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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kaupasta ja köyhyydestä: kauppapolitiikan suunnittelu kaupan myötävaikutuksen
maksimoimiseksi köyhyyden lieventämisessä
(2006/XXXX(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2001 antamansa päätöslauselman kansainvälisen kaupan 
avautumisesta ja demokratiasta1, 13. joulukuuta 2001 antamansa päätöslauselman WTO:n 
kokouksesta Qatarissa2, 3. syyskuuta 2002 antamansa päätöslauselman kaupankäynnistä ja 
kehityksestä köyhyyden poistamisen kannalta3, 30. tammikuuta 2003 antamansa 
päätöslauselman maailman nälkäongelmasta ja köyhimpien maiden kanssa käytävän 
kaupan esteiden poistamisesta4, 12. helmikuuta 2003 antamansa päätöslauselman WTO:n 
maatalouskauppaneuvotteluista5, 15. toukokuuta 2003 antamansa päätöslauselman 
kehitysmaiden toimintaedellytysten parantamisesta6, 3. heinäkuuta 2003 antamansa 
päätöslauselman Maailman kauppajärjestön viidennen ministerikokouksen valmisteluista 
(Cancún, Meksiko, 10.–14. syyskuuta 2003)7, 4. syyskuuta 2003 antamansa 
päätöslauselman komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
kauppapolitiikasta ja kehityksestä – kehitysmaiden auttaminen hyötymään kaupasta8, 
25. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman Maailman kauppajärjestön viidennestä 
ministerikokouksesta Cancúnissa9, 24. helmikuuta 2005 antamansa päätöslauselman nälän 
ja köyhyyden torjunnasta10, 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman Dohan 
kierroksen arvioinnista WTO:n yleisneuvostossa 1. elokuuta 2004 tehdyn päätöksen 
jälkeen11, 6. heinäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman Global Call to Action Against 
Poverty -kampanjasta köyhyyden poistamiseksi12, 1. joulukuuta 2005 antamansa 
päätöslauselman Hongkongissa järjestettävän Maailman kauppajärjestön kuudennen 
ministerikokouksen valmisteluista13,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2005 antamansa kannan ehdotukseen neuvoston 
asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta14 sekä 1. joulukuuta 2005 
antamansa kannan ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden valmistusta koskeviin 
patentteihin liittyvästä pakkolisensoinnista15,

  
1 EYVL C 112 E, 9.5.2002, s. 326.
2 EYVL C 177 E, 25.7.2002, s. 290.
3 EUVL C 272 E, 13.11.2003, s. 277.
4 EUVL C 039 E, 13.2.2004, s. 79.
5 EUVL C 043 E, 19.2.2004, s. 248.
6 EUVL C 067 E, 17.3.2004, s. 255.
7 EUVL C 074 E, 24.3.2004, s. 861.
8 EUVL C 076 E, 25.3.2004, s. 435.
9 EUVL C 077 E, 26.3.2004, s. 393.
10 EUVL C 304 E, 1.12.2005,s. 277.
11 P6_TA(2005)0182.
12 P6_TA-PROV(2005)0289.
13 P6_TA-PROV(2005)0461.
14 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 145.
15 P6_TA-PROV(2005)0454.
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– ottaa huomioon neuvoston 27. kesäkuuta 2005 antaman asetuksen (EY) N:o 980/2005 
yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta1,

– ottaa huomioon komission 12. huhtikuuta 2005 antamat 
tiedonannot ”Vuosituhattavoitteiden saavuttamisen nopeuttaminen – Euroopan unionin 
panos” (KOM(2005)0132), ”Vuosituhattavoitteiden saavuttamisen nopeuttaminen –
Kehitysyhteistyön rahoitus ja avun tehokkuus” (KOM(2005)0133) sekä ”Kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus – Kehityksen vauhdittaminen
vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi” (KOM(2005)0134),

– ottaa huomioon 12. ja 15. joulukuuta 2005 sekä 24.–26. marraskuuta 2004 pidetyn WTO:n 
parlamentaarisen kokouksen loppujulistukset,

– ottaa huomioon WTO:n kuudennen ministerikokouksen julistuksen, joka hyväksyttiin 
Hongkongissa 18. joulukuuta 2005,

