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3.6.2015 A8-0175/4 

Tarkistus  4 

Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  E a. toteaa, että on epävarmaa, miten 

laajalti TTIP vaikuttaa kehitysmaihin, ja 

että tarvitaan mahdollisuuksia käydä 

kyseisten maiden kanssa vuoropuhelua 

TTIP:n vaikutuksista; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/5 

Tarkistus  5 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  G a. toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen 

sääntelyjärjestelmissä on eroja 

kansanterveyden ja ympäristön suojelun 

osalta, mikä johtuu erilaisista 

oikeudellisista ja poliittisista kulttuureista 

ja heijastaa erilaisia lähestymistapoja, 

politiikkatavoitteita ja 

riskianalyysimenetelmiä; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/6 

Tarkistus  6 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  G b. toteaa, että edellytyksenä sille, että 

voidaan parantaa sääntelyn 

yhteensovittamista vaarantamatta EU:n 

nykyisiä ja tulevia terveyttä ja ympäristöä 

koskevia normeja on, että erotetaan 

selvästi toisistaan alat, joilla tavoitteet ja 

suojelun taso ovat samanlaiset, ja alat, 

joilla ne ovat erilaisia; ottaa huomioon, 

että aloilla, joilla suojelun tavoitteet ja 

tasot ovat samanlaisia, voidaan pyrkiä 

yhteisiin lähestymistapoihin tai 

keskinäiseen tunnustamiseen; toteaa, että 

aloilla, joilla suojelun tasot ovat selvästi 

erilaiset, yhteistyön olisi keskityttävä 

tiedon vaihtamiseen tai 

yhdenmukaistamiseen korkeimman tason 

mukaan; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/7 

Tarkistus  7 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  H a. toteaa olevan yleisesti tiedossa, että 

Yhdysvaltojen myrkyllisten aineiden 

valvontaa koskeva laki on luonteeltaan 

perustavanlaatuisesti erilainen kuin 

REACH-asetus ja että tästä syystä 

TTIP:ssä ei pyritä näiden kahden 

järjestelmän yhdenmukaistamiseen; 

toteaa, että REACH:n täytäntöönpanoa 

koskevasta tulevasta yhteistyöstä käydään 

kuitenkin neuvotteluja, vaikka 

kemikaalien riskinhallintaa koskevat 

näkemykset ovat hyvin erilaisia ja 

Yhdysvallat vastustaa voimakkaasti 

REACH:ä; toteaa, että kahden näin 

erilaisen säädöksen täytäntöönpanoa 

koskevasta yhteistyöstä ei ole hyötyä; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/8 

Tarkistus  8 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  I a. toteaa, että arvioiden mukaan 

lääkekustannukset muodostavat 

1,5 prosenttia Euroopan BKT:stä ja tästä 

syystä transatlanttisen kauppa- ja 

investointikumppanuuden mahdollisesti 

aiheuttama teollis- ja tekijänoikeuksien 

suojan vahvistuminen saattaa vaikuttaa 

kielteisesti terveydenhuoltokustannuksiin; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/9 

Tarkistus  9 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  I b. toteaa, että EU:lla ja Yhdysvalloilla 

on hyvin erilaiset sääntelyperiaatteet, 

keskimääräisiä päästöjä koskeva 

lähtökohta ja tavoitetaso kevyiden 

hyötyajoneuvojen keskimääräisten 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 

suhteen; toteaa, että tähän alaan ei tästä 

syystä pitäisi soveltaa vastavuoroista 

tunnustamista; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/10 

Tarkistus  10 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  N a. muistuttaa huolenaiheena olevan, 

että ehdotetut sopimusmääräykset, jotka 

koskevat sääntely-yhteistyötä silloin kun 

säädöksillä on tai saattaa todennäköisesti 

olla merkittävä vaikutus kauppaan ja 

investointeihin EU:n ja Yhdysvaltojen 

välillä 

– antavat Yhdysvalloille muodollisia 

oikeuksia Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 291 artiklan nojalla 

hyväksyttävien täytäntöönpanosäädösten 

osalta, kun taas Euroopan parlamentilla 

ei ole niihin minkäänlaista 

valvontaoikeutta; 

– antavat Yhdysvalloille oikeuden 

käynnistää lakisääteinen tietojenvaihto 

jäsenvaltioiden kansallisen 

lainsäädännön hyväksymisestä, mukaan 

lukien sääntelyn yhteensopivuuden 

mahdollisten edistämiskeinojen yhteinen 

tarkastelu 

– saattavat tosiasiallisesti vaikeuttaa sitä, 

että EU menee kansainvälisten 

asiakirjojen pienintä yhteistä nimittäjää 

pidemmälle, koska sillä on kansainvälistä 

sääntely-yhteistyötä koskevia sitoumuksia 

ja koska kansainväliset asiakirjat, joista 

se on ollut päättämässä, on pantava 

täytäntöön; 
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3.6.2015 A8-0175/11 

Tarkistus  11 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  N b. toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen 

lainsäätäjät ovat soveltaneet hyvin 

erilaisia lähestymistapoja 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen 

torjuntaan; katsoo, että 

ilmastonmuutoksen aiheuttamiin 

merkittäviin uhkiin vastaamisen ja 

hyväksytyn ilmastopolitiikan eheyden 

säilyttämisen olisi oltava etusijalla 

kaupan edistämiseen nähden; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/12 

Tarkistus  12 

Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – johdantokappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. esittää meneillään olevien TTIP-

neuvottelujen yhteydessä komissiolle 

seuraavat suositukset, jotka koskevat 

1. kehottaa komissiota keskeyttämään 

meneillään olevat TTIP-neuvottelut 

kunnes neuvostolle 18. kesäkuuta 2013 

myönnetyt neuvotteluvaltuudet on 

vahvistettu uudelleen jäsenvaltioiden 

parlamenttien kuulemisessa. 

 (Poistetaan loput 1 kohdasta.) 

Or. en 

 
 


