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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on korostanut maailmanlaajuisten 
toimitusketjujen haavoittuvuutta erityisesti elintarvikkeiden ja terveyden alalla sekä 
tarvetta luoda alueellisia arvoketjuja ja vauhdittaa alueellista yhdentymistä;

1. suhtautuu myönteisesti 18. helmikuuta 2021 annetussa komission tiedonannossa 
”Kauppapolitiikan uudelleentarkastelu – Avoin, kestävä ja määrätietoinen 
kauppapolitiikka” esitettyyn sitoumukseen tehdä kauppapolitiikasta johdonmukainen 
sen yleistavoitteen kanssa, joka koskee siirtymistä ilmastoneutraaliin, ympäristön 
kannalta kestävään, resurssitehokkaaseen ja häiriönsietokykyiseen talouteen vuoteen 
2050 mennessä;

2. panee merkille, että covid-19 on aiheuttanut ennennäkemättömän maailmanlaajuisen 
terveys-, talous-, sosiaali- ja humanitaarisen kriisin, jolla on epäsymmetrisiä vaikutuksia 
vähiten kehittyneisiin maihin, joiden suuri haavoittuvuus liittyy heikkoon talouden 
monipuolistamiseen ja suureen riippuvuuteen raaka-aineiden viennistä ja jotka ovat 
kärsineet eniten pandemian aiheuttamasta kaupan laskusuhdanteesta useilla aloilla ja 
vielä enemmän palveluissa, myös matkailussa, sekä alhaisen ja keskitulotason maihin ja 
erityisesti köyhyydessä eläviin tai köyhyysvaaran alaisiin ihmisiin; katsoo, että näin 
ollen vähiten kehittyneet maat, alhaisen tulotason maat ja keskitulotason maat 
tarvitsevat muita maita enemmän tukea taloutensa ja kauppansa elvyttämiseksi ja että 
EU:n tehtävänä on olla maailmanlaajuinen toimija; kehottaa EU:ta noudattamaan 
kehitysmaita koskevia sitoumuksiaan, vähentämään eriarvoisuutta ja omaksumaan 
räätälöidyn lähestymistavan, jossa otetaan huomioon kyseisten maiden 
erityisolosuhteet;

3. painottaa, että covid-19-pandemia vauhdittaa globaalin järjestyksen muutosta; kehottaa 
komissiota toteuttamaan määrätietoisia ja koordinoituja kansainvälisen kauppapolitiikan 
toimia, joilla pyritään monenväliseen, häiriönsietokykyiseen ja kestävään elpymiseen 
kehitysmaissa; muistuttaa, että EU:n kauppapolitiikan ja suhteiden kehitysmaihin on 
perustuttava EU:n perusarvoihin ja niiden on edistettävä kestävää kasvua, työpaikkojen 
luomista, ihmisoikeuksia ja köyhyyden poistamista; kehottaa komissiota syventämään 
kauppasuhteita Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden järjestön (OACPS), 
Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön (CELAC) ja Afrikan maiden 
kanssa tarkastelemalla perusteellisesti uudelleen talouskumppanuussopimuksia ja 
vaihtamalla parhaita käytäntöjä samalla kun hyödynnetään parhaalla mahdollisella 
tavalla EU:n kauppaa tukevan avun strategiaa, jotta voidaan edistää kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista ja kyseisten maiden alueellista yhdentymisprosessia sekä 
tarjota kestäviä investointimahdollisuuksia Afrikkaan ja tarjota siten vaihtoehtoinen 
kehitysmalli; korostaa tässä yhteydessä, että talouskumppanuussopimusten piiriin 
kuuluvien kehitysmaiden talouden monipuolistamisessa on edistytty vain vähän; vaatii 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan huomioon eriävät näkemykset 
talouskumppanuussopimuksista ja etsimään konkreettisia ratkaisuja Afrikan maiden 
huolenaiheisiin, erityisesti alueellisten arvoketjujen kehittämisen ja Afrikan sisäisen 



