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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. korostaa, että vapaa ja oikeudenmukainen kauppa on sinällään kaikkein käyttökelpoisin 

väline autettaessa kehitysmaita auttamaan itseään; korostaa, että kaupalla ja 

investoinneilla voi olla merkittävä vaikutus vähiten kehittyneiden köyhien maiden 

kestävän kehityksen sekä köyhyyden ja ihmisoikeusloukkauksien torjunnan kannalta, kun 

ne räätälöidään asianmukaisesti, toteutetaan pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti, kun 

ne ovat selkeästi kohdennettuja, niihin sovelletaan selkeitä toteutumista koskevia sääntöjä 

ja kun ne liittyvät siirtymäkausien tasapainottaviin toimiin esimerkiksi kaupan 

suosituimmuusasemaa koskevien erityisohjelmien tai kauppapakotteiden kautta tai 

sääntelemällä sellaisilla tuotteilla käytävää kauppaa, joita voidaan käyttää 

kuolemanrangaistukseen, kidutukseen tai epäinhimilliseen tai ihmisarvoa loukkaavaan 

kohteluun tai rangaistuksiin, sekä konfliktimineraalien kauppaa sääntelevien 

sertifiointijärjestelmien kautta; kehottaa EU:ta sen vuoksi kehittämään kunnianhimoisia, 

tehokkaita ja aktiivisia kauppapoliittisia toimia, joilla edistetään YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteita sekä vuosituhannen kehitystavoitteita; katsoo Dohan 

kehityskierroksen loppuunsaattamisen huomioon ottaen, että YK voi käyttää ainutlaatuista 

asemaansa monenvälisessä asialistassa varmistamaan neuvottelujen onnistuminen 

kehitysmaiden kannalta; katsoo, että YK:n olisi tehtävä tässä asiassa yhteistyötä Maailman 

kauppajärjestön kanssa sekä annettava neuvoja ja ohjausta kehitysmaille kaupan ja 

investointien vapauttamiseen liittyvän strategian edistämiseksi niin, että EU:lla on asiassa 

keskeinen rooli; 

2. korostaa, että YK tarvitsee kunnianhimoisen ja kestävän kehitysohjelman, ja katsoo SEU-

sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti, että EU:n kauppapolitiikkaa on 

koordinoitava ja sitä on toteutettava johdonmukaisesti, jotta voidaan antaa uutta voimaa 

taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä tukevalle 

maailmanlaajuiselle kumppanuudelle ja edistää sitä; kehottaa vahvistamaan kansainvälisiä 

toimia, joilla pyritään toteuttamaan kattavat vaikutustenarvioinnit maailmankaupan 

vaikutuksesta maailman väestön elämänlaatuun, yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja 

ympäristöön; pyytää kehittämään julkisten ja yksityisten toimijoiden välisiä 

keskustelufoorumeita ja ottamaan mukaan yritykset, ammattiliitot ja 

kansalaisyhteiskunnan, jotta voidaan edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa ja synergiaa 

kestävään kehitykseen johtavalla tavalla; 

3. ymmärtää, että kauppapolitiikalla on oma merkityksensä hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisessä, ja kehottaa siksi EU:ta varmistamaan, että sen kauppapoliittiset päätökset 

vastaavat niitä G7-maiden johtajien kesäkuun 2015 ensimmäisenä viikonloppuna Schloss 

Elmaussa (Saksa) antamia sitoumuksia, jotka koskevat maailmantalouden irrottamista 

hiilestä tämän vuosisadan aikana ja maailmanlaajuisen lämpenemisen rajoittamista 

enintään kahteen celsiusasteeseen Pariisin COP21-kokouksessa vahvistettavan 

sopimuksen tavoitteiden mukaisesti; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ratifioimaan 

vuotta 2020 edeltävää kautta koskevan Dohan muutoksen; 
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4. kehottaa EU:ta maailman suurimpana kauppablokkina omaksumaan näkyvän roolin 

puhtaasti maailmanlaajuisista ongelmista käytävissä kansainvälisissä keskusteluissa ja 

esimerkiksi osallistumaan näkyvästi vuonna 2015 järjestettävään YK:n 

ilmastonmuutoskonferenssiin, kehottaa EU:ta sitoutumaan entistä vahvemmin 

siirtolaisuuden ja pakolaisuuden käsittelyyn YK:n puitteissa, ja kehottaa sitä samalla 

kehittämään kunnianhimoisia, tehokkaita ja aktiivisia kauppapoliittisia toimia, joilla 

edistetään kestävää kehitystä, köyhyyden vähentämistä sekä ympäristön ja luonnonvarojen 

suojelua asiaa koskevien YK:n yleissopimusten mukaisesti; 

5. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita varmistamaan, että oikeus ruokaan toteutuu myös 

kauppasopimuksissa sellaisena kuin se on esitetty oikeudesta ruokaan vuonna 2011 

annetussa YK:n päätöslauselmassa (A/66/158); panee merkille EU:n keskeisen roolin 

elintarviketurvaan liittyvien maailmanlaajuisten haasteiden käsittelemisessä; 

