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EHDOTUKSIA

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

1. katsoo, että Lissabonin sopimuksen yhteisen kauppapolitiikan alalle tuomat muutokset 
parantavat yleisesti sen demokraattista legitiimiyttä ja tehokkuutta; korostaa tämän vuoksi 
yhteisen kauppapolitiikan soveltamisalan laajentamista, kaikkien yhteisen 
kauppapolitiikan kattamien alueiden nimenomaista tunnustamista unionin yksinomaiseksi 
toimivallaksi ja erityisesti parlamentin roolin ja toimivaltuuksien huomattavaa 
vahvistamista;

2. painottaa selkeää vaatimusta, että yhteisen kauppapolitiikan on palveltava unionin 
ulkoisen toiminnan periaatteita ja tavoitteita, muun muassa sen arvojen ja olennaisten 
etujen suojelemista, demokratian ja oikeusvaltion periaatteen tukemista sekä kestävän 
kehityksen ja maailmanlaajuisen hyvän hallintotavan edistämistä; korostaa tarvetta taata 
johdonmukaisuus ja keskinäinen tuki EU:n ulkoisen toiminnan eri alojen välillä; 

Tulevat suhteet Euroopan komissioon
3. painottaa, että yhteiseen kauppapolitiikkaan kuuluvien kansainvälisten sopimusten 

neuvottelun ja tekemisen yhteydessä komissiolla on oikeudellinen velvollisuus kertoa 
parlamentille neuvottelujen edistymisestä samalla tavalla kuin neuvoston erityiselle 
"Lissabonin sopimuksen188 n artiklan mukaiselle komitealle”;

4. pahoittelee parlamentin roolin ja valtuuksien epätasapainoa sen sisäisten ja ulkoisten 
valtuuksien välillä yhteisen kauppapolitiikan alueilla; pitää erityisen mahdottomana 
hyväksyä, että Lissabonin sopimuksessa ei anneta parlamentille oikeutta hyväksyä 
komission valtuutusta neuvotella kauppasopimus; 

5. katsoo kuitenkin, että parlamentilla on oikeus esittää edellytyksiä antaakseen 
hyväksyntänsä, joka tarvitaan kaikkien kauppasopimusten tekemiseen; painottaa siksi, 
että on tarpeen laatia vahvistettu puitesopimus parlamentin ja komission välisistä 
suhteista;

Tulevat suhteet neuvostoon
6. huomauttaa, että Lissabonin sopimuksen 188 C artiklan 2 kohdan mukaan parlamentti ja 

neuvosto osallistuvat lainsäädäntömenettelyyn tasapuolisesti, kun määritellään puitteet 
yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiseksi; 

7. katsoo, että sanamuoto "toimenpiteistä, joilla määritellään puitteet yhteisen 
kauppapolitiikan toteuttamiseksi" Lissabonin sopimuksen 188 C artiklan 2 kohdassa 
merkitsee, että yhteisen kauppapolitiikan keskeiset osat sisällytetään tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen puitteissa hyväksyttyihin säädöksiin ja että komissio voi muuttaa 
tai täydentää näiden säädösten muita kuin keskeisiä osia "säädösvallan siirron nojalla 
annettujen säädösten" muodossa Lissabonin sopimuksen 249 b artiklan mukaisesti; 

8. katsoo, että yhteisen kauppapolitiikan säädösten yhdenmukainen täytäntöönpano 
edellyttää, että säädöksillä siirretään täytäntöönpanovaltaa komissiolle 
"täytäntöönpanosäädösten" hyväksymistä varten Lissabonin sopimuksen 249 c artiklan 
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mukaisesti; kehottaa siksi parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään ennen sopimuksen 
voimaantuloa asetuksen täytäntöönpanosäädösten säännöistä ja yleisistä periaatteista;

9. kehottaa Eurooppa-neuvostoa, neuvostoa ja komissiota harkitsemaan uuden toimielinten 
välisen sopimuksen neuvottelemista parlamentin kanssa; sopimuksen pitäisi antaa 
parlamentille konkreettinen määritelmä sen osallistumisesta jokaiseen kansainvälisen 
sopimuksen tekemiseen johtavaan vaiheeseen;

Tulevat suhteet Euroopan komission varapuheenjohtajaan / unionin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaan edustajaan – ulkoiset toimet
10. kehottaa unionin tulevaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa harkitsemaan 

parlamentin kanssa asianmukaisia menetelmiä, joilla parlamentti pidetään täysin ajan 
tasalla ja sitä kuullaan unionin ulkoasioista;

11. vaatii, että komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan nimittämisen yhteydessä 
järjestetään "ad hoc"-kuulemismenettely ulkoasiain valiokunnassa, kansainvälisen kaupan 
valiokunnassa ja kehitysyhteistyövaliokunnassa; 

Tulevat suhteet EU:n jäsenvaltioiden kansallisiin parlamentteihin
12. huomauttaa, että kaikki yhteisen kauppapolitiikan piiriin kuuluvat asiat (Lissabonin 

sopimuksen viidennen osan II osasto) siirtyvät unionin yksinomaisen toimivallan piiriin, 
mikä tarkoittaa, että niistä tulee "unionin sopimuksia" ja että sekä unionin että 
jäsenvaltioiden tekemiä yhteisiä kauppasopimuksia ei enää ole;

13. kehottaa näin ollen jäsenvaltioiden kansallisia parlamentteja käynnistämään tehostetun 
vuoropuhelun Euroopan parlamentin kanssa, jotta ne voivat yhdessä taata unionin 
yhteisen kauppapolitiikan demokraattisen legitiimiyden.
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