PE680.970v02-00 4/9 AD\1231059FI.docx

FI

kaupan edistämisen ensisijaisuuteen; suhtautuu erittäin myönteisesti Afrikan mantereen 
vapaakauppa-alueen (AfCFTA) voimaantuloon välineenä, jolla tuetaan aktiivisesti 
Afrikan alueellista, taloudellista ja poliittista yhdentymistä ja parannetaan Afrikan 
pääsyä maailmanmarkkinoille; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään 
maailmanlaajuista aloitetta vähiten kehittyneiden maiden velkahelpotussopimuksista;

 4. on tyytyväinen komission aikomukseen vahvistaa kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevien lukujen täytäntöönpanomekanismia ja käynnistää vuonna 2021 
kauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen tehokasta 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa koskevan 15-kohtaisen 
toimintasuunnitelman kattava varhainen uudelleentarkastelu; korostaa tarvetta 
varmistaa, että vapaakauppasopimusten määräykset eivät heikennä kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevissa luvuissa vahvistettuja tavoitteita ja normeja;

5. katsoo, että jo ennestään epävakaiden taloudellisten olosuhteiden vallitessa pandemialla 
on ollut valtavia seurauksia kansainväliselle kaupalle, ja se on saanut sen vähenemään 
jyrkästi ja aiheuttanut ennennäkemättömän voimakkaita häiriöitä; katsoo, että erityisesti 
pandemiasta Euroopassa saatujen kokemusten perusteella on välttämätöntä pitää rajat 
avoimina; kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita jakamaan kokemuksiaan ja auttamaan 
kehitysmaita ja alueita torjumaan vapaan liikkuvuuden ja kaupan rajoituksia ja 
perustamaan ”vihreitä käytävämekanismeja”, joilla mahdollistetaan mahdollisuuksien 
mukaan välttämättömien tavaroiden (erityisesti lääkintätarvikkeiden ja 
henkilönsuojainten) ja maatalouselintarvikkeiden vapaa ja esteetön kulku sekä 
humanitaarisen avun saatavuus hätätilanteissa; korostaa, että on tärkeää ylläpitää 
avointa monenvälistä kauppajärjestelmää kansainvälisten ympäristö- ja 
ilmastonmuutossitoumusten mukaisesti, mahdollistaa avoimuus kauppaan liittyvien 
poliittisten tavoitteiden ja toimien suhteen ja rajoittaa tarpeettomia kaupan esteitä ja 
vientirajoituksia, ja pitää tärkeänä, että noudatetaan YK:n yleiskokouksen 
päätöslauselmaa 74/274, jossa kehotetaan vahvistamaan toimitusketjuja, joilla 
edistetään ja varmistetaan covid-19:n torjunnassa tarvittavien lääkkeiden, rokotteiden ja 
lääkintätarvikkeiden oikeudenmukainen, avoin, tasapuolinen, tehokas ja oikea-aikainen 
saatavuus, sekä Maailman terveyskokouksen päätöslauselmaa 73.1, jossa tunnustetaan 
covid-19:n laajan immunisaation merkitys;

6. kehottaa komissiota mukauttamaan EU:n kauppapolitiikkaa auttaakseen kehitysmaita 
parantamaan arvoketjujensa häiriönsietokykyä ja monipuolistamista globaalilla, 
alueellisella ja paikallisella tasolla, mukaan lukien toimintojen siirtäminen takaisin ja 
lähelle, ja huomauttaa, että takaisin siirtämisen on perustuttava kokonaisvaltaiseen 
lähestymistapaan ja siinä on otettava huomioon kansainvälinen kauppa, teollisuus ja 
sisämarkkinat, jotta voidaan paremmin valmistautua tuleviin systeemisiin häiriöihin, ja 
kehottaa komissiota jatkamaan pyrkimyksiä uudistaa Maailman kauppajärjestöä (WTO) 
sosiaalisesti kestävän kehityksen edistämiseksi; kehottaa komissiota tekemään 
yhteistyötä oikeasuhteisten yritysten due diligence -velvoitteiden kehittämiseksi ja 
täytäntöönpanemiseksi globaaleissa arvoketjuissa ja auttamaan kehitysmaiden 
toimitusketjujen ja tuotannon sääntöjen noudattamista koskevien mekanismien 
kehittämisessä;

