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EHDOTUKSET

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

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, joihin kuuluvat epäoikeudenmukaiset maailmankaupan säännöt;

2. muistuttaa, että EU on Cotonoun kumppanuussopimuksen nojalla sitoutunut edistämään 
kestävää kehitystä ja poistamaan köyhyyttä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioissa 
(AKT-valtioissa); ja katsoo, että EU, joka on tärkeä toimija monenvälisissä 
instituutioissa, voisi myötävaikuttaa kehitysmaiden aseman vahvistamiseen sillä, että se
EY:n perustamissopimuksen 178 artiklan mukaisesti muotoilisi oman politiikkansa 
johdonmukaisemmaksi ja kattavammaksi; korostaa kuitenkin muiden kansainvälisten 
rahoittajien merkittävää panosta; 

3. korostaa monenkeskisen kauppajärjestelmän ylläpitämisen ja vahvistamisen tärkeyttä; 
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;

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; 

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, koska nämä 
vientituet ovat ainoastaan 3,5 prosenttia EU:n maatalouden kokonaistuesta; 

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;

7. korostaa velkahuojennusten tärkeyttä, niin että poistetaan vaiheittain velat sellaisilta 
vähiten kehittyneiltä mailta (LDC), joiden hallitukset kunnioittavat ihmisoikeuksia ja 
hyvän hallintotavan periaatteita ja jotka pitävät etusijalla köyhyyden poistamista ja 
talouden kehittämistä; 

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
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kestäväksi ja merkittäväksi köyhyyden vähentymiseksi, ja kaupan vapauttaminen on 
vaikuttanut kehitysmaiden, erityisesti Afrikan maiden, ulkomaankaupan vaihtosuhteen 
heikentymiseen; 

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;

10. korostaa WTO:n pikaisen uudistamisen tarvetta, jotta järjestössä toteutuu demokraattinen 
vastuu ja avoimuus ja sen luotettavuus lisääntyy; 

11. pitää välttämättömänä laajentaa kauppasuhteita kehitysmaiden kesken, kehittää alueiden 
välistä etelä-etelä-ulottuvuutta, luoda paikallisia markkinoita ja parantaa väestön 
tavaroiden ja palvelujen saantia; 

12. katsoo, että ei ainoastaan kaupalla, vaan erityisesti talouden kehityksellä ja 
investoinneilla tavaroita ja palveluita tuottaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, voi olla 
vaikutus hyvinvoinnin lisääntymiseen tulevaisuudessa. 


