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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu, et Euroopa Liidu toimimise lepinguga laiendati liidu ainupädevust ühise 
kaubanduspoliitika valdkonnas, mis ei hõlma nüüd üksnes kõiki kaubandusega seotud 
aspekte, vaid ka välismaiseid otseinvesteeringuid; rõhutab asjaolu, et parlamendil on nüüd 
täielik pädevus otsustada koos nõukoguga õigusloome ning kaubandus- ja 
investeerimislepingute heakskiitmise üle; märgib, et Euroopa Liidu toimimise lepingu 
jõustumisest alates on parlament tõestanud, et tegemist on pühendunud ja vastutustundliku 
kaasseadusandjaga ning et parlamendi ja komisjoni vaheline koostöö on üldjoontes olnud 
üsna positiivne ja see on põhinenud ladusal suhtlusel ja koostööaltil lähenemisel;

2. rõhutab, kui oluline on ELi institutsioonide lojaalne ja tulemuslik koostöö oma pädevuse 
piires õigusloome ja rahvusvaheliste lepingute koostamisel, eesmärgiga ennetada 
kaubandus- ja majandussuundumusi, prioriteetide ja valikute kindlakstegemisel, 
keskpikkade ja pikaajaliste strateegiate kehtestamisel, rahvusvaheliste lepingutega seotud 
volituste kindlaksmääramisel, õigusloome analüüsimisel/koostamisel ja vastuvõtmisel 
ning pikaajaliste algatuste jälgimisel ühise kaubanduspoliitika valdkonnas; rõhutab, kui 
oluline on jätkata tõhusa suutlikkuse arendamist, sealhulgas vajaliku personali ja rahaliste 
vahendite eraldamist, et saavutada poliitilised eesmärgid kaubanduse ja investeeringute 
valdkonnas, tagades samal ajal õiguskindluse, ELi välistegevuse järjepidevuse ning 
aluslepingutes sätestatud põhimõtete ja eesmärkide järgimise; peab seetõttu väga tähtsaks 
inimõiguste klauslite lisamist rahvusvahelistesse lepingutesse ja säästva arengu 
peatükkide lisamist kaubandus- ja investeerimislepingutesse ning väljendab rahulolu 
parlamendi keskse rolli üle lepingutega kaasnevate tegevuskavade vastuvõtmisel; tuletab 
komisjonile meelde vajadust võtta arvesse parlamendi seisukohti ja resolutsioone ning 
anda tagasisidet selle kohta, kuidas neid on arvesse võetud rahvusvahelistes lepingutes ja 
õigusloomes; peab kahetsusväärseks, et liidu uue investeerimispoliitika väljatöötamiseks 
vajalikke vahendeid veel ei kasutata;

3. kordab, et institutsioonidel tuleb teha koostööd aluslepingute, teiseste õigusaktide ja 
raamkokkuleppe1 rakendamisel; rõhutab vajadust tagada pidev õigeaegne, täpne, põhjalik 
ja erapooletu teabevoog, mis võimaldab kvaliteetset analüüsi parlamendi 
poliitikakujundajate pädevuste ja vastutustunde edendamiseks ning suurema 
institutsioonidevahelise koostoime saavutamiseks ühise kaubanduspoliitika valdkonnas; 
kinnitab veel kord, et komisjon peab töötama sõltumatul ja läbipaistval viisil kogu ühist 
kaubanduspoliitikat käsitleva õigusloome koostamise, vastuvõtmise ja rakendamise kestel, 
ning leiab, et tal on kogu protsessi käigus väga oluline roll;

4. kutsub komisjoni üles arutama konstruktiivselt koos parlamendiga kehtivat raamlepingut 
ja selle rakendamist, pöörates eritähelepanu rahvusvahelisi lepinguid käsitlevatele 
läbirääkimistele, lepingute sõlmimisele ja rakendamisele; peab oluliseks, et parlamendile 
tagataks täieliku ja täpse teabe andmine kõikides etappides ning et komisjon tegutseks 
ennetavalt ja teeks kõik endast oleneva sellise teabevoo tagamiseks; peab 

                                               
1 ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.
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kahetsusväärseks asjaolu, et mitmel korral on asjakohane teave jõudnud parlamendini 
pigem alternatiivsete kanalite kui komisjoni kaudu;

5. nõuab tungivalt, et institutsioonid teeksid delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide osas 
tihedat koostööd; mõistab, et delegeeritud õigusaktid võivad olla paindlik ja tulemuslik 
vahend, kuid rõhutab vajadust austada täiel määral parlamendi õigusi ja kohustusi, 
järgides sealhulgas põhiõigusaktile vastavust ja esitades parlamendile õigeaegse ja täieliku 
teabe, mis võimaldaks delegeeritud õigusaktide nõuetekohast kontrolli; juhib sellega 
seoses tähelepanu, et delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine ilma nõuetekohase teabeta, 
ajalise surve tingimustes või suurel hulgal korraga võib kahjustada parlamendi kontrolli; 
väljendab siiski heameelt parlamendi osalemise üle eksperdirühmade koosolekutel, nagu 
on ette nähtud raamlepingus; nõuab, et rakendusaktide kasutamine piirduks üksnes 
juhtudega, kui need on õiguslikult põhjendatud ning et neid ei kasutataks alternatiivina 
delegeeritud õigusaktidele; peab kahetsusväärseks pikka viivitamist kaubandusalaste 
õigusaktide kohandamisel uue delegeeritud õigusaktide/rakendusaktide korraga;

6. hoiatab ohu eest, et parlamendi õigusloomealastest volitustest võidakse kõrvale hoida sel 
teel, et nõukogu õigusakti ettepanekutesse lisatakse sellised sätted, mille suhtes tuleks 
kohaldada seadusandlikku tavamenetlust, kasutatakse üksnes komisjoni suuniseid või 
kohaldamatuid rakendusakte või delegeeritud õigusakte või ei esitada ühise 
kaubanduspoliitika või rahvusvaheliste kaubandus- ja investeerimislepingute 
rakendamiseks vajalikke õigusakti ettepanekuid;

7. tuletab seoses rahvusvaheliste lepingutega meelde parlamendi õigust paluda nõukogul 
mitte lubada alustada läbirääkimisi enne, kui parlament on läbirääkimisvolitusi puudutava 
ettepaneku kohta esitanud oma seisukoha ning on veendunud, et tuleks kaaluda 
raamkokkuleppe sõlmimist nõukoguga; tuletab komisjonile meelde vajadust hoiduda 
kaubanduslepingute ajutisest kohaldamisest enne, kui parlament on nende sõlmimisele 
oma nõusoleku andnud, et järgida täiel määral lojaalse koostöö põhimõtet ja vältida 
õiguskindluse puudumist ettevõtjate jaoks; on veendunud, et parlament peaks võtma 
vajalikud meetmed rahvusvaheliste lepingute rakendamise ja nendes sätestatud kohustuste 
täitmise regulaarseks jälgimiseks.


