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EUROOPAN PARLAMENTTI 

KOMISSAARI ASHTONIN

VASTAUKSET PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

Osa B – Erityiskysymykset

1. Tiedonantoa "Globaali Eurooppa" pidetään kansainvälistä kauppaa 
koskevana komission kannanottona ja sen kilpailukykystrategian 
ulkoisena osana. Vaikealla rahoituskriisillä, elintarvikkeiden jyrkällä 
hinnannousulla ja maailman ympäristöolojen jatkuvalla 
huonontumisella on vakavia vaikutuksia kansainväliseen kauppaan ja 
maailmantalouteen. Aiotteko näin ollen tehdä muutoksia 
tiedonannossa mainittuihin kauppapolitiikan aloihin, joihin kuuluvat 
erityisesti EU:n tavaroiden ja palvelujen pääsy kolmansien maiden 
markkinoille, kaupan suojakeinojen käyttö, teollis- ja tekijänoikeuksien 
täytäntöönpano ja EU:n yritysten pääsy merkittäville ulkomaisille 
julkisten hankintojen markkinoille?

Globaali Eurooppa -tiedonannossa etsitään vastauksia siihen, miten 
kauppapolitiikalla voidaan vahvistaa Euroopan talouden ulkoista kilpailukykyä ja 
eurooppalaisia yhteiskuntia. Tiedonannon keskeisenä ajatuksena on, että avoin
suhtautuminen kauppaan, muiden avoin suhtautuminen meihin ja osallistuminen 
maailmantalouteen ovat talouksiemme ja yhteiskuntiemme kulmakiviä. Meidän on 
luonnollisestikin oltava valmiita mukauttamaan tämän politiikan osatekijöitä 
maailmanlaajuisesti muuttuviin olosuhteisiin. Meidän on jatkuvasti mukautettava 
toimintatapojamme ja huolehdittava siitä, että ajamme oikeita asioita. Uskon 
kuitenkin, että vallitseva kriisi on omiaan syventämään tiedonannossa esitetyn 
mukaista sitoutumista hyviin kauppatapoihin ja avoimeen maailmantalouteen, joka 
perustuu sääntöihin ja tehokkaisiin sääntöjen noudattamisen valvontakeinoihin. 

Tiedonannon taustalla vaikuttava talouden analyysi pitää edelleen paikkansa. 
Analyysiä tukevat vuoden 2007 tiedot, joiden mukaan EU:n vientitoiminta jatkuu 
menestyksellisenä varsinkin sellaisten tavaroiden ja palvelujen markkinoilla, joilla 
tarvitaan pitkälle kehitettyä osaamista tai erityisasiantuntemusta. Eurooppa on ja 
pysyy kaupankäynnin mantereena, joka on tiiviisti sidoksissa maailmanlaajuisiin 
toimitusketjuihin ja riippuvainen maailmanmarkkinoista niin tuonnin kuin vienninkin 
osalta. 

Tässä vaiheessa on vaikea ennustaa, miten nykyinen rahoituskriisi vaikuttaa 
tilanteeseen tai kansainväliseen kauppaan yleisesti. Kulutuksen supistuessa on syytä 
valmistautua kysynnän laskuun teollisuusmaiden markkinoilla, ja kehitys on 
todennäköisesti samansuuntaista tietyissä nopean talouskasvun kumppanimaissa. 
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Maailmanlaajuisen laskusuhdanteen aikana myös paineet protektionismin lisäämiseksi 
kasvavat Euroopassa ja sen kumppanimaissa. Tilannetta kiristävät entisestään raaka-
aineisiin, kuten peruselintarvikkeisiin, kohdistuvan paineen lisääntyminen ja ehdoton 
tarve lievittää talouskasvun ympäristövaikutuksia niin omalla mantereellamme kuin 
kehitysmaissa. 

