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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavia oikeudellisten asioiden 

valiokuntaa ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät: 

A. toteaa, että parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten välisessä sopimuksessa 

kehotetaan toimielimiä tekemään yhteistyötä unionin lainsäädännön 

yksinkertaistamiseksi sekä ylisääntelyn ja kansalaisille, viranomaisille ja yrityksille 

aiheutuvan hallinnollisen taakan välttämiseksi; toteaa parlamentin korostavan, että 

kansainvälisissä kauppasopimuksissa nämä tavoitteet eivät saisi johtaa 

ympäristönsuojelua, kansanterveyttä, työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta, 

Kansainvälisen työjärjestön työelämän normeja tai kuluttajan oikeuksia koskeviin 

alhaisempiin vaatimuksiin; 

B. toteaa, että sääntely-yhteistyöstä on tullut keskeinen väline kansainvälisissä 

kauppasopimuksissa pyrittäessä kauppakumppanien väliseen sääntelyä koskevaan 

vuoropuheluun ja johdonmukaisuuteen; katsoo, että komission olisi edelleen sitouduttava 

tähän prosessiin, joka koskee kaikkien sidosryhmien oikeudenmukaisia ja tasapuolisia 

toimintaedellytyksiä, ja takaamaan päätöksenteon parhaan mahdollisen avoimuuden; 

C. ottaa huomioon, että toimielinten välisellä sopimuksella paremmasta lainsäädännöstä on 

vähitellen saatu aikaan konkreettisia parannuksia joillakin painopistealoilla ja että sen 

40 kohdassa sitoudutaan neuvottelemaan kansainvälisiä sopimuksia koskevien käytännön 

yhteistyöjärjestelyjen ja tietojenvaihdon parantamisesta; 

1. katsoo, että on välttämätöntä noudattaa yleisesti pitkäaikaista käytäntöä, jonka mukaan 

poliittisesti merkittävien sopimusten kauppaa ja investointeja koskevia määräyksiä ei 

sovelleta väliaikaisesti ennen kuin parlamentti on antanut hyväksyntänsä, mihin myös 

komission jäsen Malmström sitoutui kuulemisessaan 29. syyskuuta 2014; kehottaa 

neuvostoa, komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa laajentamaan tämän käytännön 

koskemaan kaikkia kansainvälisiä sopimuksia; 

2. kehottaa muita toimielimiä noudattamaan perussopimuksia ja säädöksiä sekä 

asiaankuuluvaa oikeuskäytäntöä sen varmistamiseksi, että parlamentille 

a. annetaan välittömästi, täysimääräisesti ja asianmukaisesti tietoa kansainvälisten 

sopimusten koko elinkaaren aikana ennakoivalla, jäsennellyllä ja selkeällä tavalla 

unionin neuvotteluasemaa heikentämättä ja sille annetaan riittävästi aikaa ilmaista 

näkemyksensä kaikissa vaiheissa ja ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon;  

b. annetaan asianmukaisesti tietoa ja se otetaan mukaan sopimusten 

täytäntöönpanovaiheeseen etenkin sopimuksella perustettujen elinten tekemien 

päätösten osalta ja sille annetaan mahdollisuus käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan 

lainsäätäjänä, kun sopimukset vaikuttavat EU:n lainsäädäntöön; 

c. annetaan ennakoivasti tietoa komission kannasta kansainvälisillä foorumeilla, joita 

ovat esimerkiksi WTO, UNCTAD, OECD, UNDP, FAO ja UNHRC;  

3. toteaa, että parlamentti on valmis viemään asian uudelleen Euroopan unionin 

tuomioistuimeen, jotta varmistetaan, että parlamentin oikeuksia kunnioitetaan, jos 

lähitulevaisuudessa ei saavuteta ratkaisevaa edistystä parempaa lainsäädäntöä koskevan 

toimielinten välisen sopimuksen 40 kohtaa koskevissa neuvotteluissa; 
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4. toteaa, että kaikkien toimielinten olisi otettava huomioon, että niiden vastuu lainsäätäjinä 

ei pääty kansainvälisten sopimusten tekemiseen; korostaa, että täytäntöönpanoa on 

seurattava tiiviisti ja on jatkuvasti pyrittävä varmistamaan, että sopimuksilla saavutetaan 

niiden tavoitteet; kehottaa toimielimiä laajentamaan parhaita käytäntöjä ja 

yhteistoimintaan perustuvan menettelytavan koskemaan kansainvälisten sopimusten 

täytäntöönpano- ja arviointivaiheita; 

5. suhtautuu myönteisesti kaupan painopisteitä koskevaan komission työohjelmaan, vaikka 

siinä voitaisiin antaa enemmän tietoa kansainvälisten kauppaneuvottelujen aikataulusta; 

vaatii lisäämään lainsäädäntömenettelyn avoimuutta esimerkiksi käyttämällä yhteistä 

tietokantaa; 

6. toteaa, että vaikutustenarvioinnit, joihin sisältyy analyysi ihmisoikeustilanteesta, voivat 

olla tärkeä väline neuvoteltaessa kauppa- ja investointisopimuksia ja auttaa osapuolia 

noudattamaan ihmisoikeusvelvoitteitaan; muistuttaa, että sopimukset, kuten taloudellisia, 

sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, ovat 

luonteeltaan sitovia; 

7. suhtautuu myönteisesti vaikutustenarviointeihin sovellettavaan järjestelmällisempään 

menettelytapaan, vaikka käytetyt menetelmät eivät aina ole parhaita mahdollisia; kehottaa 

komissiota jatkamaan tuloksiin perustuvaa kauppapolitiikkaa, jolla vähennetään yritysten 

hallinnollista ja sääntelytaakkaa, ja noudattamaan samalla ihmisoikeusvelvoitteita 

ja -sitoumuksia YK:n suuntaviivojen ja komission ohjeiden mukaisesti; 

8. kehottaa komissiota ja neuvostoa kunnioittamaan kaikilta osin EU:n ja sen 

jäsenvaltioiden toimivallan jakoa, kuten voidaan päätellä unionin tuomioistuimen 

16. toukokuuta 2017 annetusta lausunnosta 2/15, neuvotteluohjeiden hyväksymisen, 

neuvottelujen sekä allekirjoittamista ja tekemistä koskevien ehdotusten oikeusperustan 

osalta ja erityisesti kansainvälisten kauppasopimusten allekirjoittamista ja tekemistä 

koskevan neuvoston toimivallan osalta; 

9. suhtautuu myönteisesti delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten käyttöä 

koskeviin parannuksiin, mutta katsoo, että parlamentin näkemysten mukainen 

lähentyminen on edelleen tarpeen; kannattaa toimielinten yhteistä rekisteriä delegoiduista 

säädöksistä ja osallistumista asiantuntijoiden kokouksiin. 
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