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ETTEPANEKUD

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

1. on arvamusel, et Lissaboni lepinguga sisseviidud muudatused ühise kaubanduspoliitika 
valdkonnas aitavad üldiselt kaasa selle demokraatliku õiguspärasuse ja tõhususe 
edendamisele; rõhutab sellega seoses ühise kaubanduspoliitika ulatuse laiendamist, 
kõikide ühise kaubanduspoliitika ainupädevuses olevate valdkondade selget tunnustamist 
ning eriti parlamendi oluliselt tugevdatud rolli ja volitusi;

2. kiidab heaks selgesõnalise nõude, et ühine kaubanduspoliitika peab teenima ELi 
välistegevuse põhimõtteid ja eesmärke,  muu hulgas ELi väärtuste ja põhihuvide 
kaitsmist, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete toetamist ning säästva arengu ja hea 
valitsemistava edendamist; toonitab vajadust tagada ELi välistegevuse eri aspektide vahel 
järjepidevus ja vastastikune toetus; peab siiski jätkuvalt vajalikuks Euroopa Liidu 
töökohtade ja heaoluga seotud kaubandushuve teenivat iseseisvat kaubanduspoliitikat; 
hoiatab, et ühist kaubanduspoliitikat ei peetaks läbirääkimistes vahendiks, millega 
saavutada muid poliitilisi eesmärke;

3. toetab kindlalt kaubandusväliste aspektide tõhusat edendamist, näiteks keskkonnaalaste ja 
sotsiaalsete standardite ning toiduainete ohutusstandardite järgimine, rakendades ühist 
kaubanduspoliitikat kahepoolsel, piirkondadevahelisel ja mitmepoolsel tasandil;

Edaspidised suhted Euroopa Komisjoniga

4. rõhutab, et ühise kaubanduspoliitika raamesse kuuluvate rahvusvaheliste lepingute üle 
peetavate läbirääkimiste ja selliste lepingute sõlmimisega seoses on komisjonil õiguslik 
kohustus teavitada läbirääkimiste edenemisest nii parlamenti kui ka Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 207 kohast nõukogu erikomiteed; nõuab, et käesoleva artikli 
kohaselt antaks see teave edasi samas mahus ja samal ajal kui nõukogu pädevale 
erikomiteele;

5. tunneb kahetsust tasakaalu puudumise pärast parlamendi rollis ja volitustes ühise 
kaubanduspoliitika valdkondade sise- ja välispädevuse vahel; leiab, et on eriti 
vastuvõetamatu, et Lissaboni lepinguga ei anta parlamendile õigust kiita heaks komisjoni 
volitusi kaubanduslepingualaste läbirääkimiste pidamiseks;

6. on siiski arvamusel, et parlamendil on õigus kehtestada eeltingimused oma nõusolekuks, 
mida on vaja kõigi kaubanduslepingute sõlmimiseks; rõhutab seetõttu vajadust tugevdada 
parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitlevat raamlepingut, eriti selle lõiget 19;

7. palub uuendatud raamlepingusse lisada eraldi lõiked, mis kutsuvad komisjoni üles:

a) reageerima eeltingimustele, mida parlament võib esitada seoses oma nõusolekuga 
kaubanduslepingu sõlmimiseks, enne läbirääkimiste reaalset alustamist;
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b) esitama parlamendile piisava ajavaruga kogu vajaliku teabe, mis puudutab ühist 
kaubanduspoliitikat ning kaubanduslepingute või mis tahes lepingus sisalduvate 
kaubandust käsitlevate osade üle peetavaid läbirääkimisi, kaasa arvatud kõik 
ettepanekud ja esialgsed ettepanekud volituste ja/või direktiivide üle peetavateks 
läbirääkimisteks, et parlamendil oleks võimalik esitada oma arvamus ja komisjonil 
oleks piisavalt aega seda arvesse võtta;

c) seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 kohase erikomitee tegevuse 
läbipaistvusega tegema parlamendi asjakohasele komisjonile kättesaadavaks kõik 
dokumendid;

d) kaasama kaubanduslepingute või mis tahes rahvusvahelises lepingus sisalduvate 
kaubandust käsitlevate osade üle peetavatesse läbirääkimistesse parlamendi 
vaatlejate delegatsioon;

Edaspidised suhted nõukoguga

8. märgib, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 2 kohaselt on parlament ja 
nõukogu ühise kaubanduspoliitika rakendamise raamistiku määratlemisel võrdsed 
kaasõigusloojad, seda nii ühise kaubanduspoliitika poliitilistes kui ka tehnilistes 
küsimustes; 

