoinna olevat paikat WTO:n valituselimessä ovat 
edelleen täyttämättä, ja katsoo, että nämä olosuhteet ovat esteenä 
riitojenratkaisumekanismin moitteettomalle toiminnalle; kehottaa komissiota siksi 
esittämään konkreettisia ehdotuksia tämän valitettavan lukkiutuneen tilanteen 
ratkaisemiseksi;

21. kehottaa EU:ta lisäämään jatkossakin WTO:n parlamentaarisen ulottuvuuden merkitystä 
osoittamalla erityisesti asiasta vastaavalle sihteeristölle taloudellista ja 
henkilöresursseihin liittyvää lisätukea; kehottaa WTO:n jäseniä varmistamaan 
demokraattisen legitiimiyden ja avoimuuden vahvistamalla WTO:n parlamentaarista 
ulottuvuutta; painottaa tässä yhteydessä tarvetta varmistaa, että parlamentin jäsenet 
voivat osallistua paremmin kauppaneuvotteluihin, heidät otetaan mukaan WTO:n 
päätösten laadintaan ja täytäntöönpanoon ja että kauppapolitiikkaa valvotaan 
asianmukaisesti kansalaisten eduksi.
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