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TARKISTUKSET 1-29

Lausuntoluonnos (PE 370.215v01-00)
Danutė Budreikaitė
kaupasta ja köyhyydestä: kauppapolitiikan suunnittelu kaupan myötävaikutuksen 
maksimoimiseksi köyhyyden lieventämisessä
(2006/2031(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Nirj Deva

Tarkistus 1
1 kohta

1. painottaa, että kauppa voi olla tehokkain köyhyyden vähentämisen väline pitkällä 
aikavälillä; katsoo kuitenkin, että köyhyyden torjunta vaatii ennen kaikkea 
perinpohjaista politiikan muutosta sekä teollisuusmaissa että kehitysmaissa, jotta 
voidaan puuttua köyhyyden rakenteellisiin syihin, joihin kuuluvat 
epäoikeudenmukaiset WTO:n kauppasäännöt;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Martens ja Anna Záborská

Tarkistus 2
1 kohta

1. toistaa kantansa siitä, että kauppa voi olla yksi tehokas köyhyyden vähentämisen 
väline; katsoo kuitenkin, että köyhyyden torjunta vaatii ennen kaikkea perinpohjaista 
politiikan muutosta sekä teollisuusmaissa että kehitysmaissa, jotta voidaan puuttua 
köyhyyden rakenteellisiin syihin oikeudenmukaisin kaupan säännöin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 3
1 kohta

1. toistaa kantansa siitä, että oikeudenmukainen kauppa voi olla yksi tehokas köyhyyden 
vähentämisen väline; katsoo kuitenkin, että köyhyyden torjunta vaatii ennen kaikkea 
perinpohjaista politiikan muutosta sekä teollisuusmaissa että kehitysmaissa, jotta 
voidaan puuttua köyhyyden rakenteellisiin syihin, joihin kuuluvat 
epäoikeudenmukaiset maailmankaupan säännöt, ja että kaikkien kahdeksan YK:n 
vuosituhattavoitteen saavuttamista on pidettävä tärkeimpänä tehtävänä meneillään 
olevissa maailmankaupan säännöistä ja talouskumppanuussopimuksista käytävissä 
neuvotteluissa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 4
2 a kohta (uusi)

2 a. kehottaa jäsenvaltioita olemaan puuttumatta epäoikeudenmukaisia 
ulkomaankaupan edistämistoimia toteuttamalla kehitysmaiden kaupan ehtoihin ja 
kohdemaiden yritysten paikallisiin markkinointimahdollisuuksiin eikä enää 
toteuttamaan tällaisia edistämistoimia kehitysyhteistyön rahoituksen tavoitteiden 
vastaisesti;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 5
2 b kohta (uusi)

2 b. panee merkille, että YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin UNCTAD:in mukaan 50 
vähiten kehittyneen maan – yli yhden kolmasosan AKT-maista – osuus maailman 
väestöstä vuonna 2004 oli 11 prosenttia (742 miljoonaa), mutta niiden osuus 
maailman kansantuotteesta oli vain 0,6 prosenttia;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 6
3 kohta

3. korostaa monenkeskisen kauppajärjestelmän ylläpitämisen ja vahvistamisen tärkeyttä;
pitää myönteisenä pyyntöä GATT-sopimuksen XXIV artiklan tarkistamisesta ja
muistuttaa, että WTO:ssa, joka on foorumi, jonka puitteissa kansainväliselle kaupalle 
on luotavissa oikeudenmukaisiin sääntöihin perustuva järjestelmä, olisi painotettava 
erityisesti kehitysmaiden neuvotteluvalmiuksien lisäämistä, jotta ne voivat paremmin 
edustaa omia kauppaetujaan ja jotta ne saadaan liitetyksi osaksi maailmantaloutta;
painottaa myös, että EU ja AKT-maat muodostavat riittävän suuren kokonaisuuden 
voidakseen vaatia joustavuutta ja mahdollisesti WTO:n sääntöjen tarkistamista 
siten, että niistä tehdään oikeudenmukaisempia ja paremmin kehitysmaiden tarpeita 
vastaavia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 7
3 a kohta (uusi)

3 a. pahoittelee , että kehitystä koskevaa neuvoston, komission ja parlamentin 
hyväksymää eurooppalaista konsensusta ei ole otettu riittävästi huomioon 
meneillään olevissa talouskumppanuussopimuksia koskevissa neuvotteluissa, ja 
kehottaa komissiota ottamaan kehityksen pääosaston huomattavasti aktiivisemmin 
mukaan neuvotteluihin;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Frithjof Schmidt

