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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. hyväksyy tämän päätöslauselman 
liitteenä olevat Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission yhteiset lausumat;

Or. en

Tiedoksi lausumien teksti:

Komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin yhteinen lausuma välineestä, jolla estetään 
kolmansien maiden pakkotoimia ja vastataan niihin

Komissio panee merkille parlamentin ja jäsenvaltioiden huolenaiheet tiettyjen kolmansien 
maiden käytännöistä, joilla yritetään pakottaa unionin ja/tai sen jäsenvaltiot toteuttamaan tai 
peruuttamaan tiettyjä poliittisia toimenpiteitä. Komissio on samaa mieltä siitä, että tällaiset 
käytännöt ovat erittäin huolestuttavia. Komissio vahvistaa aikovansa jatkaa tarkastelua 
sellaisen mahdollisen välineen hyväksymiseksi, jolla voitaisiin estää ja mitätöidä kolmansien 
maiden pakkotoimia ja jonka avulla voitaisiin hyväksyä nopeasti tällaisista toimista johtuvia 
vastatoimia. Komissio aikoo jatkaa arviointiaan ja antaa sen perusteella kaikki asiaan liittyvät 
olosuhteet huomioon ottaen säädösehdotuksen mekanismista, jolla voitaisiin estää tai 
mitätöidä tällaiset toimet kansainvälistä oikeutta noudattaen. Kuten komission puheenjohtajan 
16. syyskuuta 2020 päivätyssä aiekirjeessä parlamentin puhemiehelle ja neuvoston 
puheenjohtajalle ilmoitettiin, komissio aikoo antaa asiasta ehdotuksen viimeistään vuoden 
2021 loppuun mennessä tai aikaisemmin, jos kolmannen maan toteuttamat pakkotoimet sitä 
edellyttävät. 

Neuvosto ja Euroopan parlamentti panevat merkille komission aikomuksen esittää ehdotus 
välineestä, jolla estetään ja mitätöidään kolmansien maiden pakkotoimet. Molemmat 
toimielimet ovat sitoutuneet täyttämään institutionaalisen tehtävänsä lainsäätäjinä ja 
tarkastelemaan ehdotusta nopeasti ottaen huomioon kansainvälisen julkisoikeuden ja WTO:n 
oikeuden mukaiset unionin velvoitteet sekä kansainvälisen kaupan kehityksen. Unioni on 
edelleen sitoutunut monenväliseen lähestymistapaan kansainvälisissä kauppakiistoissa, 
sääntöihin perustuvaan kauppaan ja kansainväliseen yhteistyöhön Yhdistyneiden 
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kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Unioni tekee yhteistyötä 
kaikissa pyrkimyksissä uudistaa WTO:n riitojenratkaisumekanismia, jotta voidaan varmistaa 
WTO:n valituselimen tehokas toiminta.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julkilausuma

Unioni on edelleen sitoutunut monenväliseen lähestymistapaan kansainvälisissä 
kauppakiistoissa, sääntöihin perustuvaan kauppaan ja kansainväliseen yhteistyöhön 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Unioni tekee 
yhteistyötä kaikissa pyrkimyksissä uudistaa WTO:n riitojenratkaisumekanismia, jotta voidaan 
varmistaa WTO:n valituselimen tehokas toiminta.