– ottaa huomioon WTO:n yleisneuvoston 1. elokuuta 2004 hyväksymän päätöksen,

– ottaa huomioon WTO:n neljännen ministerikokouksen julistuksen, joka hyväksyttiin 
Dohassa 14. marraskuuta 2001,

– ottaa huomioon Sutherlandin raportin WTO:n tulevaisuudesta,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien 8. syyskuuta 2000 antaman 
vuosituhatjulistuksen, jossa asetetaan vuosituhannen kehitystavoitteet kansainvälisen 
yhteisön yhteisesti sopimaksi köyhyyden poistamisen perusteeksi,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhannen kehitystavoitteita koskevan 
kertomuksen vuodelta 2005,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 2005 huippukokouksen tulokset,

– ottaa huomioon professori Jeffrey Sachsin johtaman YK:n vuosituhatkampanjan 
työryhmän vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista koskevan raportin ”Investing 
in Development: a practical plan to achieve the Millennium Development Goals”,

– ottaa huomioon G8-maiden 8. heinäkuuta 2005 antaman Gleneaglesin julkilausuman,

– ottaa huomioon YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) kertomuksen 
vuodelta 2002 – ”Least Developed Countries: Escaping the Poverty Trap” (Vähiten 
kehittyneet maat: irti köyhyysloukusta),

– ottaa huomioon YK:n alaisen Afrikan talouskomission Afrikan vuoden 2004 tilannetta 
koskevan talousraportin ”Unlocking Africa's Trade Potential”,

– ottaa huomioon nälän vastaisessa huippukokouksessa muodostetun ”nälän vastaisen 

  
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 980/2005, annettu 27. kesäkuuta 2005 (EUVL L 169, 30.6.2005, s.1).
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kvintetin” (”Quintet against Hunger”), joka johti Global Call to Action against Poverty -
kampanjaan, jonka Brasilian presidentti Lula käynnisti maailman sosiaalifoorumissa 
tammikuussa 2005,

– ottaa huomioon toimia nälän ja köyhyyden poistamiseksi koskevan New Yorkissa 
20. syyskuuta 2004 annetun julistuksen, jonka allekirjoittivat 111 maan hallitukset, 
mukaan luettuna kaikkien EU:n jäsenvaltioiden hallitukset,

– ottaa huomioon maailman ruokahuippukokouksen vuoden 1996 sitoumuksen puolittaa 
nälkäisten määrä vuoteen 2015 mennessä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja … lausunnot 
(A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että yli miljardi ihmistä ympäri maailmaa elää äärimmäisessä 
köyhyydessä alle dollarilla päivässä ja että 1,5–3 miljardia ihmistä elää köyhyysrajan 
alapuolella alle kahdella dollarilla päivässä,

B. ottaa huomioon, että erot asukaskohtaisissa tuloissa maailman köyhimpien ja rikkaimpien 
maiden välillä ovat yli kaksinkertaistuneet 25 viime vuoden aikana,

C. ottaa huomioon sen huolestuttavan seikan, että köyhimpien maiden osuus maailman 
kaupasta on laskenut viime vuosikymmenen aikana ja että niiden riippuvuus alhaisen 
lisäarvon tuotteista on lisääntynyt,

D. katsoo, että maailmanlaajuinen epätasapaino liberalisoinnin vauhdin ja yhteiskuntaa ja 
ympäristöä koskevien sääntöjen välillä kasvattaa kuilua rikkaiden ja köyhien välillä sekä 
teollisuus- että kehitysmaissa ja on uhkana Euroopan unionin kehittymiselle sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden, kestävän kehityksen ja teollistamisen alueeksi,

E. ottaa huomioon, että Maailmanpankin, Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman ja 
Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelman raportin mukaan kolme neljäsosaa 
maailman köyhistä elää maaseudulla, ja heidän toimeentulonsa riippuu täysin 
ympäristöstä ja että köyhät ihmiset ovat luonnonvarojen yksityistämisen ja ympäristön 
tuhoamisen ensimmäisiä uhreja,

