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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että kauppa ei ole itsetarkoitus vaan tärkeä väline kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä se auttaa vähentämään köyhyyttä, parantamaan 
terveyttä ja tukemaan toimia, joilla torjutaan ympäristön tilan heikkenemistä, sekä EU:n 
arvojen edistämiseksi tässä tarkoituksessa; korostaa tarvetta kehittää kehitysmaiden 
tarjontapuolen kapasiteettia ja kaupan infrastruktuuria keskittyen viennin 
monipuolistamiseen, lisäarvon kasvattamiseen sekä mikroyrityksiin ja pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin; muistuttaa, että EU on sitoutunut kehityspolitiikan 
johdonmukaisuuden periaatteeseen ja haittavaikutusten estämisen periaatteeseen; 
huomauttaa, että EU on sitoutunut vakaaseen, tehokkaaseen ja uskottavaan 
kauppapolitiikkaan, joka muodostaa perustan oikeudenmukaiselle ja avoimelle 
sääntöihin perustuvalle monenväliselle kauppajärjestelmälle, joka on olennaisen tärkeä 
kehitysmaiden integroimiseksi paremmin globaaleihin arvoketjuihin; korostaa tässä 
yhteydessä teknisen avun strategioiden merkitystä;

2. korostaa sosiaali-, työ- ja ympäristönormeja koskevien kattavien, sitovien ja 
täytäntöönpanokelpoisten määräysten merkitystä erityisesti vapaakauppasopimusten 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskevissa luvuissa; korostaa lisäksi tehokkaan seurannan 
merkitystä; kehottaa arvioimaan kaupan kestävyyttä järjestelmällisesti kattavilla 
ennakko- ja jälkiarvioinneilla;

3. korostaa, että kauppasopimukset eivät saisi vaikuttaa kielteisesti kehitysmaiden 
elintarviketurvaan; korostaa, että kehitysmaille on annettava mahdollisuus vahvistaa 
elintarvikeomavaraisuuttaan ja päättää omilla demokraattisilla keinoillaan 
elintarvikejärjestelmiensä rakenteesta; kehottaa soveltamaan tässä yhteydessä 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka kattaa keskeiset kysymykset, kuten julkiset 
hankinnat, kilpailun (myös tuet) sekä  terveyteen ja kasvinsuojeluun liittyvät esteet; 
kehottaa EU:ta erityisesti auttamaan kehitysmaita suojelemaan paikallista 
elintarviketuotantoaan, tukemaan pieniä perhetiloja ja hyödyntämään YK:n elintarvike- 
ja maatalousjärjestön (FAO) suosituksia;

4. panee merkille, että vaikka yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) kaudella 2014–2020 on 
edistytty kohti kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta, vientitukien 
kieltäminen ei vaikuta muista suorista tai välillisistä tuista johtuviin taloudellisiin 
vääristymiin, mistä on esimerkkinä maitotuotteiden tapaus; kehottaa EU:ta aloittamaan 
Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamisesta vuonna 1994 tehdyn sopimuksen 
nykyisten määräysten tarkistamisen; kehottaa EU:ta avustamaan kehitysmaita suorien 
ulkomaisten investointien seulontamekanismien suunnittelussa;

5. korostaa, että uudella EU-Afrikka-strategialla olisi tuettava reilua ja eettistä kauppaa; 
huomauttaa, että komission vuoden 2019 kertomuksessa vapaakauppasopimusten 
täytäntöönpanosta 1. tammikuuta 2018 – 31. joulukuuta 2018 (COM(2019)0455) 
korostetaan vähäistä edistymistä talouskumppanuussopimusten piiriin kuuluvien 
kehitysmaiden talouden monipuolistamisessa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tunnustamaan kehitysmaiden ilmaisemat talouskumppanuussopimuksiin liittyvät 
huolenaiheet; muistuttaa, että talouskumppanuussopimuksilla olisi tuettava tehokkaasti 
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alueellisten markkinoiden yhdentymistä; korostaa, että on tarpeen ottaa huomioon 
Karibian AKT-valtioiden foorumin kanssa tehdyn talouskumppanuussopimuksen 
ensimmäisten 10 vuoden jälkiarviointia koskeva tutkimus ja tarkastella, missä on 
parantamisen varaa, jotta voidaan vahvistaa siteitä alueen maihin ja vastata samalla 
2000-luvun uusiin haasteisiin, erityisesti ilmastonmuutokseen, ja saavuttaa kestävän 
kehityksen tavoitteet; korostaa lisäksi, että on tärkeää, että 
talouskumppanuussopimuksia seurataan yhdessä paikallisten kumppanien ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tuella; kehottaa komissiota tekemään nykyisistä 
talouskumppanuussopimuksista perusteellisen analyysin, jossa tarkastellaan esimerkiksi 
paikallistaloutta, työmarkkinoita, biologisen monimuotoisuuden häviämistä, metsäkatoa 
ja maananastusta, jotta voidaan määrittää mahdollinen muutostarve;

