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Tarkistus 1
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
EFDD-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0163/2019
Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Suositukset kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että Trumpin 
hallinto on käynnistänyt samanlaisen 
tutkimuksen moottoriajoneuvojen ja 
autonosien tuonnista, mikä saattaa johtaa 
näiden EU:sta tuotavien tuotteiden tullien 
korottamiseen; ottaa huomioon, että 
Yhdysvaltojen kauppa- ja 
teollisuusministeriö on julkaisemassa 
raporttia suosituksineen siitä, ottaako 
Yhdysvallat käyttöön ajoneuvojen 
tuontirajoituksia kansalliseen 
turvallisuuteen liittyvistä syistä;

H. ottaa huomioon, että Trumpin 
hallinto on käynnistänyt samanlaisen 
tutkimuksen moottoriajoneuvojen ja 
autonosien sekä sotilasilma-aluksiin, 
satelliitteihin, kriittiseen infrastruktuuriin 
ja biolääketieteellisiin laitteisiin 
käytettävän titaanisienen tuonnista, mikä 
saattaa johtaa näiden EU:sta tuotavien 
tuotteiden tullien korottamiseen;
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Tarkistus 2
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
EFDD-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0163/2019
Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Suositukset kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että EU:n ei pidä 
neuvotella Yhdysvaltojen kanssa, jos 
siihen kohdistetaan uhkauksia; toteaa 
kuitenkin, että WTO:n vaatimusten 
mukaisen sopimuksen neuvottelemista 
koskevat suositukset ovat olennaisen 
tärkeitä EU:n ja Yhdysvaltojen 
julkilausumassa sopimien sitoumusten 
vaalimiseksi ja toteuttamiseksi 
täysimääräisesti;

2. tukee komission linjausta, jonka 
mukaan se ei neuvottele Yhdysvaltojen 
kanssa, jos siihen kohdistetaan uhkauksia; 
on siksi yllättynyt, että komissio suosittaa 
WTO:n vaatimusten mukaista 
vapaakauppasopimusta koskevien 
neuvottelujen aloittamista;
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Tarkistus 3
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
EFDD-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0163/2019
Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Suositukset kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että EU:n ja 
Yhdysvaltojen neuvotteluohjeissa ei 
ennakoida TTIP-neuvottelujen 
aloittamista uudelleen; katsoo, että 
sellaisen rajoitetun sopimuksen tekeminen 
teollisuustuotteiden ja myös autojen tullien 
poistamisesta Yhdysvaltojen kanssa, jossa 
otetaan huomioon Euroopan teollisuuden 
energia- ja sääntelykustannusten eroihin 
liittyvät erityisehdot, sekä 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
koskevan sopimuksen tekeminen, jolla ei 
muuteta EU:n normeja ja sääntöjä, 
voisivat viitoittaa tietä uudelle 
työmenetelmälle, jolla voitaisiin pyrkiä 
molempia osapuolia hyödyttäviin 
kauppasuhteisiin ja siten helpottaa 
nykyisiä kaupan alan jännitteitä; 
korostaa, että kaikkien sopimusten on 
oltava WTO:n sääntöjen ja velvoitteiden 
mukaisia, GATT-sopimuksen XXIV 
artikla mukaan lukien; toteaa, että 
komission suosituksia neuvottelujen 
käynnistämisestä ei pidä katsoa merkiksi 
siitä, että se olisi halukas poikkeamaan 
nykyisestä ”Kaikkien kauppa” 
-strategiassa esitetystä kauppa- ja 
investointipolitiikasta;

6. katsoo, että rajoitetun sopimuksen 
tekeminen teollisuustuotteiden tullien 
poistamisesta Yhdysvaltojen kanssa 
poikkeaa komission kattavasta ”Kaikkien 
kauppa” -strategiasta, johon sisältyy myös 
täytäntöönpantavissa olevia työelämän 
normeja ja ympäristönormeja, ja että se 
saattaa olla vastoin GATT-sopimuksen 
XXIV artiklaa, jos autoala jätetään sen 
ulkopuolelle; panee merkille 
erityisolosuhteita koskevat komission 
perustelut tämän lähestymistavan 
jatkamiselle;
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Tarkistus 4
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
EFDD-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0163/2019
Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Suositukset kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että kauppaa ja 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
koskevan sopimuksen tekeminen 
Yhdysvaltojen kanssa edellä mainituissa 
olosuhteissa ei vastaa EU:n 
kauppasopimusten yleisiä periaatteita; 
katsoo kuitenkin, että kun otetaan 
huomioon poikkeukselliset olosuhteet, 
neuvottelujen aloittaminen Yhdysvaltojen 
kanssa rajallisesta sopimuksesta 
korostetuilla reunaehdoilla voi tuottaa 
tulosta, joka voisi olla Euroopan 
kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten, 
erityisesti pk-yritysten, etujen mukaista, ja 
että se voisi luoda taloudellista kasvua ja 
luoda kumppaneiden välille 
myönteisempää ilmapiiriä, joka voisi 
auttaa niitä selviytymään yhdessä 
maailmanlaajuisista haasteista, WTO:n 
uudistaminen mukaan lukien, 
myötävaikuttamalla tämänhetkisen 
lukkiutuneen kauppapoliittisen tilanteen 
ratkaisemiseen, mutta se voi onnistua vain 
arvoihin perustuvan EU:n kauppapolitiikan 
mukaisesti, jos seuraavat vähimmäisehdot 
täyttyvät:

1) alumiinia ja terästä koskevien 
tullien poistaminen vuoden 1962 
Yhdysvaltojen kaupanlaajennuslain 232 
pykälän mukaisesti ennen sopimuksen 

12. katsoo, että kauppasopimusta 
koskevat neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa 
edellä mainituissa olosuhteissa eivät vastaa 
EU:n kauppasopimusten yleisiä 
periaatteita; katsoo kuitenkin, että kun 
otetaan huomioon poikkeukselliset 
olosuhteet, neuvottelut Yhdysvaltojen 
kanssa rajallisesta sopimuksesta 
korostetuilla reunaehdoilla voisi 
mahdollisesti olla Euroopan kansalaisten ja 
yritysten etujen mukaista 
myötävaikuttamalla tämänhetkisen 
kauppapoliittisen umpikujan 
ratkaisemiseen, mutta se voi onnistua vain 
arvoihin perustuvan EU:n kauppapolitiikan 
mukaisesti, jos vähintään seuraavat 
ennakkoehdot täyttyvät:

1) alumiinia ja terästä koskevien 
tullien poistaminen sekä autojen ja 
autonosien ja muiden tuotteiden tulleja 
koskevien uhkien poistaminen ennen 
neuvottelujen aloittamista;

2) kansalaisyhteiskunnan kanssa 
käytävä laaja kuulemisprosessi ja 
ehdotettua sopimusta koskeva 
vaikutustenarviointi, myös sen 
mahdollisten 
hiilidioksidipäästövaikutusten osalta 
Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten 
ja muiden monenvälisten 
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tekemistä;

2) kansalaisyhteiskunnan kanssa 
käytävä laaja kuulemisprosessi ja 
ehdotettua sopimusta koskeva kestävään 
kehitykseen kohdistuvien vaikutusten 
arviointi sekä tällä alalla jo tehtyjen 
vaikutustenarviointien ja tutkimusten 
huomioon ottaminen;

ympäristösopimusten mukaisesti;
3) selkeä sitoutuminen siihen, että 
autot ja autonosat sisällytetään 
neuvotteluihin ja Euroopan 
kalatalousalan herkkyystekijät otetaan 
asianmukaisesti huomioon;

4) selkeä sitoutuminen siihen, että 
maatalous jätetään neuvottelujen 
ulkopuolelle;
5) alkuperäsääntöjen käsittelyä 
neuvotteluissa selkeytetään enemmän;
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Tarkistus 5
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
EFDD-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0163/2019
Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Suositukset kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa siksi neuvostoa ottamaan 
nämä näkökohdat huomioon, kun se 
hyväksyy neuvotteluohjeet, ja 
varmistamaan, että
– EU:n valtuuksissa on selkeä 
sitoumus sisällyttää autot ja autonosat 
neuvotteluihin,
– alkuperäsääntöjen käsittelyä 
neuvotteluissa selkeytetään,
– maatalous jätetään neuvottelujen 
ulkopuolelle,
– neuvotteluvaltuuksiin on 
sisällytettävä keskeyttämislauseke, jota 
sovelletaan aina, jos Yhdysvallat ottaa 
käyttöön EU:n tuotteiden osalta lisätulleja 
tai muita kauppaa rajoittavia 
toimenpiteitä, joko kaupanlaajennuslain 
232 pykälän tai vuoden 1974 kauppalain 
301 pykälän tai muun vastaavan 
Yhdysvaltojen säädöksen nojalla 
neuvottelujen aikana tai ennen niiden 
käynnistämistä;

13. kehottaa tämän vuoksi neuvostoa 
olemaan hyväksymättä neuvotteluohjeita 
nykyisessä muodossaan;
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Tarkistus 6
Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
EFDD-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0163/2019
Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Suositukset kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 13 a. kehottaa neuvostoa kumoamaan 
kauppa- ja investointikumppanuutta 
(TTIP) Yhdysvaltojen kanssa koskevat 
neuvotteluohjeet ennen kuin se hyväksyy 
mitään uusia EU:n ja Yhdysvaltojen 
välisiä kauppaneuvotteluja koskevia 
valtuuksia;

Or. en


