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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen presidentin Barack Obaman, komission puheenjohtajan 

José Manuel Barroson ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn 

13. helmikuuta 2013 antaman yhteisen julkilausuman1, 

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n ja 

Yhdysvaltojen kauppa- ja investointineuvotteluista2, 

–  ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2013 hyväksytyt ohjeet transatlanttisen kauppa- ja 

investointikumppanuuden neuvottelemiseksi Euroopan unionin ja Amerikan 

yhdysvaltojen välillä3, 

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen kauppaneuvottelijan viraston raportit terveys- ja 

kasvinsuojelutoimista vuosilta 2013 ja 20144, 

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen kauppaneuvottelijan viraston raportit kaupan teknisistä 

esteistä vuosilta 2013 ja 20145, 

–  ottaa huomioon sisäasioiden pääosaston tutkimukset aiheista ”EU:n ja Yhdysvaltojen 

välisen kauppa- ja investointikumppanuuden sellaiset oikeudelliset vaikutukset 

unionin lainsäädäntöön ympäristön ja elintarviketurvallisuuden aloilla, joita voitaisiin 

käsitellä neuvotteluissa” (lokakuu 2013)6 ja ”EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja 

investointineuvottelut ympäristön ja elintarviketurvallisuuden lainsäädännön aloilla” 

(marraskuu 2014)7, 

–  ottaa huomioon YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) kesäkuussa 2014 

julkaiseman tiedonannon sijoittajan ja valtion välisestä riitojenratkaisusta 

Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa8,  

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 ja 191 artiklan 

ja erityisesti 191 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ennalta varautumisen periaatteen, 

                                                 
1  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm 
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0227. 
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/fi/pdf 
4 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf 
5 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf 
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf 
7 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf 
8 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
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–  ottaa huomioon vuonna 2004 laaditun asiakirjan, joka käsittelee EU:n 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa elintarviketurvallisuuteen (”maatilalta 

haarukkaan”)1, 

–  ottaa huomioon transatlanttisesta kauppa- ja investointisopimuksesta marraskuussa 

2014 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen tulokset; 

–  ottaa huomioon kansallisista päästörajoista annetun direktiivin 2001/81/EY osana 

ilmansaasteita koskevan teemakohtaisen strategian täytäntöönpanoa sekä tiettyjä 

lähdeluokkia koskevan lainsäädännön, kuten Euro 5/6- ja EURO VI -

päästölainsäädännön, jolla pyritään vähentämään 400 000 ennenaikaista kuolemaa 

Euroopassa aiheuttavaa ilman pilaantumista; 

A.  ottaa huomioon, että kauppa on lisännyt kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia 

sukupolvien ajan Euroopassa; toteaa, että kauppa ja investoinnit eivät kuitenkaan ole 

tavoitteita sinänsä, vaan niiden olisi oltava keinoja nostaa elintasoa, parantaa 

hyvinvointia, suojella ja edistää kansanterveyttä ja auttaa varmistamaan täystyöllisyys 

ja maailman luonnonvarojen kestävä käyttö kestävän kehityksen tavoitteen mukaisesti 

pyrkien sekä suojelemaan ympäristöä että säilyttämään se; 

B.  toteaa, että marraskuussa 2014 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 25:ssä 

EU:n 28 jäsenvaltiosta suurin osa kansalaisista kannattaa transatlanttista kauppa- ja 

investointisopimusta; 

C.  toteaa, että Eurooppa, jolle on tyypillistä ikääntyvä väestö, raaka-aineiden niukkuus, 

alhainen syntyvyys sekä sosiaalinen malli, joka perustuu BKT-osuutena mitattuna 

suuriin sosiaalimenoihin, joutuu yhä enemmän tukeutumaan EU:n ulkopuoliseen 

kasvuun auttaakseen tuottamaan kotimaista kasvua sosiaaliturvajärjestelmiensä 

tukemiseksi, koska niihin kohdistuu ankaraa painetta lähinnä elinajanodotteen kasvun 

sekä työikäisen väestön vähenemisen seurauksena; 

