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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden 
poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta 
(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0598),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0305/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta kumppanit voidaan nopeasti 
sisällyttää uudelleen mainitun asetuksen 
liitteeseen I heti, kun ne ovat toteuttaneet 
tarvittavat toimenpiteet sopimuksen 
ratifioimiseksi, Euroopan komissiolle olisi 
sopimuksen voimaantuloa odotettaessa 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 

(5) Jotta kumppanit voidaan nopeasti 
sisällyttää uudelleen mainitun asetuksen 
liitteeseen I heti, kun ne ovat toteuttaneet 
tarvittavat toimenpiteet sopimuksen 
ratifioimiseksi, Euroopan komissiolle olisi 
sopimuksen voimaantuloa odotettaessa 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tällä 
asetuksella liitteestä I poistettujen maiden 
sisällyttämiseksi siihen uudelleen. On 
erityisen tärkeää, että Euroopan komissio 
asiaa valmistellessaan järjestää 
asianmukaisia kuulemisia, myös 
asiantuntijatasolla. Euroopan komission 
olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan 
ja laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tällä 
asetuksella liitteestä I poistettujen maiden 
sisällyttämiseksi siihen uudelleen. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti. Komission olisi 
toimitettava kaikki kansallisten 
asiantuntijoiden tapaamisia koskevat 
tiedot ja asiakirjat valmistellessaan ja 
pannessaan täytäntöön delegoituja 
säädöksiä. Komission olisi kutsuttava 
parlamentin asiantuntijoita osallistumaan 
näihin kokouksiin.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1528/2007
2 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulosta lukien 
2 a artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään 2 a artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
viideksi vuodeksi … päivästä …kuuta 
…*. Komissio laatii siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 
viiden vuoden pituisen kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
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ennen kunkin kauden päättymistä.
__________
* EUVL: Pyydetään lisäämään tämän 
asetuksen voimaantulopäivä. 

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2014. 

Sitä sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2016. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan 
velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan 
velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

On myönnettävä enemmän aikaa lisäneuvotteluille, jotta päästään sopimukseen kattavista 
talouskumppanuussopimuksista, joiden avulla vältetään riski, että useilla AKT-mailla, joilla 
on edelleen merkittäviä kehitystarpeita ja joissa köyhyys on huomattavaa, olisi erittäin 
vähäiset mahdollisuudet päästä EU:n markkinoille.
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PERUSTELUT

Cotonoun sopimuksessa määrätään talouskumppanuussopimusten tekemisestä Afrikan, 
Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ryhmän jäsenten sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
välillä, ja tarkemmat määräykset, joita sovelletaan 1. tammikuuta 2008 alkaen kyseisistä 
maista peräisin oleviin tuotteisiin, vahvistettiin neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1528/2007 eli 
niin sanotussa markkinoille pääsyä koskevassa asetuksessa. Tällä asetuksella säädetään EU:n 
tuontijärjestelmästä, joka koskee 36:tta AKT-maata, jotka allekirjoittivat 
talouskumppanuussopimukset vuonna 2007. Tämä oli siirtymäratkaisu niille maille, jotka 
eivät vielä tuolloin pystyneet panemaan täytäntöön talouskumppanuussopimuksia, jotka 
odottavat ratifiointia. Tällä asetuksella pääasiassa ennakoitiin yksipuolisesti tullitonta pääsyä, 
jota EU tarjosi näillä sopimuksilla.

Useat kyseisistä maista eivät ole kuitenkaan toteuttaneet tarvittavia toimia 
talouskumppanuussopimuksen ratifioimiseksi eivätkä myöskään saattaneet päätökseen 
kattavia alueellisia neuvotteluja. Näin ollen komissio ehdottaa, että 1. tammikuuta 2014 
alkaen maat, jotka eivät ole allekirjoittaneet tai ratifioineet sopimuksiaan, on poistettava tästä 
säädöksestä hyötyvien maiden luettelosta.

Ne 18 valtiota, jotka eivät toistaiseksi ole edenneet ratifioimisprosessissaan luokitellaan eri 
ryhmiin, ja tämän ehdotuksen käytännön seuraukset nykytilanteessa riippuvat valtioiden 
asemasta ja yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) tarkistamisen yhteydessä tehdystä 
lopullisesta sopimuksesta: 

 Burundi, Komorit, Haiti, Lesotho, Mosambik, Ruanda, Tansania, Uganda ja Zambia ovat 
vähiten kehittyneitä maita, jotka nauttisivat edelleen tullittomasta ja kiintiöttömästä 
pääsystä EU:n markkinoille "Kaikki paitsi aseet" -järjestelyn mukaisesti, minkä vuoksi 
ehdotus ei vaikuttaisi niihin; 

 Kamerunin, Fidžin, Ghanan, Norsunluurannikon, Kenian, Swazimaan ja Zimbabwen olisi 
tyydyttävä EU:n yleiseen tullietuusjärjestelmään (GSP), jossa säädetään alennetuista 
tulleista verrattuna suosituimmuustulliin (MFN) mutta joka ei ole yhtä suotuisa kuin 
tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille, mikä merkitsee sitä, että useimpien 
tärkeiden vientituotteiden tullimaksut nousisivat; 

 Botswana ja Namibia luokitellaan yleistä tullietuusjärjestelmää koskevan ehdotuksen 
mukaisesti ylemmän keskitulotason maiksi, joihin sovellettaisiin jälleen 
suosituimmuustullia, jota sovelletaan useimpiin maihin (myös esimerkiksi 
Yhdysvaltoihin ja Japaniin).