6.  tukee edelleen päätelmiä, jotka esitettiin UNCTADin vuoden 2011 kertomuksessa suorista 

ulkomaisista investoinneista vähiten kehittyneissä maissa ja joissa suositeltiin 

toimintaohjelmaa investointien lisäämiseksi infrastruktuurialojen varovaisen 

vapauttamisen avulla, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien tukemista 

ulkomaisten investoijien avulla, pk-yritysten lainansaannin tukemista, investointien 

kohtelua ja suojaa koskevien asianmukaisten normien vahvistamista sekä lisätoimia 

huonoon hallintoon ja oikeudellisten kehysten kunnioittamiseen liittyvien ongelmien 

käsittelemiseksi; 

7. yhtyy UNCTADin vuoden 2015 World Investment Report -julkaisussa ilmaistuun 

kantaan, jonka mukaan investointien sääntely-ympäristöä on uudistettava ja ylikansallisten 

yritysten veropetokset, veronkierto ja aggressiivinen verosuunnittelu sellaisina kuin ne on 

määritelty OECD:n vuonna 2011 julkaisemassa raportissa ”Corporate Loss Utilisation 

through Aggressive Tax Planning” on lopetettava, jotta voidaan tukea kotimaisten 

resurssien käyttöönottoa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja hyödyntää 

täysimääräisesti mahdollisuudet, joita investoinnit, kaupan esteiden purkaminen ja 

talouksiemme vapauttaminen voivat tuoda kestävälle talouskehitykselle etenkin vähiten 

kehittyneissä maissa silloin, kun ne toteutetaan pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti, 

kun ne ovat selkeästi kohdennettuja, niihin sovelletaan selkeitä toteutumista koskevia 

sääntöjä ja kun ne liittyvät siirtymäkausien tasapainottaviin toimiin; katsoo, että 

finanssitransaktioveron tehokas maailmanlaajuinen toteutus, jossa EU:lla on tienraivaajan 

rooli, olisi monille maille lisäkeino näiden tavoitteiden saavuttamiseen; kehottaa EU:ta 

johtamaan maailmanlaajuista taistelua veroparatiiseja vastaan, sillä ne estävät kitkemästä 

laitonta kauppaa, jolla on tuhoisa vaikutus kehitykseen ja ihmisoikeuksiin; kehottaa EU:ta 

käsittelemään veronkiertoa sekä veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa 

monikansallisissa yrityksissä esimerkiksi EU:n ja kolmansien maiden välisten 

kauppasopimusten asianmukaisilla määräyksillä, EIP:n säännöillä, Latinalaisen Amerikan 

investointivälineellä (LAIF) sekä muilla investointivälineillä; 

8.  muistuttaa tarpeesta toimia yhdessä tehokkaammin työvoiman ja erityisesti nais- ja 

lapsityövoiman riiston kitkemiseksi sekä inhimillistä kehitystä haittaavan sosiaalisen 

polkumyynnin lopettamiseksi, sekä tarpeesta pyrkiä parantamaan työoloja koko 

maailmanlaajuisessa arvoketjussa ottaen mukaan sekä ostajat että tuottajat, kuten tehtiin 

äskettäin Bangladeshissa ja Myanmarissa; katsoo, että komission on jatkettava 

korkeatasoista yhteistyötä ILO:n kanssa varsinkin syyskuussa 2015 järjestettävän YK:n 
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kestävän kehityksen huippukokouksen yhteydessä; kehottaa EU:ta edistämään 

maailmanlaajuisella tasolla ILO:n ihmisarvoisen työn toimintaohjelman tavoitteiden 

sisällyttämistä kauppapolitiikkaan, kuten ILO:n jäsenvaltiot esittivät vuonna 2008 

yksimielisesti hyväksytyssä julistuksessa sosiaalisesti oikeudenmukaisesta 

globalisaatiosta; kehottaa EU:ta hyödyntämään täysimääräisesti ILO:n elinten ja erityisesti 

sen asiantuntijakomitean ja normien soveltamiskomitean asiantuntemusta; kehottaa EU:ta 

sisällyttämään kaikkiin kauppapoliittisiin sopimuksiin kunnianhimoisen ja tehokkaan 

kestävää kehitystä koskevan luvun; muistuttaa tässä yhteydessä myös keskeisestä roolista, 

joka EU:n tekemillä kauppasopimuksilla samoin kuin muilla välineillä, kuten yleisellä 

tullietuusjärjestelmällä, voi olla ILO:n normien toteutuksen edistämisessä ja näin 

ihmisarvoisten työolojen tarjoamiseen kannustamisessa koko maailmassa; 