D.  ottaa huomioon, että neuvoston TTIP-neuvotteluja varten antamien ohjeiden2 mukaan 

sopimuksen tavoitteena on lisätä kauppaa ja investointeja EU:n ja Yhdysvaltojen 

välillä, jotta voidaan luoda uusia taloudellisia mahdollisuuksia ja synnyttää 

työpaikkoja ja lisätä kasvua parantamalla markkinoille pääsyä ja yhteensovittamalla 

sääntelyä, poistamalla tarpeettomia kaupan sääntelyesteitä ja asettamalla 

maailmanlaajuisia normeja, samalla kun tunnustetaan, että osapuolten yleistavoitteena 

on kestävä kehitys, ja että osapuolet eivät edistä kauppaa tai ulkomaisia suoria 

investointeja heikentämällä kotimaista ympäristö-. terveys- ja 

turvallisuuslainsäädäntöä tai -normeja; toteaa, että komissio3 ja presidentti Obama4 

ovat useaan otteeseen julkisesti todenneet, että normien tasoa ei alenneta Atlantin 

kummallakaan puolella; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf 
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/fi/pdf 
3 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm 
4 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-

council-president-van-rompuy-a  
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E.  toteaa, että Yhdysvallat on jo tehnyt useita muita kauppa- ja investointikumppanuutta 

koskevia sopimuksia muiden maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa; 

F.  toteaa, että TTIP-neuvottelut sisältävät kolme pääpilaria, jotka kattavat a) markkinoille 

pääsyn, b) sääntelykysymykset ja muut kuin tulleihin liittyvät kaupan esteet ja c) 

säännöt; 

G.  ottaa huomioon, että TTIP tarjoaa mahdollisuuden valmistella korkeampia normeja 

tietyillä aloilla kansanterveyden, eläinten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi 

maailmanlaajuisesti; 

H.  ottaa huomioon, että huolenaiheena on kuitenkin se, että TTIP:n tavoite nykyisten, 

muiden kuin tulleihin liittyvien kaupan esteiden vähentämiseksi ja poistamiseksi1 voi 

johtaa sopimukseen, joka saattaa vaarantaa kansanterveyden suojelun, mukaan 

luettuina elintarviketurvallisuus, eläinten terveys ja ympäristö, tason EU:ssa;  

I.  toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyjärjestelmissä on eroja myös 

kansanterveyden ja ympäristön suojelun osalta, mukaan luettuina 

elintarviketurvallisuus, kuluttajavalistus ja eläinten terveys, mikä johtuu erilaisista 

oikeudellisista ja poliittisista kulttuureista, jotka heijastavat erilaisia huolenaiheita ja 

lähestymistapoja, kuten erilaisia periaatteita (esim. ennalta varautumisen periaate), 

arvoasetelmia, poliittisia tavoitteita ja riskianalyysimenetelmiä; 

J.  toteaa, että EU ja Yhdysvallat katsovat, että näiden alojen tietyt normit ovat kaupan 

esteitä2; 

K.  panee merkille huolestumisen siitä, että aikomus hyväksyä TTIP ja sen kaltaisia 

kauppasopimuksia on jo vaikuttanut komission ehdotuksiin ja toimiin, jotka koskevat 

esimerkiksi elintarviketurvallisuutta ja ilmastonsuojelua (esimerkiksi patogeeneja 

vähentävä lihan käsittely, kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä peräisin olevan 

lihan merkinnät ja polttoaineiden laatua koskevan direktiivin täytäntöönpano); 

L.  toteaa huolestumisen siitä, että sääntely-yhteistyötä koskeviin säädöksiin ehdotetuilla 

seuraavilla määräyksillä on tai saattaa todennäköisesti olla merkittävä vaikutus 

kauppaan ja investointeihin EU:n ja Yhdysvaltojen välillä:  

 – myönnetään Yhdysvalloille muodollisia oikeuksia SEUT-sopimuksen 

291 artiklan nojalla hyväksyttävien täytäntöönpanosäädösten osalta, kun taas 

Euroopan parlamentilla ei ole niihin minkäänlaista valvontaoikeutta 

 – myönnetään Yhdysvalloille oikeus käynnistää lakisääteinen tietojenvaihto 

jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön hyväksymisestä, mukaan lukien 

sääntelyn yhteensopivuuden mahdollisten edistämiskeinojen yhteinen 

tarkastelu 

                                                 
1 Yhdysvaltain kauppaneuvottelijan viraston raportti kaupan teknisistä esteistä vuodelta 2014, s. 45. 
2 Katso Yhdysvaltojen osalta Yhdysvaltain kauppaneuvottelijan viraston raportit kaupan teknisistä esteistä 

vuosilta 2013 ja 2014. 
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 – saatetaan tosiasiallisesti vaikeuttaa sitä, että EU menee kansainvälisten 

asiakirjojen pienintä yhteistä nimittäjää pidemmälle niiden sitoumusten vuoksi, 

joita EU on tehnyt kansainvälisestä sääntely-yhteistyöstä ja kansainvälisten 

asiakirjojen täytäntöönpanosta; 

