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Suomen otettava EU:n ja USA:n vapaakauppasopimuksessa tiukka linja 
 
 

Arvoisa puhemies, 

Kaupankäynnin on oltava reilua ja vapaata, mutta kaiken ei pidä olla kaupan. Kaupan 
vapauttaminen voi vaikuttaa haitallisesti julkisiin palveluihin, työelämään, demokratiaan ja 
ympäristöön. Ilman näistä vaikutuksista huolehtimista vapaakauppa voikin toimia päinvastoin 
kuin haluttiin. Euroopan unionissakin on tässä vielä todella paljon tekemistä. 

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii Suomelta tiukkaa linjaa EU:n ja Yhdysvaltain 
vapaakauppaneuvotteluissa. Euroopan parlamentilla, Suomen hallituksella ja eduskunnalla on 
suuri vastuu siitä, minkä sisällön sopimus saa. Mikäli avoimuutta ei lisätä ja julkisia palveluita 
turvata, tai sopimukseen sisältyy demokratiaa uhkaava investointisuoja, pitää sopimus hylätä. 
 
Valtioilla on kaikissa tilanteissa oltava oikeus demokraattisesti päättää, mitkä asiat hoidetaan 
julkisesti ja mitkä järjestetään yksityisillä markkinoilla. Valtioilla pitää myös olla oikeus 
suojella kansalaisiaan ja ympäristöään lainsäädännöllä. Yrityksille ei pidä antaa mahdollisuutta 
kiristää ja rahastaa valtioita, joiden lainsäädäntö lähtee yleisestä edusta, eikä suuryritysten 
edusta. 

Suomen hyvinvointivaltion kannalta oleellista ovat julkiset palvelut. Johtaako tämä sopimus 
pakkoyksityistämiseen ja siihen, että palvelut siirtyvät kansainvälisille yrityksille, jotka vievät 
voittonsa verokeitaisiin? Tiedämme jo myös muiden maiden kokemuksista, että jos 
vesilaitokset yksityistetään, niin vesimaksut nousevat takuuvarmasti.  

On tiedettävä, vaatiiko sopimus EU-maita hyväksymään geenimaissin tai kloonatun lihan, ja 
miten torjunta-aineiden käyttöön suhtaudutaan. Tiedämme, että meillä Euroopassa on 
nykyisinkin paljon ongelmia elintarviketurvallisuudessa. Niitä ei tule tietoisesti lisätä. 

Tärkeää on myös tietää, ovatko Suomen työeläkelaitokset suojattuja sopimuksessa. 

Arvoisa puhemies, 

Erityisen vaarallinen on pyrkimys investointisuojan sisällyttäminen sopimukseen. Siinä on 
helposti investointikumppanuus kaukana, kun suuret kansainväliset yhtiöt moukaroivat 
korvausvaatimuksillaan unionia ja jäsenmaiden hallituksia. 

Sopimusriitoihin kaavaillusta välimiesmenettelystä on paras luopua. Se on sattumanvarainen ja 
yrityksiä kansalaisten kustannuksella suosiva. Sille siirrettäisiin päätöksentekoa julkisen vallan 
rajoista, ja sillä olisi oikeus kiistää hallituksen, parlamentin ja kansallisten tuomioistuinten 
päätökset. Tällainen riitojenratkaisu ei ole oikeudenmukainen eikä demokraattinen. 

 

*                    *                    * 



 
EU on osin kansalaisten kritiikin vuoksi keskeyttänyt vapaakauppaneuvottelut kolmeksi 
kuukaudeksi. Nyt tarvitaan laajaa keskustelua jäsenmaissa ja kansalaisyhteiskunnan kritiikki on 
myös otettava vakavasti. Toivottavasti tuleva Euroopan parlamentti puolustaa nykyistä 
vahvemmin eurooppalaisia hyvinvointivaltiorakenteita. 

Arvoisa puhemies, 

Suomen tulee nyt neuvotteluiden kariutumisen uhallakin pitää loppuun asti kiinni kannastaan, 
jonka mukaan EU:n ja USA:n vapaakauppasopimus ei saa estää Suomen oikeutta kehittää 
syrjimättömästi ja perustuslakia noudattaen maamme terveydenhuoltoa, kuluttajansuojaa, 
työntekijöiden suojelua tai ympäristönsuojelua.  

Sopimus ei myöskään saa vapauttaa sijoittajia niille asetetuista oikeudellisista velvoitteista. 
Suomen on pidettävä tiukasti kiinni myös vaatimuksesta jakaa neuvotteluista ajantasaista tietoa 
sidosryhmille ja kansalaisille neuvottelujen eri vaiheissa. 

  

  

 


