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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. katsoo, että nykyisiin sopimuksiin verrattuna Lissabonin sopimus on merkittävä askel 
kohti yhteistä kauppapolitiikkaa;

2. korostaa, että kahdella tarkistetulla sopimuksella on sama oikeudellinen arvo, ja korostaa 
yhdenmukaisuuden, tehokkuuden, avoimuuden ja demokratian nimissä, että niitä olisi aina 
tulkittava samalla tavalla;

3. on tyytyväinen siihen, että Lissabonin sopimus sisältää perustuslakia koskevaan 
sopimusluonnokseen tehdyt yhteistä kauppapolitiikkaa koskevat parannukset ja erityisesti 
seuraavat kohdat:

a) yhteisen kauppapolitiikan tunnustaminen unionin yksinomaiseksi toimivallaksi, mikä 
tarkoittaa kaikkien unionin elinten täyttä ja samanarvoista osallistumista yhteistä 
kauppapolitiikkaa koskevaan päätöksentekoon;

b) yhteisen kauppapolitiikan soveltamisalan ulottaminen palvelujen kauppaan ja kaikille 
kauppaan liittyville aloille, mukaan luettuna teollis- ja tekijänoikeuksien kaupalliset 
näkökohdat ja ulkomaiset suorat investoinnit;

c) (muista kuin tulleista) aiheutuvien kaupan esteiden vähentämisen sisällyttäminen 
yhteisen kauppapolitiikan tavoitteisiin (Lissabonin sopimuksen 188 b artikla/EY:n 
perustamissopimuksen 131 artikla);

d) tavanomaisen lainsäädäntöprosessin soveltaminen (eli määräenemmistöpäätökset ja 
parlamentin kanssa toteutettava yhteispäätösmenettely) yhteistä kauppapolitiikkaa 
koskeviin säädöksiin;

e) neuvoston julkinen kokous, kun keskustellaan EU:n lainsäädännöstä ja erityisesti 
yhteisestä kauppapolitiikkaa koskevasta lainsäädännöstä ja kun se hyväksytään;

f) se seikka, että koska sovelletaan tavanomainen lainsäädäntömenettelyä, parlamentin 
hyväksyntä on nyt yleisesti pakollinen kaikille tehdyille sopimuksille yhteisen 
kauppapolitiikan mukaisesti vaadittiin täytäntöönpanotoimia tai ei;

g) hyväksyntämenettelyn soveltaminen ennen lähinnä ulkomaankauppaa koskevien 
sopimusten ratifiointia;

4. on tyytyväinen siihen, että Lissabonin sopimuksessa määrätään yhteistä kauppapolitiikkaa 
koskevien sopimusten neuvottelusta ja niiden hyväksymisestä, että komissiolla on 
oikeudellinen velvollisuus kertoa parlamentille neuvottelujen edistymisestä samalla 
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tavalla kuin neuvoston erityiselle ”Lissabonin sopimuksen188 n artiklan (EY:n 
perustamissopimuksen 133 artikla) mukaiselle komitealle”;

5. paheksuu erityisesti, että Lissabonin sopimuksessa ei anneta parlamentille oikeutta 
hyväksyä komission valtuuksia neuvotella kauppasopimuksista, ja korostaa parlamentin 
aseman ja valtuuksien välistä epäsuhtaa yhteisen kauppapolitiikan sisäisen ja ulkoisen 
toimivallan yhteydessä;

6. kehottaa siksi komissiota sisällyttämään kahdenvälisiin tai alueellisiin kauppasopimuksiin 
kauaskantoisia sosiaali- ja ympäristölausekkeita ja -normeja ja korostaa, ettei 
vapaakauppasopimuksia pitäisi allekirjoittaa ilman kumppanuus- ja yhteistyösopimusta;

7. pitää myönteisenä, että yhteisen kauppapolitiikan edellytetään yksiselitteisesti palvelevan 
unionin ulkoisen toiminnan periaatteita ja tavoitteita, muun muassa turvaamalla sen 
perusedut, tukemalla demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita ja edistämällä kestävää 
kehitystä;