Yleisesti ottaen pidän tiedonannon painopisteitä oikeina nykytilanne huomioon 
ottaen. On tärkeää pyrkiä jatkossakin varmistamaan kaikin tavoin, että 
eurooppalaisilla yrityksillä on tasa-arvoinen pääsy vientimarkkinoille ja että 
kauppakumppanimme täyttävät WTO-velvollisuutensa. Yksi merkittävä keino on 
neuvotella nopean talouskasvun maiden kanssa laajat vapaakauppasopimukset. 
Komission, jäsenvaltioiden ja liike-elämän kesken vuonna 2007 solmittu 
markkinoillepääsyä koskeva kumppanuus on sekin tukenut valitsemaamme 
lähestymistapaa merkittävällä tavalla. Markkinoillepääsyä koskevaa kumppanuutta ja 
muita välineitä avuksi käyttäen meidän on jatkettava resurssien keskittämistä 
varmistaaksemme, että niin pienet kuin suuretkin eurooppalaiset viejät saavat tasa-
arvoisen kohtelun ulkomailla. Tämä koskee erityisesti julkisia hankintoja, joiden 
markkinat ovat edelleen hyvin suljettuja maailmanlaajuisesti mutta joista 
kaikenkokoisilla eurooppalaisilla yrityksillä on arvokasta asiantuntemusta. Ymmärrän 
hyvin, että tämä on yksi kahdenvälisten neuvottelujen vaikeimmista kysymyksistä. Se 
on myös kysymys, jossa meidän on oltava sensitiivisiä kumppaniemme 
neuvottelukantojen taustalla vaikuttaville paikallisolosuhteille. Toivoisin esimerkiksi, 
että eurooppalaisten ympäristöinvestointien ja -teknologioiden pääsyä isoille nopean 
talouskasvun markkinoille helpotettaisiin, koska niillä voidaan tukea siirtymistä 
vähäpäästöiseen talouteen. Kyseessä on tavoite, jonka näkisin mielelläni Kiinan 
kanssa käytävää kauppaa koskevan asialistan kärjessä.

Meidän on myös oltava valmiita käyttämään kaupan suojamekanismeja 
varmistaaksemme, että muut noudattavat hyviä kauppatapoja eivätkä tuo 
markkinoillemme tavaroita polkumyynnillä Euroopan taloudellista etua vahingoittaen. 
Tehokkaat suojatoimet ovat avoimien markkinoiden kääntöpuoli: olemme avoimia 
kaupankäynnille, mutta edellytämme kumppaneiltamme hyvien kauppatapojen 
noudattamista. 

Näkisin myös, että olemme oikeassa torjuessamme tuoteväärennöksiä 
maailmanlaajuisesti: väärentäminen vahingoittaa suuresti yrityksiämme ja heikentää 
suoraan niiden legitiimejä suhteellisia vahvuuksia, minkä lisäksi väärennökset ovat 
usein vaarallisia ja tasoltaan ala-arvoisia. 

2. Heinäkuussa pidetty WTO:n ministerikokous päättyi tuloksetta, eikä 
Dohan neuvottelukierrosta saatane lähiaikoina päätökseen. Mitä pitkän 
aikavälin seurauksia WTO:n neuvottelujen kauan jatkuneesta 
pattitilanteesta on Euroopan unionille ja muulle maailmalle? Mikä on 
WTO-keskeisen monenvälisen kauppajärjestelmän tulevaisuus, ellei 
Dohan kierroksen kehityslupauksia pystytä lunastamaan? Arveletteko, 
että perusperiaatteesta, jonka mukaan neuvotellaan yhdestä 
kokonaisuudesta, joudutaan luopumaan? Tuetteko aktiivisesti sellaista 
WTO:n uudistusta, jossa kyseiselle järjestölle luodaan 
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parlamentaarinen ulottuvuus, jotta WTO:n neuvottelujen 
demokraattista legitiimiyttä ja avoimuutta voidaan parantaa? 

