
AD\702898ET.doc PE398.481v02-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

2007/2286(INI)

14.1.2008

ARVAMUS
Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Saaja: põhiseaduskomisjon

Leping, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut
(2007/2286 (INI))

Arvamuse koostaja: Carlos Carnero González



PE398.481v02-00 2/6 AD\702898ET.doc

ET

PA_NonLeg



AD\702898ET.doc 3/6 PE398.481v02-00

ET

ETTEPANEKUD

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

1. on arvamusel, et võrreldes kehtivate aluslepingutega, on Lissaboni leping ühise 
kaubanduspoliitika seisukohalt oluline edasiminek;

2. rõhutab, et kahel muudetud aluslepingul on samaväärne õigusjõud, ning rõhutab ühtsuse, 
tõhususe, läbipaistvuse ja demokraatia huvides, et neid lepinguid tuleks tõlgendada alati 
samamoodi;

3. väljendab heameelt asjaolu üle, et Lissaboni lepingus säilitatakse Euroopa põhiseaduse 
lepingu eelnõus tehtud parandused nendes sätete suhtes, mis on seotud ühise 
kaubanduspoliitikaga, eelkõige järgmiste punktide puhul:

a) ühise kaubanduspoliitika tunnistamine liidu ainupädevusse kuuluvaks valdkonnaks, 
mis tähendab liidu kõikide institutsioonide täielikku ja võrdset osalemist ühist 
kaubanduspoliitikat käsitlevate otsuste tegemisel;

b) ühise kaubanduspoliitika kohaldamisala laiendamine teenuskaubandusele ja 
kõikidele kaubandusega seotud valdkondadele, kaasa arvatud intellektuaalomandi ja 
välismaiste otseinvesteeringute kaubanduslikele aspektidele;

c) tollitõketest erinevate tõkete vähendamise esiletoomine ühise kaubanduspoliitika ühe 
eesmärgina (Lissaboni lepingu artikkel 188b / EÜ asutamislepingu artikkel 131);

d) seadusandliku tavamenetluse kohaldamine (st kvalifitseeritud häälteenamuse ja 
parlamendiga kaasotsustamismenetluse nõuet) ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate 
õigusaktide suhtes;

e) ELi õigusaktide, eriti ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate õigusaktide arutamisel ja 
vastuvõtmisel on nõukogu istungid avalikud;

f) seadusandliku tavamenetluse kohaldamisel on nüüd parlamendi nõusolek üldjuhul 
kohustuslik kõikide ühise kaubanduspoliitika raames sõlmitavate lepingute puhul, 
sõltumata sellest, kas rakendusmeetmed on vajalikud või mitte;

g) nõusolekumenetluse kohaldamine enne lepingute ratifitseerimist, milles käsitletakse 
peamiselt väliskaubanduse küsimusi;

4. väljendab heameelt asjaolu üle, et ühise kaubanduspoliitika raamesse kuuluvate 
rahvusvaheliste lepingute üle peetavate läbirääkimiste ja selliste lepingute sõlmimisega 
seoses sätestab Lissaboni leping, et komisjonil on õiguslik kohustus teavitada 
läbirääkimiste edenemisest nii parlamenti kui ka Lissaboni lepingu artikli 188n (EÜ 
asutamislepingu artikli 133) kohast nõukogu erikomiteed;

5. taunib selgesõnaliselt, et Lissaboni lepinguga ei anta parlamendile õigust kiita heaks 
komisjoni volitusi kaubanduslepingualaste läbirääkimiste pidamiseks, ning rõhutab 
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tasakaalu puudumist, arvestades parlamendi rolli ja volitusi, sise- ja välispädevuse vahel 
ühise kaubanduspoliitika valdkondades;

6. kutsub seepärast komisjoni üles lisama kahepoolsetesse või piirkondlikesse 
kaubanduslepingutesse ulatuslikke sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid klausleid ja 
standardeid; rõhutab, et ühtegi vabakaubanduslepingut ei tohiks sõlmida ilma 
partnerlus- ja koostöölepinguta;