7. korostaa, että covid-19-pandemian aiheuttamia kansanterveydellisiä ongelmia voidaan 
hallita asianmukaisesti ja tehokkaasti kaikkialla maailmassa vain, jos toimenpiteet, 
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mukaan lukien rokotteet, ovat saatavilla maailmanlaajuisesti; pitää myönteisenä EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden osoittamaa sitoumusta toimia yhdessä ”Team Europe” -periaatteen 
mukaan ja puuttua covid-19-pandemian laajempiin vaikutuksiin kehittyviin 
yhteiskuntiin ja talouksiin erityisesti koronaviruksen kansainvälisen torjunnan aloitteella 
ja COVAX-aloitteella, jotka ovat osoituksia solidaarisuudestamme vähiten kehittyneitä 
maita kohtaan; vaatii toteuttamaan asianmukaisia toimia, joilla vastataan 
maailmanlaajuisiin haasteisiin, joita ovat rokotepula, riittämätön valmistuskapasiteetti 
sekä COVAX-tavoitteiden ja niiden rahoituksen välinen kuilu; muistuttaa, että tarvitaan 
teollistuneiden, avointen ja demokraattisten maiden yhteinen aloite rokoteallianssin 
muodossa, koska COVAX-aloite voi kattaa vain 20 prosenttia maailman väestöstä; 
muistuttaa komissiota siitä, että Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 
rokotusviipeet köyhemmissä maissa uhkaavat todennäköisesti EU:n omaa elpymistä 
kansainvälisen kaupan ja maailmanlaajuisten toimitusketjujen jatkuvien häiriöiden 
vuoksi; kehottaa komissiota omaksumaan WTO:n TRIPS-neuvoston keskusteluissa 
rokotteiden saatavuuden esteiden välttämisestä ja valmiuksien kehittämisestä aktiivisen 
ja rakentavan roolin arvioimalla kirjallisesti kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja 
puuttumatta kuitenkaan jäsenvaltioiden toimivaltaan; kehottaa komissiota 
koordinoimaan tiiviisti WHO:n ja Afrikan unionin kanssa toimia, jolla pyritään 
kehittämään ja laajentamaan rokotetuotantoa kehitysmaita varten samalla kun estetään 
rokotetta kestävien muunnosten ilmaantumista; kehottaa komissiota edistämään 
kehitysmaiden lääkeyhtiöiden ja geneeristen lääkkeiden valmistajien välisiä sopimuksia 
maailmanlaajuisen valmistuskapasiteetin lisäämiseksi ja rokotusten viivästymisen 
vähentämiseksi sekä kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa sekä yleisen saatavuuden varmistamiseksi; pyytää, että 
pakkolisensointia ja asetuksen (EY) N:o 816/20061 täytäntöönpanoa pidetään keinona 
tehostaa EU:n yhteistyötä covid-19-epidemiasta kärsivien kehitysmaiden kanssa;

8. pyytää, että komission ja parlamentin yhteysryhmälle annetaan valtuudet valvoa covid-
19-toimien päätöksentekoprosessia, mukaan lukien neuvottelut 
ennakkohankintasopimuksista; pyytää, että kehitysvaliokunnan edustajat otetaan 
mukaan komission ja parlamentin yhteysryhmään, jotta voidaan tarjota asianmukainen 
panos EU:n maailmanlaajuiseen rokotusstrategiaan, joka on valmis vastaamaan 
haasteisiin, joita ovat esimerkiksi rokotteiden käyttöönotto maissa, joissa lääkinnällinen 
infrastruktuuri on riittämätön, rokotteiden tuotanto kehitysmaissa, rokotteiden 
humanitaarinen puskuri sekä riskien vähentäminen ja valmius uusia viruskantoja 
vastaan;