F. ottaa huomioon, että luonnonvarojen, kuten veden ja maan tai energian, ja peruspalvelujen, 
kuten lääkkeiden, terveydenhuollon ja koulutuksen, sekä välttämättömyystarvikkeiden, 
kuten lääkkeiden, saatavuus heikentyy päivä päivältä köyhien osalta,

G. ottaa huomioon, että hyödykkeiden ja maataloustuotteiden kaupasta saatavat hyödyt 
pienenevät päivä päivältä tuottajien osalta ja kasvavat jälleenmyyjien osalta,
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H. ottaa huomioon, että Maailmanpankin, Kansainvälisen valuuttarahaston ja YK:n tietojen 
pohjalta tehdyn tutkimuksen1 mukaan kaupan vapauttaminen on maksanut Saharan 
eteläpuoliselle Afrikalle 272 miljardia dollaria 20 viime vuoden aikana,

I. katsoo, että vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen ja maailmanlaajuisen 
köyhyyden torjunta edellyttävät nykyistä oikeudenmukaisempia kauppakäytäntöjä, 
vahvoja ja valvottuja ympäristönsuojelua ja sosiaalisia oikeuksia koskevia sääntöjä, 
sietämättömän velkataakan tehokasta huojentamista sekä kaikkien lahjoittajien avun 
lisäämistä,

J. katsoo, että ulkomaankauppa voi olla tärkeä sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen väline 
silloin, kun maat voivat suojata markkinansa ensimmäisessä vaiheessa ja avata ne 
valitsemilleen aloille sitten kun haluavat ja kun niillä on vahvat institutionaaliset puitteet, 
selkeät yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevat säännöt sekä selkeät mekanismit vaurauden 
jakamiseksi,

K. katsoo, että monenvälisen kauppajärjestelmän ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevia 
sääntöjä, kehitysmaiden reilua integroimista maailman kauppajärjestelmään niiden tarpeet 
huomioon ottaen ja paremmin toimivaa WTO:ta on pidettävä EU:n kauppapolitiikan 
tärkeimpinä tavoitteina ja vastuualueina, sillä EU on maailman suurin kaupparyhmittymä,

L. ottaa huomioon, että kehitysmaat sopivat Marrakechissa aloittavansa neuvottelut 
palveluista sillä ehdolla, että toimittaisiin täysin joustavasti siten, että mikä tahansa 
palveluala voidaan sisällyttää neuvotteluihin tai jättää niiden ulkopuolelle,

M. ottaa huomioon, että teollisuusmaat hallitsevat 90 prosenttia patenteista ja että nykyisten 
Trips-sääntöjen soveltaminen on este teknologian siirrolle,

N. ottaa huomioon, että EU on maailman suurin viejä ja toiseksi suurin tuoja, ja sen vaikutus 
WTO:ssa ja kahdenvälisten ja alueellisten sopimusten välityksellä muodostaa 
kansainvälisen kauppapolitiikan puitteet ja säännöt käsitteellisestä perustasta 
täytäntöönpanoon saakka,

1. varoittaa, että epäonnistuminen köyhyyden poistamisessa, mikä lykkää yhteiskuntaa ja 
ympäristöä koskevien sääntöjen tasapainotilan saavuttamista, aiheuttaa valtavia 
maailmanlaajuisia kustannuksia inhimillisenä kärsimyksenä, epävakautena, konflikteina, 
toistuvina hätätiloina, kansainvälisenä rikollisuutena, huumekauppana, taloudellisena 
pysähtyneisyytenä, laittomana maahanmuuttona ja ennenaikaisina kuolemina;

2. pyytää komissiota pohtimaan kansainvälisen toimintansa ensisijaisena tavoitteena 
maailmanlaajuisen hyvän hallintotavan, kauppasääntöjen ja kehitystä koskevan oikeuden 
täytäntöönpanon, ja erityisesti ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevien sääntöjen, 
tasapainottamista ainoana keinona edistää köyhyyden taustalla olevien syiden poistamista 
sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamista ja ympäristön kestävyyttä;

  
1 "The economics of failure: The real cost of "free" trade for poor countries", Egor Kraev Christian Aid –
järjestön puolesta, kesäkuu 2005.
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3. kehottaa arvioimaan perusteellisesti nykyisten kauppapolitiikkojen vaikutuksen 
köyhyyteen ja ympäristöön kehitysmaissa ja EU:ssa;

