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toimintasuunnitelmaksi 
2) Ehdotus EU:n ja Afrikan kumppanuudesta puuvilla-alan kehityksen 

tukemiseksi 
= Neuvoston päätelmät 

 
 

 

Kehitysyhteistyöstä vastaavien ministereiden kokoonpanossa 27.4.2004 kokoontunut yleisten 

asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto antoi liitteessä olevat päätelmät. 
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LIITE 

 

NEUVOSTON PÄÄTELMÄT  

maatalousalan perushyödykeketjuista, riippuvuudesta ja köyhyydestä sekä 

EU:n ja Afrikan kumppanuudesta puuvilla-alan kehityksen tukemiseksi 

 

1. Neuvosto toteaa, että maatalousalan perushyödykkeillä on keskeinen merkitys kehitysmaiden 

köyhyyden vähentämisessä. Se korostaa tarvetta toteuttaa pikaisesti toimenpiteitä, joilla 

voidaan parantaa perushyödykkeiden tuottajien nykyistä yhä vaikeutuvaa tilannetta erityisesti 

perushyödykkeistä eniten riippuvaisissa kehitysmaissa, joissa vaikutukset ulottuvat 

makrotasolle. 

 

2. Neuvosto myöntää, että kansainvälisten maatalousalan perushyödykeketjujen, riippuvuuden ja 

köyhyyden tarkastelu on monitahoinen kysymys, joka edellyttää monenlaisia toimenpiteitä ja 

monialaista lähestymistapaa ja kaikkien asianosaisten yhteistyötä ja koordinointia, mukaan 

luettuina hallitukset, tuottajat, yksityinen sektori, valtioista riippumattomat järjestöt, 

kansainväliset järjestöt sekä kahden- ja monenvälisen avun antajat. 

 

3. Neuvosto palauttaa tässä yhteydessä mieleen Afrikan puuvilla-alan kriiseistä 17 päivänä 

marraskuuta 2003 ja Dohan kehitysohjelman uudistamisesta 8 päivänä joulukuuta 2003 

annetut neuvoston päätelmät. Se on tyytyväinen komission tiedonannoissa esitettyihin 

ehdotukseen EU:n toimintasuunnitelmaksi maatalousalan perushyödykeketjuista, 

riippuvuudesta ja köyhyydestä sekä yksityiskohtaiseen ehdotukseen EU:n ja Afrikan 

kumppanuudesta puuvilla-alan kehityksen tukemiseksi. 
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4. Neuvosto vahvistaa ehdotetun EU:n toimintasuunnitelman tavoitteet, suuntaviivat, ensisijaiset 

toiminta-alat ja toimenpiteet ja katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi toimittava niiden 

mukaisesti, myös varoihin liittyvän kysymyksen osalta, kahden- ja monenvälisessä 

yhteistyössä ja asiaankuuluvilla kansainvälisillä foorumeilla sekä tarvittaessa kahdenvälisessä 

vuoropuhelussa perushyödykkeistä riippuvaisten kehitysmaiden kanssa. Tässä yhteydessä on 

tärkeää ottaa huomioon sukupuolikysymykset ja toteuttaa toimenpiteitä ympäristön 

kestävyyden varmistamiseksi. Neuvosto kehottaa EY:n ja jäsenvaltioiden asiaankuuluvia 

yksiköitä kehittämään toimenpiteitä, toimia ja välineitä EU:n toimintasuunnitelman 

toteuttamiseksi ja pyytää komissiota raportoimaan edistyksestä vuosikertomuksessa. 

 

5. Neuvosto katsoo, että EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanon ensimmäisissä vaiheissa 

olisi keskityttävä seuraavaan: 

- perushyödykkeistä riippuvaisten kehitysmaiden tukeminen perushyödykestrategioiden 

suunnittelussa ja täytäntöönpanossa nykyisten aloitteiden pohjalta ja ottaen huomioon 

kansalliset kehittämisstrategiat ja erityisesti köyhyyden vähentämisstrategiat; 

 

- perushyödykealaa tukevien alueellisten markkinoiden, politiikkojen ja palveluiden 

kehittäminen tuettaessa alueellista yhdentymistä sekä kehitysyhteistyön että 

kauppaneuvottelujen kautta. Erityisesti olisi käytettävä hyväksi EU:n ja AKT:n 

talouskumppanuussopimuksista käytävien neuvottelujen tarjoamaa tilaisuutta; 