9. on seisukohal, et sõnastus „meetmed, millega määratletakse ühise kaubanduspoliitika 
rakendamise raamistik” Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikes 2 viitab 
sellele, et ühise kaubanduspoliitika olulised elemendid lisatakse seadusandliku 
tavamenetluse alusel vastuvõetavatesse õigusaktidesse ning et komisjon võib nende 
õigusaktide mitteolulisi elemente Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
„delegeeritud õigusaktide” vormis muuta või lisada;

10. märgib, et delegeeritud õigusaktidega seoses on parlamendil märkimisväärsed volitused:
ta võib esitada vastuväite kõnealuse delegeeritud õigusakti jõustumisele, kui 
kaasotsustamismenetluse käigus vastu võetud põhiõigusaktiga on nii sätestatud;

11. on seisukohal, et õigusaktide rakendamise ühtsed tingimused ühises kaubanduspoliitikas 
nõuavad, et õigusaktidega antaks komisjonile rakendusvolitused „rakendusaktide” 
vastuvõtmiseks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 291; nõuab seetõttu 
komisjonilt tungivalt, et see esitaks niipea kui võimalik määruse ettepaneku, milles 
sätestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted rakendusaktide kohta, sealhulgas liikmesriikide 
mehhanismid nende volituste kontrollimiseks, ning nõuab parlamendilt ja nõukogult 
tungivalt kõnealuse määruse vastuvõtmist võimalikult kiiresti pärast lepingu jõustumist;

12. rõhutab, et kõnealune määrus peaks kutsuma komisjoni üles hoiduma põhiõigusaktidesse 
sisuliste muudatuste tegemisest, samuti põhiõigusaktides väljendatud poliitilist tahet 
mõjutavate täienduste tegemisest, kui ta võtab vastu rakendusakte ühise 
kaubanduspoliitika kohta;

13. kutsub Euroopa Ülemkogu, nõukogu ja komisjoni üles kaaluma läbirääkimiste 
korraldamist uue institutsioonidevahelise lepingu üle parlamendiga, milles määratletakse 
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sisuliselt parlamendi kaasatus kõigis rahvusvahelise lepingu sõlmimisele eelnevates 
etappides;

14. palub nõukogul kutsuda parlamendi esindajaid osalema kõikidel COREPER II 
kohtumistel, kus käsitletakse õigusloomega seotud tavamenetluse kohaldamisalasse 
kuuluvaid küsimusi;

Edaspidised suhted Euroopa Komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindajaga – välistegevus

15. nõuab tungivalt, et tulevane liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / 
komisjoni asepresident kaaluks koos parlamendiga asjakohaseid meetodeid, kuidas 
parlamenti liidu välistegevusest täielikult teavitada ja temaga selles valdkonnas 
konsulteerida; seda eesmärki silmas pidades peaksid saama tavapäraseks välissuhete 
volinikerühma (kõrge esindaja / asepresidendi eesistumisel) ja parlamendi asjakohaste 
komisjonide delegatsioonide korrapärased ühiskohtumised, samuti nõukogu töörühmade, 
COREPERi, poliitika- ja julgeolekukomitee ning artiklis 207 sätestatud komitee
korrapärased ühiskohtumised ja Euroopa Komisjoni korrapärased ühiskohtumised 
Euroopa Parlamendi raportööride ning delegatsioonidega;

16. kutsub üles kehtestama ad hoc kuulamismenetlust koos välisasjade komisjoni, 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja arengukomisjoniga liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja / komisjoni asepresidendi ametisse nimetamiseks; 

Edaspidised suhted ELi liikmesriikide parlamentidega

17. peab ülimalt tähtsaks, et ühise kaubanduspoliitika olulisuse tagamiseks jääks volinike 
kolleegiumis kaubanduse eest vastutavaks ainult üks volinik;

18. märgib, et kõik küsimused, mis sisalduvad ühises kaubanduspoliitikas (Euroopa Liidu 
toimimise lepingu V osa II jaotis), kaasa arvatud kaubavahetus ja teenuskaubandus, 
intellektuaalomandi kaubandusaspektid ja välismaised otseinvesteeringud, on liidu 
ainupädevuses, mis tähendab, et need on „liidu lepingud” ning et edaspidi ei sõlmi 
kaubanduslepinguid enam liit ja liikmesriigid mõlemad;

19. kavatseb seetõttu alustada liikmesriikide parlamentidega struktureeritud dialoogi, et 
tagada koos liidu ühise kaubanduspoliitika demokraatlik õiguspärasus.
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