9. tukee tavoitetta ottaa monenvälisellä tasolla käyttöön investointisuoja, johon liittyvässä 

uudessa järjestelmässä otetaan huomioon kansallisten tuomioistuinten toimivalta; kehottaa 

komissiota ottamaan tämän tavoitteen huomioon neuvottelujen asialistassaan, kun 

investointeja koskevia sopimuksia laaditaan; katsoo, että jos pysyvä investointikiistoja 

käsittelevä kansainvälinen sovittelutuomioistuin perustetaan, se voitaisiin sijoittaa YK-

järjestelmään ja sen olisi perustuttava periaatteisiin, jotka koskevat tuomioistuimen 

menettelyn kohteena olevien oikeuksia ja velvollisuuksia; katsoo, että olisi myös 

korostettava monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n periaatteita sekä yritystoimintaa 

ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n periaatteita; katsoo, että YK:n järjestelmä antaa 

käyttökelpoisia malleja tällaiselle järjestelmälle erityisesti rahoituskysymyksissä; 

10. muistuttaa, että Dohan mandaatti, jonka kaikki osallistuvat valtiot hyväksyivät kauppaa ja 

kehitystä käsittelevän YK:n konferenssin 13. istunnossa (XIII UNCTAD, Doha, 21.–

26. huhtikuuta 2012), edellyttää sukupuolten tasa-arvon ja osallistavan kehityksen välisen 

yhteyden tunnustamista; kehottaa UNCTADia vahvistamaan työtään, joka liittyy 

sukupuolten tasa-arvon, naisten voimaannuttamisen sekä kaupan ja kehityksen välisiin 

yhteyksiin, ja kehottaa sisällyttämään sukupuolten tasa-arvoon ja naisten 

voimaannuttamiseen liittyvät kysymykset keskeisten tavoitteiden luetteloon kaikkien 

maiden osalta; kehottaa EU:ta tehostamaan omia toimiaan ja omaksumaan johtavan roolin 

sukupuolinäkökohtien sisällyttämisessä kauppapolitiikkaan; kehottaa integroimaan 

järjestelmällisesti havainnot ja suositukset, joita YK Naiset -järjestö on tehnyt ja esittänyt 

sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja kauppapolitiikasta, jotka viittaavat selviin todisteisiin 

siitä, että talouskehitys ja sosiaalinen tasa-arvo kulkevat käsi kädessä, ja panee lisäksi 

merkille vahvan yhteyden sukupuolten tasa-arvon ja toisaalta kilpailukyvyn ja henkeä 

kohti lasketun BKT:n välillä; kehottaa siksi soveltamaan edelleen sukupuolten 

eriarvoisuutta kestävän kehityksen indikaattorina, kun EU:n kestävään kehitykseen 

kohdistuvien vaikutusten arviointia koskevaa käsikirjaa tarkistetaan; 

11. kehottaa EU:ta edistämään ja tukemaan YK:n Global Compact -aloitteeseen sisältyvien 

yritysten yhteiskuntavastuun periaatteiden noudattamista; kehottaa EU:ta edistämään 

YK:n foorumeilla sellaista kauppapolitiikkaa, jolla kannustetaan tehokkaasti näiden 

periaatteiden noudattamiseen esimerkiksi julkisia hankintoja koskevien ehtojen 

määrittämisen avulla; 

12. on tietoinen tarpeesta lujittaa liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n 

perusperiaatteita (UNGP) ja panna ne täytäntöön; kehottaa EU:ta edistämään sitä, että 

ylikansallisia yrityksiä sekä muita liikeyrityksiä ja ihmisoikeuksia käsittelevä hallitusten 
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välinen työryhmä, joka pyrkii saamaan aikaan oikeudellisesti sitovan, liikeyrityksiä ja 

ihmisoikeuksia koskevan välineen, saa työnsä onnistuneesti päätökseen, ja toteaa, että 

yritykset ja hallitukset ovat yhdessä vastuussa näiden periaatteiden tukemisesta; 

13. kehottaa EU:ta vahvistamaan rooliaan ja osallistumistaan YK:n elinten sääntelyä 

käsittelevissä työryhmissä, kuten YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) yhteydessä 

toimivassa WP.29:ssä, ja vaatii EU:ta kehottamaan muita YK:n jäseniä tekemään samoin; 

korostaa, että on pyrittävä luomaan maailmanlaajuiset tekniset normit, jotka edistävät 

vapaata kauppaa ja taloudellista kasvua ja ovat samalla yhteensopivia Euroopan 

sisämarkkinoiden kanssa; 

14. toteaa, että kauppasopimukset ja terveyspalvelujen saanti ovat läheisesti sidoksissa 

toisiinsa etenkin kehitysmaissa; toteaa, että Maailman terveysjärjestö (WHO) pyrkii 

luomaan välineet, joiden avulla tätä suhdetta voidaan arvioida objektiivisesti; kehottaa 

EU:ta tukemaan WHO:n aloitetta ja ottamaan huomioon sen työn perusteella tehdyt 

johtopäätökset. 
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