Koskaan aikaisemmin Dohan kehitysohjelman historiassa emme ole päässeet niin 
lähelle sopua kuin heinäkuussa, ja haluankin jatkaa siitä, mihin tuolloin päästiin. 
Dohan neuvottelukierroksen epäonnistumisen seuraukset tuntuisivat monilla eri 
tasoilla. Dohan kierroksella on neuvoteltu merkittävästä kehitysyhteistyöpaketista, 
johon kuuluu vähiten kehittyneiden maiden tuotteiden tulliton ja kiintiötön pääsy 
markkinoille, kauppaa tukeva apu ja kaupan helpottamistoimet. Nämä siis jäisivät 
toteutumatta. Neuvottelujen tuloksena syntyisi uusia kaupankäyntimahdollisuuksia 
niin teollisuusmaissa kuin kasvavan talouden maissa, ja epäonnistumisen myötä nekin 
menetettäisiin. Uudella sopimuksella olisi sinetöity ja tehty peruuttamattomiksi 
viimeksi (14–15 vuotta sitten) tehdyllä monenvälisellä kauppasopimuksella 
yksipuolisesti myönnetyt markkinoillepääsyä koskevat oikeudet – ilman sopimusta 
tällaista taetta ei ole. Yhdysvaltojen maatalousreformi siirtyisi kauemmaksi 
tulevaisuuteen, joten maan omille viljelijöilleen myöntämien tukien vahingolliset 
vaikutukset kehitysmaiden maatalouteen jatkuisivat entisellään. Näiden lisäksi on 
lukuisia muita aloja, joilla menestyksellisesti loppuun viety Dohan kierros lisäisi 
asteittain maailmantalouden avoimuutta sekä tarkentaisi ja vahvistaisi sääntöjä, joilla 
varmistetaan hyvien kauppatapojen noudattaminen maailmankaupassa. 

Epäonnistuminen Dohan neuvotteluissa vähentäisi WTO:n uskottavuutta varsinkin 
voimakkaasti kasvavien talouksien maissa ja vähemmän kehittyneissä maissa. Dohan 
kehitysohjelman oli tarkoitus olla uudenlainen kauppasopimus, jolla haluttiin osoittaa, 
että monenvälisessä kauppajärjestelmässä on mahdollista ottaa huomioon 
kehitysmaiden erilaiset tarpeet. Neuvottelujen epäonnistuminen voisi johtaa siihen, 
että jotkin kehitysmaat katsovat, etteivät ne pysty turvaamaan omia etujaan olemassa 
olevissa instituutioissa. 

Myönnän, että yhden kokonaisuuden periaatteesta kiinni pitäminen 153 jäsenen 
WTO:ssa on valtava poliittinen ja tekninen haaste, ja pidänkin todennäköisenä, että 
WTO:ssa kehitetään jatkossa erityyppisiä neuvottelurakenteita. Dohan kehitysohjelma 
on kuitenkin suunniteltu yhdeksi kokonaisuudeksi. Valitulla lähestymistavalla 
saavutetaan tasapaino, joka on tärkeä sekä neuvottelujen eri osien (esim. maatalous, 
tavarat ja palvelut) välisen tasapainon kannalta että kaupan vapauttamisen ja 
neuvottelukierrokselle keskeisten erityisten kehitystoimenpiteiden välisen tasapainon 
kannalta. Kannatan periaatteessa kaikkia sellaisia muutoksia WTO:n toimintaan, joilla 
parannetaan neuvottelujen ja riitojenratkaisumenettelyn avoimuutta ja lisätään 
parlamentin jäsenten mahdollisuuksia valvoa hallitustensa esittämiä kantoja ja 
vaikuttaa niihin. 