7. kiidab heaks selgesõnalise nõude, et ühine kaubanduspoliitika teeniks ELi välistegevuse 
põhimõtteid ja eesmärke, sealhulgas ELi põhihuvide kaitsmist, demokraatia ja õigusriigi 
põhimõtete toetamist ning säästva arengu edendamist;

8. väljendab heameelt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoha 
loomise üle, kellel on topeltpädevus ja kes tagab liidu välistegevuse järjepidevuse ja 
ühtsuse; on seisukohal, et kaubanduspoliitika eesmärkide taotlemine aitab kaasa 
ülemaailmsele vastastikusele sõltuvusele, rahvusvahelisele stabiilsusele ja julgeolekule;

9. märgib sellega seoses, et liidu välistegevus hõlmab ka ühist kaubanduspoliitikat ja et 
kõrge esindaja ei peaks üksnes tagama õige tasakaalu ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
valitsustevahelise lähenemisviisi ning ühise kaubanduspoliitika riigiülese lähenemisviisi 
vahel, vaid peaks hea seisma ka selle eest, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
valitsustevaheline lähenemisviis ei mõjutaks negatiivselt ühise kaubanduspoliitika 
valdkonda;

10. märgib, et välismaiste otseinvesteeringute ja teenuste valdkonda ning 
intellektuaalomandi kaubandusaspektide valdkonda kuuluvate lepingute üle 
läbirääkimiste ja nende sõlmimise suhtes kehtivad samasugused hääletusnõuded nagu 
liidusiseste õigusaktide puhul; märgib ühtlasi eritingimustel ühehäälsuse nõuet kultuuri-
, audiovisuaal-, sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuteenuste valdkonnas, mis edaspidi ei 
kuulu enam jagatud pädevusega valdkondade alla;

11. kutsub Euroopa Ülemkogu, nõukogu ja komisjoni üles kaaluma läbirääkimiste 
korraldamist uue institutsioonidevahelise lepingu üle, milles määratletakse sisuliselt 
parlamendi roll ja kaasatus rahvusvahelise lepingu sõlmimise igas etapis;

12. kutsub komisjoni üles esitama parlamendile piisava ajavaruga kogu vajaliku teabe, mis 
puudutab ühist kaubanduspoliitikat ning kaubanduslepingute või lepingutes sisalduvate 
kaubandust käsitlevate komponentide üle peetavaid läbirääkimisi, kaasa arvatud kõik 
ettepanekud ja ettepanekute eelnõud läbirääkimisvolituste ja/või -juhiste kohta, et 
Euroopa Parlamendil ja liikmesriikide parlamentidel oleks võimalik esitada oma 
arvamusi ja komisjonil oleks piisavalt aega neid nõuetekohaselt arvesse võtta;

13. kutsub komisjoni üles, mis puudutab Lissaboni lepingu artikli 188n (EÜ 
asutamislepingu artikli 133) kohase erikomitee tegevuse läbipaistvust, tegema Euroopa 
Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjonile kättesaadavaks kõik dokumendid;

14. kutsub komisjoni üles kaubanduspoliitika valdkonnas loobuma tulevaste rakenduslike 
õigusaktide puhul tegemast põhiõigusakti sisulisi muudatusi või täpsustusi, millel on 
mõju põhiõigusaktis väljendatud poliitilisele tahtele; ning seetõttu rõhutab, et Euroopa 
Parlamendi roll ühise kaubanduspoliitika valdkonnas on väga oluline demokraatliku 
legitiimsuse ja vastutuse tagamisel;



AD\702898ET.doc 5/6 PE398.481v02-00

ET

15. kutsub nõukogu üles saatma parlamendile välissuhete nõukogu päevakorra; nõuab 
parlamendi esindajatelt, et nad osaleksid kõikidel COREPER II kohtumistel, kus 
käsitletakse seadusandliku tavamenetluse kohaldamisalasse kuuluvaid küsimusi;

16. kutsub tulevast välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni 
asepresidenti üles kaaluma koos parlamendiga asjakohaseid meetodeid, kuidas 
parlamenti liidu välistegevusest täielikult teavitada ja temaga selle valdkonna 
küsimustes konsulteerida.
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