6. korostaa, että on tärkeää ottaa mukaan erityisesti kauppaneuvottelujen kaikkien 
osapuolten kansalliset parlamentit, kansalaisyhteiskunta ja yksityinen sektori; kehottaa 
lisäämään työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista ja kuulemista 
kauppasopimuksista käytävissä neuvotteluissa ja niiden täytäntöönpanossa, erityisesti 
kansallisten neuvoa-antavien ryhmien toimivallan puitteissa, sillä niiden seurantarooli 
voitaisiin ulottaa kauppasopimusten kaikkiin osiin sen sijaan, että se rajoitetaan 
ainoastaan kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin lukuihin;

7. painottaa, että EU:n on varmistettava kestävät globaalit toimitusketjut; kehottaa jälleen 
laatimaan EU:n oikeudellisen kehyksen, joka perustuu toimitusketjuissa tapahtuvia 
ihmisoikeusloukkauksia koskevaan yritysten due diligence -velvoitteeseen ja uhrien 
oikeussuojan saatavuuteen; katsoo, että tällaisten velvoitteiden olisi oltava alojen rajat 
ylittäviä; pitää myönteisenä konfliktialueiden mineraaleja koskevan asetuksen tulevaa 
voimaantuloa ja kehottaa seuraamaan tiiviisti sen täytäntöönpanoa muun muassa 
panemalla täytäntöön liitännäistoimenpiteitä; korostaa, että tämä asetus on merkittävä 
virstanpylväs toimitusketjujen avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden takaamisessa;

8. kehottaa komissiota työskentelemään aktiivisesti WTO:ssa edistääkseen monenvälisiä 
sääntöjä globaalien arvoketjujen kestävästä hallinnasta, mihin kuuluu myös 
toimitusketjun pakollinen due diligence -periaate, jota sovelletaan ensimmäisenä 
vaatetusalalla OECD:n ohjeiden pohjalta; kehottaa jälleen komissiota ja jäsenvaltioita 
osallistumaan rakentavasti neuvotteluihin monikansallisia yhtiöitä ja muita yrityksiä 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen kannalta koskevan oikeudellisesti sitovan YK:n 
sopimuksen tekemiseksi, jotta voidaan varmistaa oikeussuojan ja 
muutoksenhakuoikeiden saatavuus ihmisoikeusloukkausten uhreille;

9. korostaa, että veronkierto vaikuttaa eniten kehitysmaihin ja tämä vie valtioiden 
julkisista tuloista vuosittain miljardeja euroja; kehottaa sisällyttämään kehitysmaiden 
kanssa tehtäviin kauppasopimuksiin määräyksiä, joilla autetaan torjumaan yritysten ja 
monikansallisten yritysten laittomia rahavirtoja ja veronkiertoa, jotta varmistetaan 
verojen maksaminen siellä, missä voitot ja todellinen taloudellinen arvo syntyvät, ja 
estetään veropohjan rapautuminen ja voitonsiirrot;

10. muistuttaa, että yksi kehitysmaiden suurimmista haasteista on nousta globaalissa 
arvoketjussa ylöspäin talouden monipuolistumisen avulla;

11. korostaa monenvälisen järjestelmän merkitystä tehokkaimpana keinona saavuttaa 
maailmanlaajuisesti tasapuoliset toimintaedellytykset ja osallistava maailmanlaajuinen 
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kauppajärjestelmä kehitysmaiden edun mukaisesti; toistaa pitävänsä tärkeänä WTO:n 
uudistamista kestävän kehityksen tavoitteiden, Agenda 2030:n ja Pariisin sopimuksen 
sitoumusten mukaisesti;

12. muistuttaa lisäksi, että unionin kauppa- ja kehityspolitiikalla olisi edistettävä alueellista 
yhdentymistä ja kehitysmaiden liittämistä globaaleihin arvoketjuihin ja niiden nousua 
ylöspäin näissä ketjuissa; korostaa, että on tärkeää mukauttaa kauppapolitiikkaa siten, 
että tuetaan pyrkimyksiä kehittää Afrikan mantereen vapaakauppa-aluetta (AfCFTA) 
taloudellisen ja teknisen avun avulla;

13. korostaa myös, että on tärkeää seurata vapaakauppasopimusten kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevien lukujen täytäntöönpanoa EU:n ja asianomaisten kumppanimaiden 
neuvoa-antavien ryhmien antamien ohjeiden perusteella, jotta voidaan arvioida 
kehityspainotteisten tulosten toteutumista kauppaetuuksien avulla; korostaa, että 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat luvut on mukautettava kunkin maan valmiuksiin 
yhdessä tarvittavien rahoitus- ja teknologiasiirtojen kanssa;

14. on tyytyväinen siihen, että EU tukee neuvotteluja pitkälle menevien, tasapainoisten ja 
molempia osapuolia hyödyttävien vapaakauppasopimusten tekemiseksi, jotta voidaan 
varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset; huomauttaa, että veronkiertoa, veropetoksia 
ja verovilppiä on torjuttava päättäväisesti ja että olisi edistettävä sääntelyjärjestelmiä, 
joilla pyritään luomaan ja turvaamaan avoin ja oikeudenmukainen kilpailu;