M.  toteaa, että edellytyksenä sille, että voidaan parantaa sääntelyn yhteensovittamista 

vaarantamatta EU:n nykyisiä ja tulevia terveyttä ja ympäristöä koskevia normeja on, 

että erotetaan 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;  

N.  ottaa huomioon, että EU:n ja Yhdysvaltojen lainsäätäjät ovat soveltaneet hyvin 

erilaisia lähestymistapoja elintarviketurvallisuutta ja rehujen turvallisuutta koskevaan 

sääntelyyn erityisesti muuntogeenisiä organismeja koskevien lupien, merkintöjen ja 

valvonnan, lihan jäljitettävyyden, patogeenien käsittelyn ja torjunta-aineiden sekä 

kloonattujen eläinten osalta elintarvike- ja rehuketjussa; ottaa huomioon, että EU:n 

ympäristö- ja elintarviketurvallisuussäännökset perustuvat ennalta varautumisen 

periaatteeseen ja maatilalta haarukkaan -lähestymistapaan, joilla on vahvistettu 

tiukemmat EU-säännöt, jotka olisi siten säilytettävä;  

O.  toteaa, että tulevan TTIP:n vaikutus ympäristön, terveyden ja elintarvikkeiden suojelua 

koskevaan EU:n säännöstöön riippuu pitkälti sopimuksessa annettavista tarkoista 

määräyksistä; toteaa, että mikään kauppasopimus ei voi missään tapauksessa muuttaa 

sopimusvaltioiden voimassa olevaa lainsäädäntöä; ottaa huomioon, että nykyisen 

lainsäädännön täytäntöönpanon sekä tulevan lainsäädännön antamisen on oltava 

jatkossakin demokraattisesti valittujen elinten käsissä ja niissä on noudatettava 

vakiintuneita menettelyjä; 

P.  toteaa, että EU:n pääsy Yhdysvaltojen merenkulkualan markkinoille on tällä hetkellä 

rajoitettua; toteaa, että asianmukaisesti toteutettuna TTIP voisi lisätä yhteystyötä ja 

lähentymistä ja tuottaa eurooppalaisille yrityksille taloudellista hyötyä; 

Q.  toteaa, että toisin kuin 150 valtiota ympäri maailman, Yhdysvallat ei ole ratifioinut 

tärkeimpiä kansainvälisiä kemiallisia aineita koskevia yleissopimuksia 

(esimerkiksi pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus, 

Rotterdamin yleissopimus tiettyjen vaarallisten kemikaalien kaupasta), mikä osoittaa, 

että Yhdysvallat on eristynyt kansainvälisestä kemikaalipolitiikasta; toteaa lisäksi, että 

Yhdysvallat kieltäytyy panemasta täytäntöön YK:n maailmanlaajuisesti 

yhdenmukaistetun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän ympäristöosaa, mistä 

käy ilmi, että kemikaalien osalta Yhdysvaltojen ja EU:n välillä vallitsee 

perustavanlaatuinen erimielisyys; 

R.  toteaa, että Yhdysvaltojen vuonna 2014 julkaiseman kaupan teknisiä esteitä koskevan 

raportin mukaan Yhdysvallat on tuonut esiin REACH-järjestelmään liittyviä ongelmia 

Maailman kauppajärjestön kaupan teknisten esteiden komitean jokaisessa kokouksessa 

vuodesta 2003 lähtien ja esittänyt puheenvuoroissaan huolestuneisuutensa siitä, että 
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tietyt REACH-järjestelmän näkökohdat ovat syrjiviä, että niillä ei ole legitiimiä 

perustaa ja että ne muodostavat tarpeettomia kaupan esteitä, mikä osoittaa, että 

Yhdysvallat vastustaa REACH-järjestelmää varsin kategorisesti; 