3. Millaisia vaikutuksia Euroopan yhteisön ja AKT-valtioiden välisillä 
talouskumppanuussopimuksilla olisi mielestänne oltava AKT-valtioiden 
talouskasvuun, kehitykseen, yhdentymiseen, yhteenkuuluvuuteen ja 
tulevaan asemaan? Kun otetaan huomioon joidenkin sellaisten AKT-
valtioiden vaatimukset, jotka ovat tehneet komission kanssa vain 
tavaroita koskevia väliaikaisia sopimuksia, oletteko valmis 
neuvottelemaan uudelleen ponnahduslautana toimiviin sopimuksiin 
sisältyvät luvut? Aiotteko jatkaa neuvotteluja täysimääräisistä 
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talouskumppanuussopimuksista? Miten aiotte parantaa Euroopan 
unionin julkista kuvaa sen suhteissa AKT-valtioihin? 

Talouskumppanuussopimusten tavoitteet eivät ole muuttuneet sen jälkeen, kun AKT-
maat ja EU sopivat niistä vuonna 2000 tehdyssä Cotonoun sopimuksessa. 
Talouskumppanuussopimuksilla on edistettävä kestävää kehitystä ja köyhyyden 
vähentämistä AKT-maissa. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on kehittää AKT-maiden 
alueellista yhdentymistä koskevia aloitteita niiden maailmantalouteen integroitumisen 
edistämiseksi. Meidän on tuettava AKT-maiden asteittaista integroitumista 
maailmantalouteen sen sijaan, että niiden marginaalistaminen jatkuisi. Cotonoun 
sopimukseen sisältyvät kauppaetuudet johtivat siihen, että AKT-maiden osuus EU:n 
kaupasta oli pienenemässä ja kauppa oli yksipuolistumassa jalostamattomien 
perushyödykkeiden suuntaan. Osuuden pienenemiskehityksen pysäyttäminen on 
saavutus sinänsä, mutta lisäksi on pyrittävä tukemaan talouksien monipuolistumista. 
Siihen tarvitaan täysimittaisia alueellisia talouskumppanuussopimuksia, joilla AKT-
maiden teollisuutta autetaan täyttämään kansainväliset vaatimukset, avataan uusia 
kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeitä palvelukaupan mahdollisuuksia sekä 
luodaan vakaa lainsäädäntöympäristö ja investointeja houkuttelevat taloudelliset 
olosuhteet.

Meidän on allekirjoitettava vuonna 2007 parafoidut väliaikaiset sopimukset, jotta 
kauppajärjestelymme olisi WTO:n sääntöjen mukainen ja voidaksemme turvata 
kauppakumppaniemme markkinoillepääsyn. Meidän olisi pidettävä mielessä myös se, 
että maat neuvottelevat parhaillaan väliaikaiset sopimukset korvaavista 
täysimittaisista talouskumppanuussopimuksista. Näissä laaja-alaisissa neuvotteluissa 
voidaan käsitellä mitä tahansa ongelmia, myös väliaikaisiin sopimuksiin liittyviä
kysymyksiä. Olen tietoinen eri alueiden esiin nostamista huolenaiheista ja siitä, että 
samat alueet ovat toistamiseen esittäneet tavoitteekseen täysimittaisten, kehitykseen 
suuntautuneiden talouskumppanuussopimuksien tekemisen. 

Talouskumppanuussopimuksista ei tule identtisiä. Ei ole mitään järkeä allekirjoittaa 
sopimusta, jota asianomainen alue ei voi panna täytäntöön, joten sopimuksissa on 
otettava huomioon alueelliset erot. Kaikkien talouskumppanuussopimusten pitäisi 
kuitenkin olla täysimittaisia siinä mielessä, että kaikki keinot tukea kehitystä 
hyödynnetään täysimääräisesti.