15. korostaa, että maaseutu- ja rannikkoalueiden tuottajia on autettava sopeutumaan covid-
19-kriisin aiheuttamiin markkinaolosuhteisiin ja laatimaan nopeasti koronavirukseen 
sopeutumista ja selviytymiskykyä koskevia strategioita toimeentulotason säilyttämiseksi 
varmistaen samalla maatalouden, metsätalouden, meren ja biologisesti monimuotoisten 
ekosysteemien kestävä hoito;

16. pitää valitettavina taloudellisia menetyksiä, jotka johtuvat kansainvälisen kaupan ja 
globaalien toimitusketjujen katkeamisesta covid-19-pandemian seurauksena ja joilla voi 
olla erityisen vakavia vaikutuksia kehitysmaihin; kehottaa komissiota varmistamaan, 
että sen kehitysmaiden kanssa käytävää kauppaa koskevat määräykset tukevat 
lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuutta; kannustaa komissiota pyrkimään 
globaalien toimitusketjujen avoimuuden lisäämiseen erityisesti lääkealalla; kannattaa 
monenvälisen sopimuksen tekemistä lääkinnällisten laitteiden vapaasta liikkuvuudesta;

17. kehottaa komissiota varmistamaan, että sellaisiin yksipuolisiin kauppaetuuksiin kuin 
GSP tai GSP+ liittyvät ihmisoikeuksia koskevat ehdot pannaan tehokkaasti täytäntöön 
ja että niitä seurataan;

18. korostaa, että EU:n kauppapolitiikalla olisi tuettava Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa; huomauttaa, että Pariisin sopimuksen noudattamisen on oltava 
pakollinen määräys EU:n kauppasopimuksissa; kehottaa sisällyttämään 
vapaakauppasopimuksiin erityisiä määräyksiä ja tavoitteita näiden sitoumusten 
täyttämiseksi, erityisesti mitä tulee kansallisesti määriteltyjen panosten 
täytäntöönpanoon, ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin liittyviin menetyksiin ja 
vahinkoihin sekä teknologian siirtoon;

19. muistuttaa, että EU:n ja sen kauppakumppaneiden on noudatettava kansainvälisiä työ- ja 
ympäristönormeja, torjuttava vaarantuneiden ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien 
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laitonta kauppaa, torjuttava metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä sekä edistettävä 
kauppaa, jolla tuetaan toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi; on huolissaan kaupan 
vapauttamisen ja metsäkadon välisestä yhteydestä ja uusien kauppasopimusten 
mahdollisista kielteisistä vaikutuksista tässä yhteydessä; kehottaa komissiota 
sisällyttämään kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin, sekä kattaviin sopimuksiin että 
asiaan liittyviin alisopimuksiin, metsiä koskevia oikeudellisesti sitovia määräyksiä 
sellaisten suojalausekkeiden lisäksi, joilla varmistetaan kyseisten määräysten 
täytäntöönpano ja joiden avulla torjutaan metsäkadon ja metsien tilan heikkenemistä;

20. korostaa, että liikenteestä ja kansainvälisestä kaupasta johtuvien hiilidioksidipäästöjen 
jatkuva kasvu heikentää EU:n ilmastonmuutosstrategian tehoa; katsoo, että 
vapaakauppasopimusten ilmastokustannukset ovat vahva peruste siirtyä 
vientivoittoisesta kehitysstrategiasta omaehtoiseen kehitysstrategiaan, joka perustuu 
paikalliseen kulutukseen ja tuotantoon kehitysmaissa;

21. korostaa, että covid-19:n aiheuttamat häiriöt ovat tuoneet esiin globaalin 
elintarvikejärjestelmän haavoittuvuudet; korostaa lisäksi, että maatalousmarkkinoiden 
vapauttaminen vahvistaa entisestään vientiin suuntautunutta ja teollista maatalouden 
mallia, joka vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutokseen, johtaa elinympäristöjen 
häviämiseen ja luo edellytykset virusten syntymiselle ja leviämiselle; katsoo, että 
lyhyillä toimitusketjuilla ja muilla paikallisilla aloitteilla on sen sijaan suuret 
mahdollisuudet korjata elintarvikejärjestelmän nykyisiä puutteita parantamalla tuoreiden 
elintarvikkeiden saatavuutta, varmistamalla, että viljelijät saavat suuremman osan 
syntyneestä lisäarvosta, ja vähentämällä alttiutta kansainvälisten markkinoiden 
häiriöille; kehottaa siksi komissiota kehittämään strategian, jonka avulla siirrytään 
asteittain pois kauppasuuntautuneesta maatalouspolitiikasta kohti paikallisia ja 
alueellisia markkinoita;

22. ilmaisee tukensa hiilitullien mukautuksille ja pitää niitä tärkeänä keinona taata 
tasapuolinen kilpailu yrityksille, jotka ryhtyvät toimiin vähentääkseen 
ilmastovaikutustaan.
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