Tarkistus 8
4 kohta

4. katsoo, että WTO:n kuudennen ministerikokouksen aikana edistyttiin jonkin verran, 
erityistuotteiden (Special Products, SP) ja erityissuojatullien (Special Safeguard 
Mechanism, SSM) sekä erityis- ja erilliskohtelun (Special and Differential Treatment, 
SDT) osalta, kun huomioon otettiin kehitysmaiden huoli kaupan vapauttamisen ja 
vastavuoroisuuden vaikutuksesta, mutta korostaa, että yhä on paljon tehtävää;
painottaa, että erityis- ja erilliskohtelu on otettava täysimääräisesti huomioon 
neuvoteltaessa maatalous- ja teollisuustuotteiden kaupan hintojen alennusten 
ehdoista, jotta köyhille kehitysmaille annetaan mahdollisuus suojella 
teollistumispyrkimyksiään;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Martens ja Anna Záborská

Tarkistus 9
4 a kohta (uusi)

4 a. painottaa, että teollisuusmaiden ja kehitysmaiden väliset mutta myös kehitysmaiden 
keskinäiset kaupan esteet ovat esteenä kestävälle kehitykselle ja että WTO:n 
neuvotteluja maataloustuotteiden ja muiden tuotteiden markkinoillepääsystä olisi 
nopeutettava mahdollisimman pian; katsoo, että markkinat on pohjois-
eteläsuunnan lisäksi avattava myös etelä-eteläsuunnassa; toteaa, että on puututtava 
myös etuuskohtelun häviämisen ongelmaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 10
5 kohta

5. pitää myönteisenä päätöstä poistaa maatalouden vientituet vuoteen 2013 mennessä; 
muistuttaa, että yhteisen maatalouspolitiikan menot vuonna 2005 olivat 
37 prosenttia EU:n kokonaisbudjetista, mikä vastaa 0,43 prosenttia jäsenvaltioiden 
bruttokansantuotteesta; muistuttaa, että vientituet ovat ainoastaan 3,5 prosenttia 
EU:n maatalouden kokonaistuesta; kehottaa siksi komissiota pikaisesti esittämään 
ehdotuksen, jolla vuoden 2003 maatalousuudistusta jatketaan ja maataloustuki 
irrotetaan kokonaan tuotannosta; kehottaa samalla komissiota tutkimaan EU:n 
maataloustuen vaikutuksia kauppaan ja erityisesti kehitysmaihin ja esittämään 
tutkimuksen pohjalta ehdotuksen EU:n maataloustuen alentamisesta sekä erillisten 
kansallisten tukijärjestelmien vähentämisestä;

Or. da

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Martens ja Anna Záborská

Tarkistus 11
5 kohta

5. pitää myönteisenä päätöstä poistaa maatalouden vientituet vuoteen 2013 mennessä; 
kehottaa kuitenkin komissiota jatkamaan keskusteluja niiden menettelytapojen 
lukkoon lyömiseksi, joilla maatalouden kansallisia tukia ja tulleja voidaan vähentää
kaikissa teollisuusmaissa; 

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 12
5 kohta

5. pitää myönteisenä päätöstä poistaa maatalouden vientituet vuoteen 2013 mennessä ja 
vaatii jälleen jouduttamaan tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa; kehottaa kuitenkin 
komissiota jatkamaan keskusteluja niiden menettelytapojen lukkoon lyömiseksi, joilla 
maatalouden kansallisia tukia ja tulleja voidaan vähentää, koska nämä vientituet ovat 
ainoastaan 3,5 prosenttia EU:n maatalouden kokonaistuesta; 

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Martens ja Anna Záborská

Tarkistus 13
5 a kohta (uusi)

5 a. korostaa palveluntarjoajien markkinoillepääsyn helpottamista, myös kehitysmaissa, 
samalla kun taataan kaikkien WTO:n jäsenmaiden kyky säännellä omia 
palvelualojaan GATS-sopimuksen mukaisesti, mukaan lukien mahdollisuus jättää 
terveydenhuollon, koulutuksen ja audiovisuaalisten palvelujen kaltaiset perusalat 
sen ulkopuolelle; pahoittelee, että WTO:n neuvotteluissa ei toistaiseksi ole 
vahvistettu erityistä sääntelykehystä palveluille, erityisesti aloille, jotka ovat tärkeitä 
kehitysmaiden vientimahdollisuuksien kannalta; vaatii merkittävää edistymistä tällä 
alalla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrietus van den Berg

Tarkistus 14
5 a kohta (uusi)

5 a. korostaa sokerin, banaanien ja puuvillan kaltaisten raaka-aineiden merkitystä 
kehitysmaille; kehottaa Euroopan unionia tarjoamaan kehitysmaille niiden 
tarvitsemaa apua sokerialansa uudistamiseksi ja antamaan siihen lisärahoitusta; 
pahoittelee, ettei Hongkongin puuvillaongelmaa ole voitu ratkaista tehokkaasti;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrietus van den Berg