Komission mukaan nykyinen tilanne ei ole yhdenmukainen WTO:n määräysten kanssa, ja se 
katsoo myös, että kyse on myös oikeudenmukaisuudesta paitsi niitä maita kohtaan, jotka ovat 
täyttäneet velvollisuutensa ja ratifioineet sopimuksensa myös sellaisia kehitysmaita kohtaan, 
jotka eivät ole AKT-kumppaneita. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 tarkistaminen 
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on osa kasitahoista linjausta, käynnissä olevien talouskumppanuussopimusneuvottelujen 
tehostaminen mukaan lukien, jolla pyritään saamaan aikaan kattavat alueelliset sopimukset. 
Itse asiassa tämä on luultavasti merkittävin ehdotuksen taustalla oleva syy: lisätä painostusta 
ja siten edistää neuvotteluja.

Esittelijä ei ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että tällaisen yksipuolisesti asetetun lyhyen 
määräajan käyttöön ottaminen on paras mahdollinen toimintatapa toivottujen tulosten 
saavuttamiseksi. Itse asiassa siihen, miksi vuonna 2007 tehtyjä sopimuksia ei ole pantu 
täytäntöön on erittäin perusteltuja syitä, kuten myös siihen, miksi kattavia alueellisia 
sopimuksia ei ole allekirjoitettu. Useat vuonna 2007 allekirjoitetuista sopimuksista tehtiin 
yksittäisten maiden kanssa eikä neuvotteluja jatkavien kokonaisten alueiden kanssa. 
Päätöksellä, jonka nojalla nämä yksittäiset maat alkaisivat soveltaa 
talouskumppanuussopimuksia tietyllä alueella, saattaisi olla huomattavan kielteisiä 
vaikutuksia alueelliseen integraatioon. Euroopan parlamentti tukee tavoitteita joiden mukaan, 
talouskumppanuussopimuksilla pyritään siihen, että nämä sopimukset syventäisivät osaltaan 
alueellista integraatiota ja edistäisivät kaikkien kyseessä olevien maiden ja alueiden 
taloudellista kasvua ja kehitystä. Osittaisella sopimuksella saattaisi olla vastakkainen 
vaikutus.

Talouskumppanuussopimuksien tekemisellä olisi pystyttävä tarjoamaan AKT-viennille vakaat 
ja paremmat mahdollisuudet päästä EU:n markkinoille, mutta jos tämä tarkistus hyväksytään, 
todellisuus on kuitenkin se, että useilla AKT-mailla, joilla on edelleen merkittäviä 
kehitystarpeita ja joiden köyhyys on huomattavaa, olisi huomattavasti vähäisemmät 
mahdollisuudet päästä EU:n markkinoille (ja joissain tapauksissa niillä ei olisi vaihtoehtoista 
etuusjärjestelmää, johon ne voisivat turvautua varsinkin, jos ehdotus tullietuusjärjestelmän 
tarkistamisesta hyväksytään). Jotta aikaa olisi riittävästi sopeutumiseen ja mahdollisten 
kielteisten vaikutusten vähentämiseen, erityisesti niiden maiden osalta, joiden 
markkinoillepääsymahdollisuudet vähenevät, ajoitusta on mukautettava siten, että uuden 
tullietuusjärjestelmän voimaantulon ja tämän tarkistetun asetuksen voimaantulon välille 
jätetään siirtymäaika.

Kahden- ja monenväliset kauppaneuvottelut ovat luonteeltaan monimutkaisia ja usein niitä ei 
saada päätökseen tiukoissa aikarajoissa. WTO on erittäin hyvin perillä tästä, kun otetaan 
huomioon pattitilanne, johon Dohan kehityskierros on ajautunut. Yksipuolinen painostaminen 
neuvottelujen loppuun saattamiseksi lyhyeksi määritellyssä aikataulussa ottamatta huomioon 
sitä, onko kiistanalaiset kysymykset ratkaistu, ei ole välttämättä erityisen hyvä tapa luoda 
tarvittavia edellytyksiä, joiden avulla voitaisiin saattaa loppuun neuvottelut, joissa molempien 
osapuolten intressit ja huolenaiheet otetaan huomioon. On myös tärkeää, että WTO:n 
määräyksiä noudatetaan, ja on syytä ottaa huomioon, että kyseessä olevaa asetusta 
suunniteltiin väliaikaiseksi järjestelyksi. Tilanne, jossa sellaisten maiden etuudet säilytetään, 
jotka eivät ole täyttäneet niihin liittyviä edellytyksiä, ei ole kestävä, mutta ehdotettu aikataulu 
ei ole realistinen, ja lisäksi aikaa on varattu aivan liian vähän, jotta neuvottelut voitaisiin 
saattaa loppuun menestyksekkäästi. Jotta sopimukset voitaisiin ratifioida 1. tammikuuta 2014 
mennessä, neuvottelut olisi saatettava päätökseen kesäkuun 2012 paikkeilla. Tehtävä on 
mahdoton, kun otetaan huomioon keskeneräisten asioiden tärkeys ja soveltamisala. Tästä 
syytä esittelijä ehdottaa, että määräaikaa siirretään tuonnemmaksi siten, että muutos astuisi 
voimaan 1. tammikuuta 2016.
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Tähän ehdotukseen sisältyy myös tarkistuksia, joilla yhdenmukaistetaan 
päätöksentekomenettelyt Lissabonin sopimuksen vastaavien menettelyjen kanssa. On 
ehdotettu, että komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti liitteen I muuttamiseksi niiden maiden sisällyttämiseksi 
siihen uudelleen, jotka toteuttavat tarvittavat toimenpiteet talouskumppanuussopimuksen 
ratifioimiseksi. Esittelijän ehdottamat tarkistukset perustuvat pitkälti horisontaalisissa 
asetuksissa eli niin sanotuissa omnibus-asetuksissa esitettyihin kantoihin.