8. on tyytyväinen unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan viran 
perustamiseen ja katsoo, että edustajan on varmistettava, että kaikki unionin ulkoiset 
toimet ovat johdonmukaisia ja yhtenäisiä; katsoo, että kauppapolitiikan tavoitteisiin 
pyrkiminen edistää globaalia keskinäistä riippuvuutta sekä kansainvälistä vakautta ja 
turvallisuutta;

9. toteaa tässä suhteessa, että unionin ulkoiset toimet koskevat myös yhteistä 
kauppapolitiikkaa ja että korkean edustajan olisi varmistettava oikea tasapaino yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) hallitustenvälisen logiikan ja yhteisen 
kauppapolitiikan ylikansallisen logiikan välillä, mutta myös varmistettava, että YUTP:n 
hallitustenvälinen logiikka ei haittaa yhteistä kauppapolitiikkaa;

10. toteaa, että suoria ulkomaisia investointeja, palveluja ja teollis- ja tekijänoikeuksien 
kaupallisia näkökohtia koskevien sopimusten neuvottelemiseen ja tekemiseen sovelletaan 
samoja äänestysvaatimuksia kuin sisäiseen lainsäädäntöön; toteaa myös, että kulttuuri-, 
audiovisuaali-, sosiaali-, koulutus- ja terveydenhoitopalvelut eivät enää kuulu jaetun 
toimivallan piiriin ja että niiden yhteydessä tarvitaan tiettyjen erityisehtojen täyttyessä 
yksimielisyyttä;

11. kehottaa Eurooppa-neuvostoa, neuvostoa ja komissiota harkitsemaan uutta toimielinten 
välistä sopimusta, jossa parlamentin asema määritellään selkeästi ja jonka mukaan 
parlamentti osallistuisi jokaiseen kansainvälisen sopimuksen tekemisen vaiheeseen;

12. kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille riittävän ajoissa kaikki tarvittavat yhteistä 
kauppapolitiikkaa ja kauppasopimuksista neuvottelua tai minkä tahansa sopimuksen 
kaupallisista kohdista neuvottelua koskevat tiedot, mukaan luettuna kaikki valtuuksista tai 
direktiiveistä neuvottelua koskevat ehdotukset ja ehdotusluonnokset, jotta Euroopan 
parlamentti ja kansalliset parlamentit voivat ilmaista näkemyksensä ja komissio voi ottaa 
ne asianmukaisesti huomioon;
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13. kehottaa komissiota antamaan kaikki asiakirjat Euroopan parlamentin kansainvälisen 
kaupan valiokunnalle, jotta Lissabonin sopimuksen 188 n artiklan (EY:n 
perustamissopimuksen 133 artikla) mukaisen komitean toiminta on avointa;

14. kehottaa komissiota pidättymään jatkossa kaupan alan täytäntöönpanolainsäädäntöä 
luotaessa tekemästä perussäädöksiin sisältömuutoksia tai täsmennyksiä, jotka 
vaikuttaisivat perussäädöksessä ilmaistuun poliittiseen tahtoon; korostaa siksi, että 
parlamentin asema yhteisessä kauppapolitiikassa on hyvin merkittävä demokraattista 
legitiimiyttä ja vastuuvelvollisuutta varmistettaessa;

15. kehottaa neuvostoa antamaan parlamentille ulkosuhteiden neuvoston esityslistat ja pyytää 
parlamentin edustajia osallistumaan täysimääräisesti kaikkiin Coreper II:n kokouksiin, 
joissa käsitellään asioita, jotka kuuluvat tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn piiriin;

16. kehottaa tulevaa unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja komission 
varapuheenjohtajaa harkitsemaan parlamentin kanssa asianmukaisia menetelmiä, joilla 
parlamentti pidetään täysin ajan tasalla ja sitä kuullaan unionin ulkoasioista.
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