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3.6.2015 A8-0175/43 

Tarkistus  43 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

-1 kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  -1. toteaa, että EU ja USA ovat keskeisiä 

strategisia kumppaneita; korostaa, että 

transatlanttinen kauppa- ja 

investointikumppanuus (TTIP) on 

merkittävin viimeaikainen EU:n ja 

Yhdysvaltojen hanke ja että se antaa 

transatlanttiselle kumppanuudelle 

kaupallisia näkökohtia pidemmälle 

ulottuvaa uutta pontta; korostaa, että sen 

onnistuneella toteutuksella on suuri 

poliittinen merkitys; 

(Mikäli tarkistus hyväksytään, 1 a kohdan 

i alakohdan jälkimmäisen osan on 

rauettava). 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/44 

Tarkistus  44 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  I a. ottaa huomioon, että maatalous on 

TTIP-neuvotteluissa tärkeä tekijä ja 

herkkä ala ja että neuvotteluissa olisi 

pyrittävä takaamaan entistä parempi 

pääsy yhdysvaltalaisille markkinoille 

useilla eri aloilla ja ratkaista 

samanaikaisesti tullien ulkopuolisia 

kaupan esteitä koskeva kysymys ja 

suojella EU:n herkkien alojen etuja; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/45 

Tarkistus  45 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 b kohta – iii alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(iii) pyritään kaikin tavoin – kuten 

neuvotteluvaltuutuksessa selkeästi 

esitetään – kirjaamaan sopimukseen 

suojalauseke, jota käytetään, jos tietyn 

tuotteen tuonnin lisääntyminen uhkaa 

vahingoittaa merkittävästi omaa 

elintarviketuotantoa; 

(iii) kirjataan – kuten 

neuvotteluvaltuutuksessa selkeästi 

esitetään – sopimukseen suojalauseke, jota 

käytetään, jos tietyn tuotteen tuonnin 

lisääntyminen uhkaa vahingoittaa 

merkittävästi omaa tuotantoa ottaen tässä 

yhteydessä erityisesti huomioon 

elintarviketuotannon sekä kemian-, 

raaka-aine- ja terästeollisuuden kaltaiset 

energiaintensiiviset ja hiilivuodosta 

kärsivät alat EU:ssa; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/46 

Tarkistus  46 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 b kohta – ii alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 

poistamiseen samalla kun otetaan 

huomioon, että kummallakin osapuolella 

on monia herkkiä maatalous- ja 

teollisuustuotteita, joita koskevista 

täydellisistä luetteloista on sovittava 

neuvotteluprosessin aikana; todetaan, että 

laaja-alainen talous- ja kauppasopimus 

voisi olla tässä hyvä lähtökohta, jolla 

huolehdittaisiin herkimpien tuotteiden 

asianmukaisista siirtymäajoista ja 

kiintiöistä ja muutamassa tapauksessa 

niiden jättämisestä järjestelmän 

ulkopuolelle; 

(ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 

poistamiseen samalla kun otetaan 

huomioon, että kummallakin osapuolella 

on monia herkkiä maatalous- ja 

teollisuustuotteita, joita koskevista 

täydellisistä luetteloista on sovittava 

neuvotteluprosessin aikana; huolehditaan 

herkimpien tuotteiden asianmukaisista 

siirtymäajoista ja kiintiöistä ja muutamassa 

tapauksessa niiden jättämisestä 

järjestelmän ulkopuolelle ottaen 

huomioon, että näiden tuotteiden 

tuotantokustannukset ovat monissa 

tapauksissa EU:n sääntöjen johdosta 

korkeammat EU:ssa; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/47 

Tarkistus  47 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 d kohta – vii alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(vii) säilytetään tavoite erillisestä energiaa 

ja siihen kuuluvia teollisuuden raaka-

aineita koskevasta luvusta; varmistetaan, 

että kumpikin osapuoli kartoittaa 

neuvotteluissa tapoja helpottaa energian 

vientiä siten, että TTIP poistaisi kaikki 

jäljellä olevat polttoaineiden, mukaan 

lukien nesteytetyn maakaasun ja 

raakaöljyn, viennin rajoitukset ja esteet 

näiden kahden kauppakumppanin väliltä; 

pyritään tämän avulla luomaan 

kilpailukykyiset, avoimet ja syrjimättömät 

energiamarkkinat ja tuetaan siten 

energialähteiden monipuolistamista ja 

edistetään toimitusvarmuutta, mikä johtaa 

halvempiin energiahintoihin; korostetaan, 

että energiaa koskevassa luvussa on oltava 

selkeät takeet siitä, että EU:n 

ympäristönormeja ja ilmastotoimien 

tavoitteita ei vesitetä; kannustetaan EU:ta 

ja Yhdysvaltoja yhteistyöhön, jolla 

lopetetaan polttoaineveroa koskevat 

poikkeukset kaupallisessa lentotoiminnassa 

G20-sitoumuksen mukaisesti, jotta 

fossiilisten polttoaineiden tuesta voidaan 

asteittain luopua; 

(vii) säilytetään erillinen energiaa ja siihen 

kuuluvia teollisuuden raaka-aineita 

koskeva luku; varmistetaan, että TTIP 

poistaisi kaikki jäljellä olevat 

polttoaineiden, mukaan lukien nesteytetyn 

maakaasun ja raakaöljyn, viennin 

rajoitukset ja esteet näiden kahden 

kauppakumppanin väliltä; pyritään tämän 

avulla luomaan kilpailukykyiset, avoimet 

ja syrjimättömät energiamarkkinat ja 

tuetaan siten energialähteiden 

monipuolistamista ja edistetään 

toimitusvarmuutta, mikä johtaa halvempiin 

energiahintoihin; korostetaan, että energiaa 

koskevassa luvussa on oltava selkeät takeet 

siitä, että EU:n ympäristönormeja ja 

ilmastotoimien tavoitteita ei vesitetä; 

harkitaan, että energiaintensiivisten 

tavaroiden tullien alentamisen ehdoksi 

asetetaan yhdysvaltalaisen energian 

aidosti vapaa tuonti EU:hun; 

kannustetaan EU:ta ja Yhdysvaltoja 

yhteistyöhön, jolla lopetetaan 

polttoaineveroa koskevat poikkeukset 

kaupallisessa lentotoiminnassa G20-

sitoumuksen mukaisesti, jotta fossiilisten 

polttoaineiden tuesta voidaan asteittain 

luopua; 

Or. en 

 