Talouskumppanuussopimuksista käytävissä neuvotteluissa on kyse uudistamisesta ja 
30 vuotta vanhan etuuskohtelun muuttamisesta. Neuvottelujen takaraja oli ehdoton: 
Cotonoun sopimukseen perustuvan kauppajärjestelmän oikeudellinen voimassaolo 
päättyi vuonna 2007. Näin laajat uudistukset eivät ole koskaan helppoja. Määräajassa 
pysyminen edellytti kompromisseja kaikilta osapuolilta ja joidenkin vaikeiden 
valintojen tekemistä. Jos väliaikaiset sopimukset saadaan allekirjoitetuiksi, työhön 
kohdistuu vähemmän välitöntä painetta. Olen sitä mieltä, että neuvottelujen luonnetta 
voidaan ja että sitä pitäisi muuttaa. Haluan henkilökohtaisesti tehdä yhteistyötä AKT-
kumppaneidemme kanssa: selittää, mitä aiomme tehdä, ja kuunnella, mitä he haluavat 
näiltä sopimuksilta. Toivon voivani omalla tyylilläni vaikuttaa suhteisiin ja aion tehdä 
kaikkeni suhteiden vahvistamiseksi AKT-maiden kanssa. Katson, että tiivis yhteistyö 
Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa on tämän prosessin olennainen 
osa.



5

4. Kun otetaan huomioon maailmantalouden viimeaikainen kehitys, 
monenvälisten kauppaneuvottelujen vähäinen edistyminen ja joidenkin 
kahdenvälisten neuvottelujen ennustettua hitaampi edistyminen, onko 
EU:n strategiaa tärkeimpiä kauppakumppaneitamme kohtaan 
mielestänne tarpeen uudistaa? Miten aiotte erityisesti ratkaista 
sääntelyä koskevat ja muut kysymykset, joissa EU:lla ja Yhdysvalloilla 
on ollut näkemyseroja? Mitä toimenpiteitä aiotte toteuttaa, jotta EU:lla 
olisi entistä tasapainoisemmat kauppasuhteet Kiinaan? Entä miten 
aiotte varmistaa, että Aasian, Latinalaisen Amerikan ja Välimeren 
alueiden kanssa käytävät vapaakauppasopimusneuvottelut edistävät 
alueellista yhdentymistä, josta olisi kummallekin osapuolelle paljon 
enemmän hyötyä kuin kahdenvälisistä sopimuksista?

Vaikka me olemme sitoutuneet hallinnoimaan monenvälistä kauppajärjestelmää 
WTO:n välityksellä, olen vakaasti sitä mieltä, että meidän on lisäksi solmittava vahvat 
ja strategiset taloussuhteet tärkeimpiin kauppakumppaneihimme. Maailmantaloudessa 
käynnissä olevat syvälliset muutokset ja EU:n ja nousevien talousmahtien keskinäinen 
taloudellinen riippuvuus ovat seikkoja, joiden takia on tärkeämpää kuin koskaan 
aikaisemmin, että meillä on toimivat ja rakentavat kumppanuudet Intian, Kiinan, 
Japanin, Korean sekä ASEANin ja Latinalaisen Amerikan maiden kanssa. 
Taloudellinen yhteistyö Euroopan naapurimaiden, myös Venäjän ja Välimeren 
maiden, kanssa on sekin elintärkeää. Yhdysvaltojen-suhteemme muodostavat 
jatkossakin maailmantalouden perustan ja sen merkittävimmän 
kauppakumppanuuden. 

