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6.4.2016 A8-0301/5 

Tarkistus  5 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista 

2014/2252(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. korostaa tarvetta selkeyttää 

toissijaisuusperiaatetta koskevaa 

toimivallan jakoa tapauksissa, joissa 

kauppapolitiikka vaikuttaa muihin 

investointeihin kuin suoriin ulkomaisiin 

investointeihin, esimerkkinä 

portfoliosijoitukset, koska nykyisissä 

vapaakauppasopimuksissa on edelleen 

kiistanalaisia kohtia; panee merkille 

sijoittajan ja valtion välistä 

riitojenratkaisua (ISDS) koskevat 

viimeaikaiset keskustelut sekä komission 

ehdotukset nykyisen mallin 

ajantasaistamiseksi ja uudistamiseksi; 

korostaa tältä osin, että jäsenvaltioiden 

olisi myös kannettava vastuunsa tästä 

prosessista, kun otetaan huomioon niiden 

kolmansien maiden kanssa tekemien 

kahdenvälisten sopimusten mukaiset 

sitoumukset; kehottaa noudattamaan 

suhteellisuusperiaatetta, kun 

kahdenvälisistä suojalausekkeista 

neuvotellaan ja niitä sovelletaan; 

muistuttaa, että yhteinen kauppapolitiikka 

määritellään Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 3 artiklassa alaksi, jolla 

unionilla on yksinomainen, yhtenäisiin 

periaatteisiin perustuva toimivalta; toteaa 

siksi, ettei toissijaisuusperiaatetta sovelleta 

yhteiseen kauppapolitiikkaan; 

31. panee merkille sijoittajan ja valtion 

välistä riitojenratkaisua (ISDS) koskevat 

viimeaikaiset keskustelut sekä komission 

ehdotukset nykyisen mallin korvaamiseksi; 

muistuttaa, että yhteinen kauppapolitiikka 

määritellään Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 3 artiklassa alaksi, jolla 

unionilla on yksinomainen, yhtenäisiin 

periaatteisiin perustuva toimivalta; toteaa 

siksi, ettei toissijaisuusperiaatetta sovelleta 

yhteiseen kauppapolitiikkaan; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0301/6 

Tarkistus  6 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista 

2014/2252(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. kehottaa selvittämään, voivatko 

kaupan välineet, kuten ISDS, vaarantaa 

suhteellisuusperiaatteen jäsenvaltioiden 

toimivallan kannalta; kehottaa 

jäsenvaltioita lakkaamaan jarruttamasta 

YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden 

toimikunnan (UNCITRAL) sijoittajan ja 

valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun 

avoimuutta koskevan yleissopimuksen 

hyväksymistä, jotta komissio voi 

allekirjoittaa sen koko unionin puolesta; 

pitää valitettavana nykyistä tilannetta, jossa 

jotkut EU:n jäsenvaltiot ovat sopimuksen 

osapuolia ja toiset eivät; katsoo tämän 

esimerkin osoittavan selvästi, että kaikki 

osapuolet tarvitsevat selkeyttä siihen, mikä 

on unionin toimivallan laajuus suorien 

ulkomaisten sijoitusten suhteen; 

muistuttaa, että jäsenvaltioiden toteuttamat 

erilaiset investointien suojaamista koskevat 

toimet ovat johtaneet nykyiseen 

tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot ovat noin 

1 400 kahdenvälisen investointisopimuksen 

osapuolia ja jossa näiden sopimusten 

määräykset toisinaan poikkeavat toisistaan, 

mikä voisi johtaa vääristymiin 

sisämarkkinoilla ja EU:n sijoittajien 

eriarvoiseen kohteluun ulkomailla; 

32.  kehottaa jäsenvaltioita lakkaamaan 

jarruttamasta YK:n kansainvälisen 

kauppaoikeuden toimikunnan 

(UNCITRAL) sijoittajan ja valtion välisen 

sopimuspohjaisen sovittelun avoimuutta 

koskevan yleissopimuksen hyväksymistä, 

jotta komissio voi allekirjoittaa sen koko 

unionin puolesta; pitää valitettavana 

nykyistä tilannetta, jossa jotkut EU:n 

jäsenvaltiot ovat sopimuksen osapuolia ja 

toiset eivät; katsoo tämän esimerkin tuovan 

korostetusti esiin, että kaikki osapuolet 

tarvitsevat enemmän selkeyttä siihen, mikä 

on unionin toimivallan laajuus suorien 

ulkomaisten sijoitusten suhteen; 

muistuttaa, että jäsenvaltioiden toteuttamat 

erilaiset investointien suojaamista koskevat 

toimet ovat johtaneet nykyiseen 

tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot ovat noin 

1 400 kahdenvälisen investointisopimuksen 

osapuolia ja jossa näiden sopimusten 

määräykset toisinaan poikkeavat toisistaan, 

mikä saattaa johtaa EU:n sijoittajien 

erilaiseen kohteluun ulkomailla kyseessä 

olevan investoinnin alkuperämaan 

mukaan; 

Or. en 
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Tarkistus  7 

Sajjad Karim 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0301/2015 

Sajjad Karim 

Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista 

2014/2252(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. katsoo, että EU:n muille maille 

antamaan rahoitustukeen ja erityisesti 

makrotaloudelliseen rahoitustukeen 

liittyvien toimenpide-ehdotusten 

suhteellisuus on arvioitava 

perusteellisemmin ennakkoon ja 

jälkikäteen, jotta apu olisi tehokasta ja 

hyödyttäisi apua tarvitsevia kumppaneita 

aidosti; painottaa, että on huolehdittava 

tuen maksamisen ehtojen tiukentamisesta 

ja varojen käytön asianmukaisesta 

valvonnasta, mukaan lukien petosten ja 

korruption estämistä ja torjumista koskevat 

toimenpiteet, sekä parlamentin 

yksityiskohtaisesta valvonnasta; kehottaa 

sisällyttämään toimintaan tiiviisti EU:n 

ulkoiset välineet, jolloin kauppa, 

kehitysyhteistyö sekä ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka yhdistetään toisiinsa; 

korostaa, että jäsenvaltioiden on 

sitouduttava tähän aktiivisemmin; 

33. katsoo, että EU:n muille maille 

antamaan rahoitustukeen ja erityisesti 

makrotaloudelliseen rahoitustukeen 

liittyvien toimenpide-ehdotusten 

suhteellisuus on arvioitava 

perusteellisemmin ennakkoon ja 

jälkikäteen, jotta apu olisi tehokasta ja 

hyödyttäisi apua tarvitsevia kumppaneita 

aidosti; painottaa, että on huolehdittava 

tuen maksamisen ehdollisuudesta ja 

varojen käytön asianmukaisesta 

valvonnasta, mukaan lukien petosten ja 

korruption estämistä ja torjumista koskevat 

toimenpiteet, sekä parlamentin 

yksityiskohtaisesta valvonnasta; kehottaa 

sisällyttämään toimintaan tiiviisti EU:n 

ulkoiset välineet, jolloin kauppa, 

kehitysyhteistyö sekä ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka yhdistetään toisiinsa; 

korostaa, että jäsenvaltioiden on 

sitouduttava tähän aktiivisemmin; 

Or. en 

 

 