 

- perushyödykkeistä riippuvaisten kehitysmaiden tukeminen näiden pyrkiessä 

monipuolistamaan toimintaansa kannustaen erityisesti perushyödykkeiden tuottajien 

elinkeinojen monipuolistamiseen tehostamalla maaseutualueiden tuotannonaloille 

annettavaa tukea. Tällaista tukea olisi tarvittaessa annettava kunkin maan köyhyyden 

vähentämisstrategian yhteydessä sitoutuneisuusperiaatetta noudattaen ja pitäen 

mielessä, että alueellisella yhdentymisellä saattaa olla suuri merkitys muutosprosessin 

helpottamisessa; 

 

- perushyödykealan markkinaehtoisten riskinhallintavälineiden käytön ulottaminen 

mikrotasolle ja niiden kokeileminen makrotasolla; 
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- useamman avunantajan välisen yhteistyön kehittäminen maatalouden 
perushyödykealalla kansainvälisten järjestöjen (Maailmanpankki, FAO, YK:n kauppa- 
ja kehityskonferenssi, Perushyödykkeiden yhteisrahasto) kanssa kansallisia 
perushyödykestrategioita tukevan asiantuntemuksen ja innovatiivisten välineiden 
kehittämisen tehostamiseksi; 

 
- sen varmistaminen, että Dohan kehitysohjelman yhteydessä kiinnitetään asianmukaista 

huomiota tuotteisiin, jotka ovat erityisen tärkeitä perushyödykkeistä riippuvaisille 
kehitysmaille, mukaan luettuina perinteiset perushyödykkeet ja monipuolistamisen 
kannalta tärkeät tuotteet, ja ottaen huomioon kysymykset, joilla on huomattavaa 
merkitystä perushyödykkeistä riippuvaisille kehitysmaille kaikissa asiaa koskevissa 
neuvotteluissa kaupasta ja kehitysyhteistyöstä marraskuussa 2002 annettujen neuvoston 
päätelmien mukaisesti1. Neuvosto kannustaa tässä suhteessa kaikkia WTO:n jäseniä 
erityisiin ponnisteluihin; 

 
- kaikkien teollisuusmaiden kannustaminen myöntämään vähiten kehittyneiden maiden 

tuotteille tulliton ja kiintiötön pääsy markkinoille, kuten EU on tehnyt ”Kaikki paitsi 
aseet” –aloitteella. Suurimpia kehitysmaita olisi myös kannustettava avaamaan 
markkinansa hyödykkeille; 

 
- sen varmistaminen, että yleisen tullietuusjärjestelmän tulevan uudistamisen jälkeenkin 

perushyödykkeistä riippuvaisilla kehitysmailla on edelleen edullinen ja ennakoitavissa 
oleva pääsy EU:n markkinoille tarkistamalla muun muassa alkuperäsääntöjen asettamia 
vaatimuksia; 

 
- sen varmistaminen, että perushyödykkeistä riippuvaisille kehitysmaille annetaan 

lyhyellä aikavälillä rahoitusta muun muassa Flex-välineestä ja talousarviotukena 
lieventämään vientitulojen menetysten vaikutuksia köyhyyteen;  

 
- koordinoitujen toimien kehittäminen kestävien yrityskäytäntöjen ja investointien 

kannustamiseksi erityisesti perushyödykkeistä riippuvaisissa kehitysmaissa yksityisen ja 
julkisen sektorin kumppanuudet mukaan luettuina sekä yksityissektorin 
kehittämisvälineiden hyödyntäminen muilla kuin perinteisillä aloilla ottaen huomioon, 
että reilun kaupan liikkeellä ja käytännesäännöistä käytävillä kansainvälisillä 
keskusteluilla saattaa olla suuri merkitys kestävään kehitykseen.  

                                                
1 http://ue.eu.int/newsroom/NewMain.asp?LANG=1 

asiak. 14184/02 (presse 351) 



 
8972/04  msu,rir,ip/SJ/ep 5 
LIITE DG E II   FI 

 

6. Neuvosto tunnustaa kansainvälisten perushyödyke-elinten tärkeän roolin tuottaja- ja 

kuluttajamaiden välisinä yhteistyöfoorumeina niin julkisen kuin yksityisen sektorin tasoilla. 