S.  toteaa olevan yleisesti tiedossa, että Yhdysvaltojen vuonna 1976 annettu myrkyllisten 

aineiden valvontaa koskeva laki on luonteeltaan perustavanlaatuisesti erilainen kuin 

vuonna 2006 hyväksytty REACH-asetus; toteaa, että tästä syystä TTIP-neuvotteluissa 

ei ole tarkoitus yhdenmukaistaa näitä kahta järjestelmää; toteaa, että neuvottelut 

koskevat kuitenkin tulevaa yhteistyötä REACH-asetuksen täytäntöönpanemiseksi; 

toteaa, että kemikaalien riskinhallintaa koskevien hyvin erilaisten näkemysten sekä 

Yhdysvaltojen perustavanlaatuisen ja jatkuvan REACH-järjestelmän vastustuksen 

vuoksi näiden erilaisten säännösten täytäntöönpanemiseksi tehtävästä yhteistyöstä ei 

ole hyötyä, varsinkin kun täytäntöönpano on kaikkea muuta kuin vain tekninen tai 

kiistaton toimenpide; 

T.  toteaa, että Yhdysvaltojen ja EU:n kasvinsuojeluaineita koskevien 

sääntelyjärjestelmien välillä on merkittäviä eroja: 

– 82 tehoainetta on kielletty EU:ssa, mutta sallittu Yhdysvalloissa 

– EU hyväksyi tietoisesti asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 vaarallisuuteen 

perustuvia rajauskriteereitä sellaisista tehoaineista luopumiseksi, jotka ovat 

syöpää aiheuttavia, sukusolujen perimää vaurioittavia, lisääntymiselle 

vaarallisia, hitaasti hajoavia ja myrkyllisiä ja eläviin kudoksiin kertyviä tai 

hormonitoimintaa häiritseviä, kun taas Yhdysvallat korostaa riskiperusteista 

lähestymistapaa, joka perustuu lukuisiin oletuksiin ja ekstrapolointeihin ja 

sallii siten tällaisten hyvin huolestuttavien aineiden käytön 

– Yhdysvaltoihin verrattuna EU:ssa sallitaan yleisesti ottaen vähemmän torjunta-

ainejäämiä elintarvikkeissa; 

U.  toteaa, että 29. syyskuuta–3. lokakuuta 2014 käytyä neuvottelukierrosta varten 

esitetyssä EU:n neuvottelutekstiluonnoksessa terveys- ja kasvinsuojelutoimista 

ehdotetaan, että osapuolet velvoitetaan soveltamaan Codex Alimentarius -komission 

asettamia jäämien enimmäismääriä 12 kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä, 

ellei tuova osapuoli ole esittänyt varaumaa Codex Alimentarius -komissiossa; toteaa, 

että Codex Alimentarius -komissioon verrattuna EU:ssa sallitaan yleisesti ottaen 

vähemmän torjunta-ainejäämiä elintarvikkeissa; toteaa, että neljän viime vuoden 

aikana Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on esittänyt varauman 

31–57 prosentissa kaikista tapauksista, mikä korostaa sitä, että EFSA on pitkälti eri 

mieltä Codex Alimentarius -komission normeista; toteaa, että EFSA ilmaisee 

varaumansa tällä hetkellä vapaasti mahdollisuuksien rajoissa; toteaa, että kun 

transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus on hyväksytty, on kuitenkin hyvin 

kyseenalaista, sallitaanko EFSA:n poliittisesti jatkaa tätä, koska luonnostekstissä on 

tarkoitus sitouttaa EU ja Yhdysvallat tekemään yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 

laativissa elimissä molempia tyydyttävien tulosten saavuttamiseksi, mikä saattaa estää 

EFSA:ta esittämästä tulevaisuudessa varaumia Codex Alimentarius -komissiossa ja 

siten heikentää EU:n normeja; 
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V.  katsoo, että mikrobeja tuhoavilla natriumhypokloriittipesuilla käsitellyn 

siipikarjanlihan tuonti olisi kiellettävä; 

W.  toteaa, että lähes ratifioitu laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA) on jo 

osoittanut, että naudanlihan kaltaisilla maatalouden kannalta herkillä aloilla on 

kauppamahdollisuuksia, vaikka noudatetaan tiukasti terveys- ja kasvinsuojelutoimia 

koskevia eurooppalaisia normeja ja menetelmiä1; 