Tarkistus 15
6 kohta

6. pitää myönteisenä, että “Aid for Trade” -ohjelman alaa on laajennettu niin, että sitä ei 
ole rajoitettu vähiten kehittyneisiin maihin (LDC) vaan laajennettu muihin 
kehitysmaihin; pitää kuitenkin valitettavana sitä, että tämä aikaisemmin sovittu tuki on 
nyt tehty riippuvaiseksi tuensaajilta vaadittavista kauppaa koskevista 
lisämyönnytyksistä; painottaa, että tämä apu on rahoitettava uusilla määrärahoilla 
eikä siihen saa käyttää määrärahoja, jotka on jo varattu muihin kehitysaloitteisiin, 
kuten vuosituhannen kehitystavoitteisiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 16
6 kohta

6. pitää myönteisenä, että “Aid for Trade” -ohjelman alaa on laajennettu niin, että sitä ei 
ole rajoitettu vähiten kehittyneisiin maihin (LDC) vaan laajennettu muihin 
kehitysmaihin; pitää kuitenkin valitettavana sitä, että tämä aikaisemmin sovittu tuki on 
nyt tehty riippuvaiseksi tuensaajilta vaadittavista kauppaa koskevista 
lisämyönnytyksistä; painottaa, että tätä apua ei saa rahoittaa määrärahoja 
siirtämällä vaan että se on rahoitettava määrärahoja lisäämällä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Frithjof Schmidt

Tarkistus 17
6 kohta

6. pitää myönteisenä, että “Aid for Trade” -ohjelman alaa on laajennettu niin, että sitä ei 
ole rajoitettu vähiten kehittyneisiin maihin (LDC) vaan laajennettu muihin 
kehitysmaihin; pitää kuitenkin valitettavana sitä, että tämä aikaisemmin sovittu tuki on 
nyt tehty riippuvaiseksi tuensaajilta vaadittavista kauppaa koskevista 
lisämyönnytyksistä; muistuttaa, että "apua kaupalle" -ohjelmaa ei saa rahoittaa 
muista kehitysaloitteista, kuten vuosituhannen kehitystavoitteista, otettavilla 
määrärahoilla;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Martens ja Anna Záborská

Tarkistus 18
6 kohta

6. pitää myönteisenä, että “Aid for Trade” -ohjelman alaa on laajennettu niin, että sitä ei 
ole rajoitettu vähiten kehittyneisiin maihin (LDC) vaan laajennettu muihin 
kehitysmaihin; (poistetaan)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrietus van den Berg

Tarkistus 19
6 a kohta (uusi)

6 a. hylkää palveluja koskeviin WTO-neuvotteluihin ilmoitetun muutoksen, jossa 
perinteistä alhaalta ylös- ja pyynnöistä tarjouksiin -lähestymistapaa täydennetään 
monenvälisillä neuvotteluilla; vaatii, että tämä ei saa heikentää köyhempien maiden 
asemaa painostamalla niitä vapauttamaan lisää palvelualoja, ja painottaa, että 
jäsenvaltioiden oikeutta säännellä omia julkisia palveluitaan ei saa vaarantaa 
neuvotteluissa millään tavalla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frithjof Schmidt

Tarkistus 20
6 a kohta (uusi)

6 a. panee merkille Hongkongissa hyväksytyn kehityspaketin; pahoittelee, että 
tullittoman ja kiintiöttömän teollisuusmaiden markkinoillepääsyn myöntäminen 
vähiten kehittyneiden maiden tuotteille mahdollistaa sen, että jopa kolme prosenttia 
tariffiluokista jätetään pois, mikä merkittävästi vähentää vähiten kehittyneiden 
maiden saamaa hyötyä; kehottaa kaikkia teollisuusmaita ja edistyneitä kehitysmaita 
noudattamaan EU:n "Everything But Arms" ('Kaikki paitsi aseet') -aloitteen 
mukaista mallia;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 21
7 kohta

7. korostaa velkahuojennusten tärkeyttä, niin että poistetaan vaiheittain velat sellaisilta 
kehitysmailta, joiden hallitukset kunnioittavat ihmisoikeuksia ja hyvän hallintotavan 
periaatteita ja jotka pitävät etusijalla köyhyyden poistamista ja talouden kehittämistä;
painottaa kuitenkin EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden roolia kansainvälisissä 
rahoituslaitoksissa, jotta vältytään uusien taloudellisesti haitallisten vaatimusten 
asettamiselta kehitysmaille velkahuojennusten ehtona;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 22
8 kohta