9. korostaa, että Oxfam Internationalin raportin ”The inequality virus” mukaan 
kehitysmaat tarvitsevat vuosikymmenen toipuakseen pandemiasta samalla kun 
rikkaammat maat edistyvät nopeammin rokotuksissa ja toipuvat nopeammin; 
huomauttaa, että Peterson Institute for International Economics -instituutin mukaan 
maailman väestön immunisoinnin laiminlyöminen tulee maksamaan rikkaille maille 10–
100 kertaa enemmän kun kustannukset, joita käytettäisiin kehitysmaiden väestön 
rokottamiseen; kehottaa siksi komissiota koordinoimaan avunantajien konferenssia, 
jossa investoidaan maailmanlaajuiseen valmistukseen ja kannustetaan patenttien 

1 Kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden valmistusta koskevien patenttien 
pakkolisensoinnista 17. toukokuuta 2006 annettu asetus (EY) N:o 816/2006 (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 1).
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jakamiseen ja teknologian siirtoon maailmanlaajuisen terveyden ja talouden elpymisen 
nopeuttamiseksi;

10. pitää valitettavana, että vientirajoitukset ja kaupan esteet ovat häirinneet maatalous- ja 
elintarvikemarkkinoita ja toimitusketjuja maailmanlaajuisesti ja vaikuttaneet vakavasti 
kehitysmaihin; kehottaa komissiota tekemään elintarviketurvasta yhden painopisteistään 
ja määrittämään asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pandemia ei 
aiheuta elintarvikekriisiä kehitysmaissa; korostaa, että oikeutettua vaatimusta vähentää 
maatalouden ympäristöön kohdistamaa painetta on tavoiteltava sellaisella tavalla ja 
vauhdilla, että varmistetaan elintarviketurva kaikille kehitysmaiden ja EU:n 
kansalaisille; tukee toimia, joilla helpotetaan kaupankäyntiä, jonka tarkoituksena on 
edistää elintarvikkeiden turvallisuutta sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimia vastatoimena 
covid-19-pandemialle; muistuttaa kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden periaatteesta, jolla varmistetaan, että Euroopan vienti, erityisesti 
maatalouden alan vienti, ei estä paikallisen tuotannon kehittämistä, jotta voidaan 
vähentää maiden riippuvuutta tuonnista ja niiden haavoittuvuutta kansainvälisissä 
hintavaihteluissa;

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan covid-19:n vaikutusta YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä; kehottaa komissiota 
mukauttamaan kauppapolitiikkaansa vastaavasti maailmanlaajuisen 
kehitysyhteistyöpolitiikkansa mukaisesti sen varmistamiseksi, että taloudet ja 
yhteiskunnat rakennetaan uudelleen siten, että niistä tehdään pandemian jälkeen 
parempia, kestävämpiä, selviytymiskykyisempiä ja sosioekonomisesti tasa-arvoisempia; 
korostaa, että eriarvoisuuden torjunnan on oltava keskeisellä sijalla EU:n covid-19-
pandemian jälkeisessä globaalissa strategiassa, kauppaohjelma mukaan luettuna, jotta 
varmistetaan, että köyhyyden vähentämisessä, koulutuksessa, kansanterveydessä, 
sukupuolten tasa-arvossa ja ilmastotoimissa saavutettua edistystä ei menetetä 
pandemian vuoksi;