X.  toteaa, että Yhdysvaltojen kaupan teknisiä esteitä koskevassa raportissa vuodelta 2014 

viitataan Yhdysvaltojen kemikaali- ja kasvinsuojeluaineteollisuuden huoliin 

hormonitoimintaa häiritseville aineille laadittavista vaarallisuuteen perustuvista 

rajauskriteereistä ja todetaan, että Yhdysvallat ilmaisi huolestuneisuutensa 

ympäristöasioiden pääosaston ehdotuksesta kahdenvälisesti sekä WTO:n kaupan 

teknisiä esteitä ja terveys- ja kasvinsuojelutoimia käsittelevien komiteoiden 

kokouksissa; toteaa, että komissio päätti heinäkuussa 2013 aloittaa 

vaikutustenarvioinnin vaarallisuuteen perustuvien rajauskriteerien laatimisesta 

hormonitoimintaa häiritseville aineille; toteaa, että tämä päätös on tärkein syy siihen, 

että komissio ei onnistunut hyväksymään kriteereitä joulukuussa 2013 päättyneessä 

nelivuotisessa määräajassa; toteaa, että vaikka Yhdysvallat suhtautui myönteisesti 

komission päätökseen, sekä neuvosto että parlamentti päättivät tukea Ruotsin kannetta, 

jolla se riitautti komission laiminlyönnin, mikä kuvaa ratkaisevasti erilaisia 

näkemyksiä EU:n lainsäädännön säännösten luonteesta; 

Y.  toteaa, että epäterveellisten elintarvikkeiden ja ruokavalioon liittyvien ei-tarttuvien 

tautien välillä on yhteyksiä; toteaa, että oikeutta nauttia korkeimmasta saavutettavissa 

olevasta ruumiin- ja mielenterveydestä käsittelevän YK:n erityisraportoijan mukaan 

maailmanlaajuinen kauppa, ulkomaisten suorien investointien lisääntyminen 

elintarvikealalla sekä epäterveellisten elintarvikkeiden läpitunkeva markkinointi ovat 

lisänneet epäterveellisten elintarvikkeiden kulutusta2; toteaa, että erityisraportoija esitti 

raporttinsa lopussa joukon valtioille ja elintarviketeollisuudelle suunnattuja 

suosituksia, jotta nämä toteuttaisivat konkreettisia toimia epäterveellisten 

elintarvikkeiden tuotannon ja kulutuksen vähentämiseksi ja terveellisempien 

vaihtoehtojen saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden lisäämiseksi; 

Z.  toteaa, että Maailman terveysjärjestön (WHO) ei-tarttuvien tautien ehkäisyä ja 

valvontaa koskevan maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman 2013–20203 mukaan 

neljän yleisimmän ei-tarttuvan taudin sekä mielenterveyden häiriöiden yhdessä 

aiheuttaman kumulatiivisen tuotoksen menetyksen arvoksi arvioidaan 47 biljoonaa 

Yhdysvaltojen dollaria; toteaa, että WHO:n mukaan tämä menetys on 75 prosenttia 

koko maailman BKT:stä vuonna 2010 (63 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria); toteaa, 

että WHO:n mukaan vanhan mallin jatkaminen ei-tarttuvien tautien suhteen johtaa 

tuottavuuden laskuun ja terveydenhuoltokustannusten jyrkkään nousuun kaikissa 

valtioissa; 

                                                 
1  http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU 
2 http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf 
3 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1 
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AA. toteaa, että WHO:n pääjohtaja totesi 8. maailmanlaajuisessa terveyden edistämistä 

käsittelevässä konferenssissa kesäkuussa 2013, että toimet ei-tarttuvien tautien 

ehkäisemiseksi ovat ristiriidassa voimakkaiden talouden toimijoiden 

liiketoiminnallisten etujen kanssa1; 

AB. toteaa, että TTIP, samaan tapaan kuin Tyynenmeren kumppanuussopimus, voi 

rajoittaa EU:n ja jäsenvaltioiden kykyä suojella ravitsemuspolitiikkaansa yksittäisiä 

etuja ajavien ryhmien vaikutukselta, vähentää vähemmän terveellisten 

elintarvikkeiden kulutuksen aktiiviseksi vähentämiseksi (ja terveellisten 

elintarvikkeiden edistämiseksi) käytettävissä olevien toimien valikoimaa, julkiset 

hankinnat mukaan lukien, sekä rajoittaa EU:n ja jäsenvaltioiden kykyä panna nämä 

toimenpiteet täytäntöön2; 

