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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. on tyytyväinen perustuslakisopimukseen ja korostaa, että uusi perussopimus on tärkeä 
saavutus Euroopan yhdentymisprosessissa, erityisesti ulkomaankaupassa; korostaa 
lisäksi, että ulkomaankauppa on sisämarkkinoiden ulospäin näkyvä osa; 

2. on tyytyväinen merkittäviin parannuksiin, joita on tehty yhteistä kauppapolitiikkaa 
koskeviin määräyksiin, ja erityisesti seuraaviin: 

 a) yhteisen kauppapolitiikan tunnustaminen unionin yksinomaiseen toimivaltaan 
kuuluvaksi asiaksi, mikä merkitsee kaikkien unionin toimielinten täysipainoista ja 
tasapuolista osallistumista kauppapoliittiseen päätöksentekoon 

 b) yhteisen kauppapolitiikan soveltamisalan ulottaminen kaikkiin kauppaan liittyviin 
aloihin, myös ulkomaisiin suoriin sijoituksiin 

 c) tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn (määräenemmistöpäätökset ja 
yhteispäätösmenettely parlamentin kanssa) soveltaminen kauppapoliittisiin 
säädöksiin 

 d) se seikka, että kun sovelletaan tavanomaista lainsäädäntömenettelyä, Euroopan 
parlamentin suostumus tarvitaan kaikkiin kauppapoliittisiin sopimuksiin 
riippumatta siitä, tarvitaanko täytäntöönpanotoimia vai ei; 

3. korostaa, että uudessa perussopimustekstissä määrätään, että neuvoston on saatava 
parlamentin hyväksyntä ennen sellaisten sopimusten ratifiointia, jotka koskevat 
pääasiallisesti ulkomaankauppaa, ja pahoittelee, että näin ei ole tähän mennessä aina 
tehty; 

4. pahoittelee, että sopimuksessa ei nimenomaisesti anneta Euroopan parlamentille 
oikeutta hyväksyä komission toimivaltuuksia kauppasopimuksesta neuvottelemiseksi; 

5. panee huolestuneena merkille määräenemmistöpäätöksenteon soveltamista edelleen 
koskevat rajoitukset ja korostaa erityisesti sitä, 

 a) että HVK on lisännyt ulkomaisia suoria sijoituksia koskevat sopimukset 
tapauksiin, joista neuvosto voi päättää yksimielisesti (III-315 artiklan 4 kohta – 
HVK 87/04), 

 b) että HVK on ulottanut tapaukset, joissa neuvosto voi päättää yksimielisesti, 
koskemaan kaikkia palvelualan sopimuksia eikä vain palveluja, joihin liittyy 
henkilöiden liikkuvuus (III-315 artiklan 4 kohta – HVK 87/04), ja 

 c) että HVK on lisännyt "sosiaalisen poikkeuksen" tapauksiin, joista neuvosto voi 
päättää yksimielisesti (III-315 artiklan 4 kohdan b alakohta – HVK 87/04); 
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6. pitää myönteisenä, että kun neuvotellaan ja tehdään yhteistä kauppapolitiikkaa koskevia 
kansainvälisiä sopimuksia, perustuslakisopimuksessa määrätään, että komissiolla on nyt 
juridinen velvollisuus antaa parlamentille tietoja neuvottelujen etenemisestä samalla 
tavalla kuin neuvoston nimeämälle erityiskomitealle; 

7. toteaa kuitenkin, että perustuslakisopimuksen hengen mukaisesti ja sen säännösten 
saamiseksi täysimääräisesti käyttöön tietyt näkökohdat edellyttävät vielä 
institutionaalista täytäntöönpanoa; kehottaa sen vuoksi neuvostoa ja komissiota 
harkitsemaan toimielinten välistä sopimusta, johon kirjattaisiin perustuslakisopimuksen 
henkeä ja säännöksiä noudattaen muun muassa Euroopan parlamentin toimivaltuudet ja 
osallistumisoikeudet kaikissa sopimuksentekovaiheissa; 

8. kehottaa komissiota perustuslakisopimuksen hengessä antamaan parlamentille kaikki 
yhteistä kauppapolitiikkaa ja kauppasopimusneuvotteluja tai kaupallisia näkökohtia 
sisältäviä sopimusneuvotteluja koskevat tiedot, neuvottelutoimeksiantoja ja/tai -ohjeita 
koskevat ehdotukset ja ehdotusluonnokset mukaan luettuina, riittävän ajoissa, jotta 
parlamentti voi ottaa niihin kantaa ja jotta komissio voi ottaa parlamentin kannat 
asianmukaisesti huomioon; 

9. kehottaa komissiota, kun on kyse EY:n perustamissopimuksen 133 artiklassa tarkoitetun 
komitean työskentelyn avoimuudesta, huolehtimaan siitä, että kaikki asiakirjat ovat 
Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan käytettävissä. 
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