Mitä tulee Yhdysvaltoihin, on totta, että eroavuudet säännöissä ja lähestymistavoissa 
haittaavat kaupankäyntiä jatkuvasti. Kaupan sääntelyesteisiin on harvoin 
pikaratkaisuja. Olemme kuitenkin laatineet Yhdysvaltojen kanssa kattavan 
työohjelman, jonka puitteissa näitä ongelmia pyritään ratkaisemaan. Transatlanttisen 
talousneuvoston perustaminen vuonna 2007 on yksi uusi keino kiinnittää poliitikkojen 
huomio sääntelyongelmiin. Jos Yhdysvaltojen seuraava hallitus vain osoittaa 
oikeanlaista poliittista sitoutumista, talousneuvoston toiminta ja Yhdysvaltojen kanssa 
sääntelystä käymämme vuoropuhelu voivat kantaa pitkälle. Kaupallisten 
erimielisyyksien ei pidä kuitenkaan antaa hämärtää sitä seikkaa, että EU:lla ja 
Yhdysvalloilla on molemmilla keskeinen rooli globalisaation seuraavaan vaiheen 
muotoilussa ja rakentavan yhteistyön tekemisessä muiden, esimerkiksi Kiinan ja 
Intian, kanssa. 

Edeltäjälläni oli tapana sanoa, että Kiina on Euroopan kauppapolitiikan suurin 
yksittäinen haaste, ja olen pitkälle samaa mieltä. Kiinan ja EU:n kauppasuhteet ovat 
nähdäkseni erittäin tärkeät ja mahdollisesti erittäin tuottoisat molemmille osapuolille. 
Kauppavajeemme Kiinan kanssa on hälyttävä ja heijastaa joiltain osin sitä, että Kiinan 
markkinat eivät ole niin avoimet EU:n tavaroille, palveluille ja investoinneille kuin 
haluaisimme ja oletamme. Vuonna 2008 käyttöön otettu korkean tason mekanismi oli 
kiinalaiselta osapuolelta osoitus siitä, että he ymmärtävät huolemme kaupan 
epätasapainosta. Jää nähtäväksi, johtaako mekanismi käytännön toimiin vai jääkö se 
pelkäksi hyvän tahdon eleeksi. Itse haluaisin rakentaa suhteestamme Kiinaan 
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sellaisen, että se kestää rehellisen vuoropuhelun markkinoillepääsyyn liittyvistä 
ongelmista, mutta jossa osapuolet myös tunnustavat keskinäisen taloudellisen 
riippuvuutensa ja yhteiset strategiset edut. 

Vahvojen alueellisten markkinoiden kehittäminen on jatkossakin 
vapaakauppasopimustemme päämäärä. Alueellinen ulottuvuus on 
talouskumppanuussopimusten peruslähtökohta, ja se vaikuttaa monien sellaisten 
päätösten taustalla, joita olemme tehneet ASEANin, Keski-Amerikan, Andien 
yhteisön, Mercosurin, Välimeren alueen ja Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa 
käytyjen neuvottelujen rakenteesta. Valittu linja on taloudellisesti järkevä, ja sillä 
varmistetaan, että vähäisemmillä kumppaneilla on kollektiivista painoarvoa EU:n 
kanssa asioidessaan. Se myös heijastaa Euroopan omia kokemuksia: laajemmat 
aluemarkkinat toimivat voimakkaampana talouden moottorina ja houkuttelevat 
enemmän investointeja ja kauppaa. Silloinkin kun olemme valmiita omaksumaan eri 
tahtiin eteneviä lähestymistapoja – kuten on tehty Kaakkois-Aasiassa, Välimeren 
alueella ja Andien yhteisössä, missä joustava suhtautuminen on yksinkertaisesti keino 
huomioida erot alueen kehitysvalmiuksissa – perimmäisenä tavoitteena pitäisi olla 
alueiden taloudellinen yhdentyminen.

5. Nykyiset perussopimukset sitovat tietenkin komissiota ja sen jäseniä, 
kunnes Lissabonin sopimus on saatu ratifioiduksi. Mihin toimiin 
komissio voi mielestänne ryhtyä jo ennen sopimuksen muodollista 
ratifiointia? Voitteko ajatella tukevanne Euroopan parlamenttia 
pyydettäessä sellaista toimielinten sopimusta, jonka nojalla Euroopan 
parlamentti saisi samanlaiset ulkomaankauppaa koskevat 
toimivaltuudet kuin se saisi Lissabonin sopimuksen nojalla? Miten 
paljon perussopimusten määräyksiä laajemmalle olette valmis 
ulottamaan Euroopan parlamentin kanssa kaupan alalla tehtävän 
yhteistyön? Miten katsotte olevanne vastuussa Euroopan 
parlamentille? Millaisia kokemuksia ja kykyjä voitte mielestänne tuoda 
kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen työhön?