AC. toteaa, että eläinten hyvinvointia koskeva Yhdysvaltojen liittovaltion lainsäädäntö jää 

tasoltaan selvästi EU:n sääntelyn alapuolelle eikä esimerkiksi tuotantoeläinten 

hyvinvointia koskevista normeista ennen teurastusta ole lainsäädäntöä; toteaa, että 

komissio ei valitettavasti pidä eläinten hyvinvointia kauppaan liittyvänä näkökohtana 

samalla tavoin kuin elintarviketurvallisuutta tai tuontiedellytyksiin liittyvää eläinten 

terveyttä; 

AD. toteaa, että EU:lla ja Yhdysvalloilla on hyvin erilaiset sääntelyperiaatteet, päästöjä 

koskeva keskimääräinen lähtökohta ja tavoitetaso kevyiden hyötyajoneuvojen 

keskimääräisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen suhteen; toteaa, että tähän 

alaan ei tästä syystä pitäisi soveltaa vastavuoroista tunnustamista; 

AE. toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen lainsäätäjät ovat soveltaneet hyvin erilaisia 

lähestymistapoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen 

torjuntaan; toteaa, että ilmastonmuutoksen aiheuttamiin merkittäviin uhkiin 

vastaamisen ja hyväksytyn ilmastopolitiikan eheyden säilyttämisen olisi oltava 

etusijalla kaupan edistämiseen nähden; 

AF. toteaa, että on tärkeää, että transatlanttisella kauppa- ja investointikumppanuudella 

lentoliikenteen, merenkulun ja maanteiden tavaraliikenteen ulkoiset ilmastoon, 

terveyteen ja ympäristöön liittyvät kustannukset sisällytetään hintoihin tavaroiden 

globaalin kaupan kestävyyden varmistamiseksi; toteaa, että näiden kustannusten 

hintoihin sisällyttämiseen pyrkivien tehokkaiden kansainvälisten toimien puuttuessa 

EU:n olisi otettava käyttöön ja toteutettava alueellisia syrjimättömiä toimenpiteitä, 

joilla puututaan tällaisiin ulkoisiin kustannuksiin; 

AG. toteaa, että transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden kestävää kehitystä 

koskevilla määräyksillä olisi pyrittävä varmistamaan, että kauppa- ja ympäristötoimet 

tukevat toisiaan, edistämään resurssien optimaalista käyttöä kestävän kehityksen 

tavoitteen mukaisesti sekä vahvistamaan yhteistyötä ympäristöalalla; 

AH. toteaa, että monilla aloilla, kuten ilmasto- ja päästörajoituspolitiikassa, Yhdysvaltojen 

sääntelynormien taso on matalampi kuin EU:ssa, mikä johtaa siihen, että 

                                                 
1 http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/ 
2 http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract 
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tuotantokustannukset ja sääntelyn noudattamisesta aiheutuvat kustannukset ovat 

EU:ssa korkeammat kuin Yhdysvalloissa, ja lisää siten hiili- ja päästövuodon riskiä; 

AI.  toteaa, että sellaisten energian kannalta herkkien tuotteiden tullien alentaminen, joiden 

osalta EU:n sääntely-, ympäristö- ja ilmastonormien noudattamisesta johtuvat 

kustannukset ovat suuremmat kuin Yhdysvalloissa, saattaa johtaa EU:n tuotannon 

kilpailukyvyn heikkenemiseen verrattuna Yhdysvalloista tulevaan tuontiin, johon ei 

sisälly tällaisia kustannuksia; 

AJ.  toteaa, että kaikkien käytettävissä olevat terveydenhuoltojärjestelmät ovat osa 

eurooppalaista sosiaalista mallia ja että terveydenhuoltopalvelujen ja sairaanhoidon 

hallinta ja järjestäminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan; 

AK. toteaa, että ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista annetussa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 536/2014 vaaditaan, että 

kaikista kliinisistä lääketutkimuksista on julkaistava tulosten tiivistelmä julkisessa 

tietokannassa vuoden kuluessa tutkimuksen päättymisestä, sekä täydellinen kliininen 

tutkimusraportti, kun lupamenettely on saatettu päätökseen tai myyntiluvan hakija on 

peruuttanut hakemuksen; toteaa, että Yhdysvaltojen lainsäädännössä ei edellytetä 

samantasoista avoimuutta; 