12. muistuttaa, että biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen köyhtyminen 
haittaavat noin kahdeksassa tapauksessa kymmenestä etenemistä kohti arvioitavia 
päämääriä, jotka liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin; pitää valitettavana, 
että riitojenratkaisujärjestelmät, jotka kattavat biologisen monimuotoisuuden ja 
monenvälisten ympäristösopimusten kauppaa koskevat määräykset, eivät ole sitovia, 
toisin kuin WTO:n täytäntöönpanojärjestelmä, joka tosiasiallisesti ilmentää 
kauppaoikeuden ensisijaisuutta biologiseen monimuotoisuuteen nähden; muistuttaa 
erityisesti, että WTO:n nykyiset säännöt rajoittavat jäsenvaltioiden mahdollisuutta 
korottaa sellaisten tuotteiden tulleja, joilla on kielteinen vaikutus biologiseen 
monimuotoisuuteen; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että komissio on sitoutunut 
asettamaan etusijalle biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tehokkaan 
täytäntöönpanon kauppa- ja investointisopimuksissa, ja kehottaa komissiota edistämään 
WTO:n uudistamista tämän suuntaisesti;

13. katsoo, että covid-19 on nopeuttanut siirtymistä kohti digitalisaatiota, joka tarjoaa 
mahdollisuuksia helpottaa kansainvälistä kauppaa, vähentää kasvokkain tapahtuvia 
prosesseja ja huolehtia tehokkaasta logistiikasta ja strategisesta varastoinnista tavalla, 
johon liittyy valtava potentiaali erityisesti kehittyvien kumppanimaiden kannalta; 
korostaa, että kehitysmaat ja vähiten kehittyneet maat ovat jääneet jälkeen 
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digitaalitaloudessa, ja kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä kehitysmaiden kanssa 
digitaalisen infrastruktuurin vahvistamiseksi ja helpottamiseksi sekä antamaan 
strategisesti tärkeän aseman digitaaliselle kaupalle ja helpottamaan digitaalista 
siirtymää, laatimaan toimintastrategioita ja yhdenmukaistamaan sääntelykehyksiä 
kestävää sähköistä kaupankäyntiä varten, tukemaan taitoja kehittävää koulutusta sekä 
nykyaikaistamaan kaupan ja tullihallinnon välineitä, sähköisiä maksuja ja 
automatisoituja menettelyjä; korostaa, että EU:n kehitysyhteistyöllä on edistettävä sen 
varmistamista, että vähiten kehittyneiden maiden asukkaat saavat yleisen 
laajakaistayhteys kohtuuhintaan;

14. katsoo, että kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttaminen 
edellyttää, että työskentelemme monenvälisesti ja koordinoimme toimintapolitiikkoja 
kansainvälisellä ja kansallisella tasolla, jotta voidaan vastata covid-19-pandemian 
aiheuttamiin valtaviin haasteisiin ja ottaa kestävän kehityksen tavoitteet huomioon 
kansainvälisten kauppaverkostojen jälleenrakentamisessa ja uudelleenjärjestelyissä; 
kehottaa komissiota esittämään uudelleentarkastelunsa kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevasta 15-kohtaisesta toimintasuunnitelmasta ja käsittelemään siinä yhteydessä 
kestävää kehitystä koskevien sitoumusten täytäntöönpanokelpoisuutta;

15. on tyytyväinen komission sitoumukseen vahvistaa nykyisten ja tulevien 
kauppasopimusten kestävyysulottuvuutta; kehottaa näin ollen tekemään EU:n 
vapaakauppasopimusten kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten täysimittaisen 
ennakko- ja jälkiarvioinnin;

16. korostaa, että on tärkeää hyödyntää strategista ennakointia, jotta voidaan parantaa 
kehitysmaiden valmiuksia ja kykyä selviytyä tulevista häiriöistä ja terveyskriiseistä, 
mukaan lukien uusien tautimutaatioiden ja tulevien pandemioiden ilmaantuminen, jotta 
voidaan kehittää tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavia strategioita ja 
vastatoimia;

17. kehottaa komissiota työskentelemään aktiivisesti WTO:ssa, jotta voidaan edistää 
globaalien arvoketjujen kestävää hallintaa koskevia monenvälisiä sääntöjä, myös 
toimitusketjun pakollista due diligence -periaatetta.
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