8. panee merkille YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) ja muiden 
instituutioiden viimeaikaiset tutkimukset, jotka osoittavat, että laajaa kaupan 
vapauttamista vähiten kehittyneissä maissa ei ole kyetty riittävällä tavalla muuttamaan 
kestäväksi ja merkittäväksi köyhyyden vähentymiseksi, ja kaupan vapauttaminen on 
vaikuttanut kehitysmaiden, erityisesti Afrikan maiden, ulkomaankaupan vaihtosuhteen 
heikentymiseen; varoittaa niistä katastrofaalisista seurauksista, joita tulleista 
saatavien tulojen, mikäli niitä ei korvata muilla tuloilla, poisjäämisestä on näille 
maille liian nopean, pakotetun markkinoiden avaamisen seurauksena, ja painottaa 
näiden maiden oikeutta määrätä itse markkinoiden avaamisen vauhti kaikilla 
aloilla;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Frithjof Schmidt

Tarkistus 23
8 a kohta (uusi)

8 a. muistuttaa, että on pikaisesti vakautettava raaka-aineiden hinnat ja tarkistettava 
toimitusten hallinnointimekanismeja kansainvälisillä raaka-ainemarkkinoilla; 
kehottaa komissiota tukemaan afrikkalaisten WTO:n jäsenmaiden ehdotuksia 
raaka-aineiden hintojen sisällyttämisestä nykyiseen WTO:n neuvottelukierrokseen;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 24
9 kohta

9. korostaa, että on tärkeää kehittää kaupan toimintaedellytyksiä, jotta voidaan vahvistaa 
AKT-maiden kykyä tunnistaa tarpeita ja strategioita, että on tärkeää neuvotella ja 
tukea alueellista integraatiota ja antaa apua tässä prosessissa ja pyrkiä tällöin 
erityisesti monipuolistamaan ja tukemaan alueellista integraatiota ja valmistelemaan 
vapauttamista siten, että vahvistetaan tuotantoa ja tarjontaa ja kaupankäyntivalmiuksia 
ja korvataan mukautuskustannuksia sekä lisätään näiden maiden kykyä houkutella 
investointeja, samalla kun suojellaan paikallista aloittelevaa teollisuutta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frithjof Schmidt

Tarkistus 25
11 kohta

11. pitää välttämättömänä laajentaa kauppasuhteita kehitysmaiden kesken, kehittää 
alueiden välistä etelä-etelä-ulottuvuutta, luoda paikallisia markkinoita ja parantaa 
väestön tavaroiden ja palvelujen saantia; kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
uudelleen huomioimaan talouskumppanuussopimuksista käydyissä neuvotteluissa 
perustetut alueelliset ryhmittymät ja lisäämään niiden mahdollisuuksia edistää 
alueiden välistä talouskasvua;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 26
11 kohta

11. pitää välttämättömänä laajentaa kauppasuhteita kehitysmaiden kesken, kehittää 
alueiden välistä etelä-etelä-ulottuvuutta, luoda paikallisia markkinoita ja parantaa 
väestön tavaroiden ja palvelujen saantia; pitää erityisen välttämättömänä 
peruspalvelujen, kuten juomavesihuollon, terveydenhuollon, energiahuollon, 
liikennepalvelujen ja koulutuksen saannin takaamista julkisin investointiohjelmin 
vuosituhannen kehitystavoitteiden mukaisesti ja niiden jättämistä kaikkien 
vapauttamispyrkimysten ulkopuolelle palvelujen kauppaa koskevassa 
yleissopimuksessa (GATS) ja talouskumppanuussopimuksissa;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 27
12 kohta

12. katsoo, että ei ainoastaan kaupalla, vaan erityisesti sosiaalisella ja talouden 
kehityksellä ja investoinneilla tavaroita ja palveluita tuottaviin pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin, voi olla vaikutus hyvinvoinnin lisääntymiseen tulevaisuudessa; kehottaa 
erityisesti Euroopan investointipankkia kehittämään enemmän ohjelmia tätä 
kohderyhmää varten;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer

Tarkistus 28
12 a kohta (uusi)

12 a. korostaa paikallisten yhteisöjen, parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan 
osallistumisen merkitystä kehitysmaiden demokratisoitumiskehityksessä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nirj Deva

Tarkistus 29
12 a kohta (uusi)

12 a. korostaa, että on tärkeää tukea vähiten kehittyneitä maita niiden pyrkimyksissä 
vähentää byrokratiaa yritysten kannustamiseksi kotimaassa ja markkinoiden 
löytämiseksi ulkomailla.

Or. en