AL. 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; 

AM. toteaa, että UNCTADin mukaan ympäristö- ja terveystoimet ovat esimerkkejä niistä 

hallituksen toimista, joita on eniten käsiteltävänä sijoittajan ja valtion välisessä 

riitojenratkaisussa;  

AN. ottaa huomioon, että 25. marraskuuta 2014 komissio ilmoitti lisäävänsä 

TTIP-neuvottelujen avoimuutta1; pitää tätä päätöstä myönteisenä; toteaa, että 

Euroopan oikeusasiamies ilmaisi 7. tammikuuta 2015 suhtautuvansa myönteisesti 

komission saavuttamaan edistykseen TTIP-neuvottelujen avoimuuden lisäämisessä, 

mutta esitti myös useita suosituksia lisäparannuksiksi2; toteaa, että Yhdysvaltojen 

tekstiehdotusten saatavuus lisäisi avoimuutta; 

1.  kehottaa komissiota noudattamaan neuvoston TTIP-neuvotteluja varten antamien 

ohjeiden yleisiä periaatteita ja tavoitteita; 

2.  kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n toimintalinjoja ja periaatteita ihmisten ja 

eläinten terveyden sekä ympäristön suojelemisesta ja parantamisesta puolustetaan 

neuvotteluissa ja että ne otetaan täysimittaisesti huomioon lopullisessa TTIP-

sopimuksessa; 

                                                 
1  C(2014)9052 final.  
2 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58643/html.bookmark 
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3.  kehottaa komissiota takaamaan, että TTIP ei vaikuta EU:n ja jäsenvaltioiden oikeuteen 

ja kykyyn antaa, toteuttaa ja panna täytäntöön oman toimivaltansa mukaisesti nykyisiä 

ja tulevia toimia, joilla pyritään syrjimättömästi oikeutettuihin poliittisiin tavoitteisiin, 

kuten kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja ympäristönsuojelua koskeviin tavoitteisiin, 

sekä niitä koskeviin lainsäädäntömenettelyihin; 

4.  kehottaa komissiota huolehtimaan, että mikään sopimus, riippumatta siitä, tehdäänkö 

se sääntely-yhteistyötä koskevan monialaisen luvun tai jonkin alakohtaisen 

säännöksen perusteella, ei johda nykyisten ympäristöä, terveyttä tai elintarvikkeita 

koskevien turvallisuusnormien heikentymiseen, ja varmistamaan samalla tavalla, että 

sopimus ei vaikuta normeihin, jotka on vielä asetettava sellaisilla aloilla, joilla 

Yhdysvaltojen lainsäädäntö tai normit eroavat voimakkaasti EU:n vastaavista, kuten 

nykyisen (puite)lainsäädännön täytäntöönpano (esim. REACH) tai uusien lakien 

säätäminen (esim. kloonaus), tai tulevien määritelmien antaminen, jotka vaikuttavat 

suojelun tasoon (esim. hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit); 

5.  kehottaa komissiota rajoittamaan sääntely-yhteistyön koskemaan selvästi määriteltyjä 

aloja, joilla Yhdysvalloilla ja EU:lla on samanlainen suojelun taso, tai aloja, joilla 

suojelun tason eroista huolimatta voidaan aiheellisesti uskoa, että 

yhdenmukaistaminen korkeimman tason mukaan voidaan saavuttaa tai ainakin sitä 

voidaan yrittää; kehottaa komissiota varmistamaan, että millään transatlanttisen 

kauppa- ja investointikumppanuuden sääntely-yhteistyötä koskevilla määräyksillä ei 

aseteta menettelyllisiä vaatimuksia kumppanuutta koskevien unionin säädösten 

hyväksymiselle eikä luoda tätä koskevia täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia; 

6.  kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki sääntely-yhteistyön piiriin kuuluvat 

lainsäätäjät ja sidosryhmät, joita sääntely-yhteistyö koskee, osallistuvat elimeen, joka 

mahdollisesti perustetaan tutkimaan tulevaa sääntely-yhteistyötä;  