Yksityistä sektoria olisi erityisesti rohkaistava osallistumaan niiden toimintaan. Neuvosto 

kehottaa EY:tä ja jäsenvaltioita laatimaan arvioita, syventämään asian käsittelyä ja tarvittaessa 

tekemään ehdotuksia sen varmistamiseksi, että nämä elimet voivat toimia tehokkaasti ja 

edistää tehokkaasti markkinoiden toimintaa, kestävää kehitystä ja muita eri alojen yhteiseen 

etuun kuuluvia seikkoja sekä perushyödykeketjustrategioita perushyödykkeistä eniten 

riippuvaisissa kehitysmaissa. 

 

7. Neuvosto kannattaa ehdotusta EU:n ja Afrikan puuvilla-alan kumppanuudesta, joka on 

ehdotetun EU:n toimintasuunnitelman tärkeä sovellus. Neuvosto kehottaa EY:tä ja 

jäsenvaltioita käsittelemään esiin tulleita kysymyksiä, myös rahoituslähteitä, ja toteuttamaan 

kaikki tarpeelliset toimet kumppanuuden täytäntöönpanemiseksi paikallisen vastuun ja 

tehokkaan koordinoinnin periaatteiden pohjalta. Tämä merkitsee seuraavaa: 

 

a)  reilumpien olosuhteiden luominen kansainvälisessä kaupassa: 

 

- kannattamalla puuvillaa koskevaa tehokasta ja yksityiskohtaista ratkaisua WTO:n 

maatalousneuvotteluissa; 

 

- rohkaisemalla kaikkia teollisuusmaita ja suurimpia kehitysmaita toimimaan EU:n 

tapaan ja antamaan vähiten kehittyneiden maiden puuvillalle ja puuvillatuotteille 

vapaan pääsyn markkinoilleen; 

 

- pyrkimällä WTO:ssa kaikkien puuvillan vientitukien poistamiseen; 
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- pyrkimällä varmistamaan suurimmilta puuvillantuottajamailta sitoumuksen 
toteuttaa uudistuksia kauppaa vääristävien kotimaisten tukien osalta. Tässä 
yhteydessä neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että EY on saattanut päätökseen 
oman puuvillajärjestelynsä uudistuksen, joka sekä vähentää myös järjestelyn 
kauppaa vääristäviä vaikutuksia ja parantaa yhdenmukaisuutta EY:n 
kehitysapupolitiikan kanssa. Neuvosto panee merkille komission aikomuksen 
luoda mekanismi, jonka avulla se voi seurata tukijärjestelmiensä ja 
uudistustoimiensa vaikutuksia puuvillan tuotantoon ja kauppaan; ottaa huomioon 
omien tuottajien edut. 

 
- tukemalla Afrikan maita kauppaan liittyvän teknisen avun ja toimintaedellytysten 

kehittämisen kautta, jotta ne voivat puolustaa omia etujaan ja neuvotella niistä 
monenvälisissä kauppayhteyksissä. 

 
b)  Afrikan puuvillantuottajamaiden tukeminen ja edellä EU:n toimintasuunnitelmaa varten 

suositeltujen toimien lisäksi: 
 

- yhteistyöpyrkimysten tehostaminen Afrikan puuvilla-alan kilpailukyvyn ja 
puuvillan tuotantoalueiden kehityksen vahvistamiseksi; 

 
- politiikkojen ja instituutioiden vahvistaminen, yksityisten investointien 

rohkaiseminen lisäarvon saamiseksi, teknisten innovaatioiden suosiminen ja 
afrikkalaisen puuvillan laadun kansainvälisen tunnustamisen tukeminen yhdessä 
kansallisten köyhyydenvähentämis- ja kehitysstrategioiden kanssa; 

 
- sen varmistaminen, että talouskumppanuussopimusten tarjoamat mahdollisuudet 

käytetään hyväksi puuvillatalouksien kehityksen tukemiseksi erityisesti kaupan 
edistämisen alalla toteutettavien toimien ja investointilausekkeiden avulla; 

 
- Afrikan maiden pääsyn tukeminen markkinaperustaisiin mekanismeihin, joilla 

helpotetaan perushyödykesektorin riskejä puuvillanviljelijöiden osalta. 
 
 
8.  Neuvosto pyytää komissiota harkitsemaan EY:n liittymistä jäseneksi puuvilla-alan 

kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (International Cotton Advisory Committee, 
ICAC), joka on yksi tämän alan tärkeimmistä foorumeista.” 

 

      