Kymmenen vuotta Englannin parlamentin ylähuoneen jäsenenä on antanut minulle 
lujan luottamuksen Euroopan parlamentin kykyyn tehdä yhteistyötä Euroopan 
komission kanssa kauppapolitiikan laatimisessa ja tarvittaessa vaatia komissiota tilille 
tekemisistään. Olen tämän valiokunnan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että 
Lissabonin sopimuksella yhteiseen kauppapolitiikkaan tehdyt muutokset, varsinkin 
sellaiset, joilla parlamentin asemaa vahvistetaan ja siitä tehdään samanarvoinen 
neuvoston kanssa, vahvistavat osaltaan kauppapolitiikkamme demokraattista 
legitiimiyttä ja tehokkuutta lisätessään parlamentin toimivaltuuksia huomattavasti. 
Lissabonin sopimukseen johtaneessa hallitustenvälisessä konferenssissa komissio ajoi 
määrätietoisesti parlamentin roolin laajentamista. 

Saman lähestymistavan mukaisesti edeltäjäni Pascal Lamy ja Peter Mandelson 
sitoutuivat pitämään parlamentin ajan tasalla politiikan muutoksista ja neuvotteluista. 
Olen ehdottomasti samaa mieltä siitä, että suhteen toimivuuden kannalta on tärkeää, 
että komissio informoi parlamenttia hyvissä ajoin ennen neuvottelujen aloittamista 
aikomuksestaan pyytää neuvostolta neuvotteluohjeita. Parlamentin on voitava esittää 
huomautuksia neuvotteluohjeista, seurata neuvottelujen kulkua niiden kaikissa 
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vaiheissa ja antaa tarvittaessa lausuntoja. Aion säilyttää tämän käytännön ja 
kunnioittaa sitä täysimääräisesti. 

Komissio ja sen jäsenet ovat luonnollisestikin velvollisia toimimaan voimassa olevien 
perussopimusten mukaisesti, kunnes Lissabonin sopimus on ratifioitu. Sama koskee 
parlamenttia. Ja vaikka en voikaan sitouttaa komissiota noudattamaan Lissabonin 
sopimuksen määräyksiä etukäteen, olen valmis hyödyntämään kaiken sen 
liikkumavaran nykyisissä säännöissä, jonka ansiosta parlamentti voi jatkaa ja lisätä 
osallistumistaan kauppapolitiikkaan. 

Aion esimerkiksi 

 pitää Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan täysin ajan tasalla 
kansainvälisten neuvottelujen valmistelusta, kulusta ja päätökseen 
saattamisesta;

 jakaa kaiken merkityksellisen tiedon eli kohdella parlamenttia neuvoston 
kanssa samanarvoisena; 

 osallistua säännöllisesti parlamentin täysistuntoon sekä (varsinkin tämän 
valiokunnan) virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin parlamentin ja komission 
suhteista vuonna 2004 tehdyn puitesopimuksen hengen mukaisesti; 

 kuulla parlamentin jäseniä ja Teidän näkemyksiänne kaupan alan 
keskeisimmistä haasteista ja noudattaa parlamentin suosituksia soveltuvin 
osin. 

Tänä päivänä neuvottelemiemme monitahoisten sopimusten yleiseen luonteeseen 
kuuluu usein aloja, joilla varmistetaan, että parlamentti pääsee vaikuttamaan 
lopullisiin sopimuksiin. Tämä on mielestäni hyvä asia.


	SG-2008-00981-01-00-FI.DOC