4. on tyytyväinen komission puheenjohtajan (lokakuussa 2005 antamaan) ilmoitukseen siitä, 
että hän ryhtyy erityisohjelmien avulla toimiin globalisaation uhrien puolesta EU:ssa; 
katsoo, että kyseisiä ohjelmia olisi tuettava vahvistamalla EU:n yhteiskuntaa ja 
ympäristöä koskevia sääntöjä ja tarkastamalla EU:hun tuotavia tuotteita tai EU:ssa 
tuotettuja palveluja;

5. pyytää komissiota perustamaan – ja rohkaisemaan WTO:ta perustamaan – uusia 
mekanismeja tuotteiden hintojen vakauttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että niiden 
kaupallistamisen tuotot jaetaan tasaisesti tuottajien ja jälleenmyyjien kesken;

6. katsoo, että oikeus teollistamiseen on kehitysoikeus ja katsoo siksi, että jokaisella maalla 
on oikeus suojata teollisuuttaan erityisesti mailta, jotka harjoittavat sosiaalista tai 
ympäristöön liittyvää polkumyyntiä;

7. tukee taloudellista integraatiota naapurivaltioiden ja niiden maiden välillä, jotka ovat 
samalla asteella taloudellisessa kehityksessä;

8. pyytää komissiota työskentelemään avoimempien kauppaneuvottelujen puolesta ja 
ottamaan huomioon niiden kehitysmaiden huolet, joilla ei ole valmiuksia käydä useita 
kauppaneuvotteluja samanaikaisesti;

9. kehottaa komissiota käynnistämään erityisohjelman, jolla autetaan Saharan eteläpuolisen 
Afrikan maita torjumaan kansainvälisten rahoituslaitosten täytäntöönpaneman kaupan 
vapauttamisen kielteiset vaikutukset esimerkiksi veden saatavuuteen, lääkkeiden 
saatavuuteen, julkisiin palveluihin (rautatiet jne.), maatalouteen ja perusteollisuuteen;

10. kehottaa uudistamaan GATT:in XXIV artiklan niiden siirtymäkausien pidentämiseksi, 
joita myönnetään kehitysmaille, kun ne tekevät sitoumuksia alueellisissa sopimuksissa;

11. toteaa, että maatalous on edelleen tärkein tulojen ja työllisyyden lähde useimmissa 
kehitysmaissa, erityisesti köyhälle väestölle, ja pyytää siksi kaikkia teollisuusmaita 
nopeuttamaan vientitukien ja aiheettomien sisäisten tukien poistamista ennakoivassa 
prosessissa ja sallimaan vain kotimaiset tuet, jotka ovat todella perusteltuja kestävän 
maatalouden kannalta ja jotka takaavat maatalouden yhteiskunnallisen tehtävän 
toteutumisen;

12. pyytää komissiota lisäämään kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikkojensa 
johdonmukaisuutta ja auttamaan kehitysmaiden hallituksia ylläpitämään ja kehittämään 
julkisia palveluja, jotta köyhyyteen liittyviä suuria vitsauksia, kuten epidemioita, 
lukutaidottomuutta, juomaveden puutetta sekä jätevesien käsittelyn puutetta voitaisiin 
torjua;

13. pyytää komissiota takaamaan täyden joustavuuden palvelualalla ja antamaan jokaiselle 
maalle vapauden sisällyttää mikä tahansa palvelu vapautettavien palvelujen luetteloon tai 
poistaa se luettelosta;
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14. korostaa tarvetta lääkkeiden saatavuuteen ja kohtuulliseen hinnoitteluun ja korostaa 
tarvetta Trips-sopimuksen 30 ja 31 artiklan uudistamiseen; katsoo, että kyseinen Trips-
sopimuksen uudistus on kiireellinen, jotta teknologian siirtoa voidaan helpottaa 
kehitysmaiden hyväksi;

15. korostaa, että köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen edistämisen on oltava 
talouskumppanuussopimuksista käytävien neuvottelujen keskeisinä tavoitteina;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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