7.  kehottaa komissiota varmistamaan, ettei taloudellisten tavoitteiden ja ihmisten 

terveyden, elintarviketurvallisuuden, eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön välillä tehdä 

kompromisseja1; kehottaa komissiota tunnustamaan, että jos joillakin aloilla, kuten 

julkisissa terveydenhoitopalveluissa, muuntogeenisissä organismeissa, hormonien 

käytössä naudanliha-alalla, REACH-järjestelmässä ja sen täytäntöönpanossa tai 

eläinten kloonaamisessa karjankasvatusta varten EU:n ja Yhdysvaltojen säännökset 

ovat hyvin erilaisia, sopimusta ei tehdä eikä komissio siten neuvottele näistä 

kysymyksistä;  

8.  kehottaa komissiota pitämään seuraavia sääntelytoimenpiteitä tai normeja 

periaatekysymyksinä, joista ei saa tehdä kompromisseja:  

 – hyväksynnän kieltäminen tehoaineilta ja EU:n enimmäisrajat torjunta-aineiden 

jäämille  

 – hormonitoimintaa häiritsevien aineiden sääntelytoimenpiteet 

 – organisatorinen itsehallinto vesihuollon ja puhtaanapidon alalla 

                                                 
1 Kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen Cecilia Malmströmin puhe 11. joulukuuta 2014. 
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 – EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa elintarviketurvallisuuteen, mukaan 

luettuna eläinten hyvinvointia koskevat määräykset  

 – kuluttajille annettavaa elintarviketietoa koskevan EU:n lainsäädännön 

soveltaminen  

 – ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EU N:o 536/2014 

täytäntöönpano sekä erityisesti vaatimus, että kaikista kliinisistä 

lääketutkimuksista on julkaistava täydellinen kliininen tutkimusraportti 

julkisessa tietokannassa, kun lupamenettely on saatettu päätökseen  

 – terveydenhuoltojärjestelmien organisointia koskeva jäsenvaltioiden toimivalta, 

mukaan luettuina lääkkeiden hinnoittelu ja korvaaminen sekä lääkkeiden 

saatavuus  

 – kosmetiikkatuotteiden koostumusta koskevat rajoitukset ja eläinkokeiden 

kieltäminen kosmeettisten aineiden ja lopputuotteiden testaamisessa  

 – uusiutuvia energialähteitä ja vihreää teknologiaa koskevat EU:n toimintalinjat 

sekä EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttaminen  

 – toimenpiteet, joilla vähennetään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja EU:n 

omat ja/tai kansainväliset prosessit, jotka johtavat liikenteen hiilestä 

irtautumiseen  

 – ekologisen suunnittelun vaatimukset energiaa käyttäville tuotteille;  

9.  kehottaa komissiota jättämään julkiset palvelut ja sosiaalipalvelut sopimuksen 

kaikkien määräysten ulkopuolelle; vaatii lisäksi, että sopimuksen määräyksissä ei saa 

olla negatiivisia luetteloita, niin sanottuja hybridejä lähestymistapoja eikä 

”ratchet-lausekkeita”: 

10.  kehottaa komissiota varmistamaan, että tilanteen mukaan saavutetaan yhteinen 

lähestymistapa, sääntely-yhteistyö tai keskinäinen tunnustaminen seuraavilla aloilla, 

edellyttäen, että EU-normien tasoa ei heikennetä: 

 – kaikkien eurooppalaisten suojeltujen alkuperänimitysten ja suojeltujen 

maantieteellisten alkuperänimitysten tunnustaminen ja suojelu; 

maantieteellisten merkintöjen harhaanjohtavan käytön lopettaminen 

Yhdysvalloissa  

 – integroitu tuholaisten torjunta eläin- ja kasvituholaisten välttämiseksi  

 – antibioottien käytön vähentäminen karjanhoidossa, millä varmistetaan 

antibioottien tehokkuus sekä ihmisille että eläimille  

 – eläinten tunnistamisjärjestelmät ja yhteensopivat jäljitettävyysmääräykset sen 

varmistamiseksi, että eläintuotteita sisältävät jalostetut ja jalostamattomat 

elintarvikkeet voidaan jäljittää tehokkaasti koko elintarvikeketjussa  
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 – vaihtoehtoiset menetelmät eläinkokeille  

 – lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden valmistamiseen liittyvät tarkastukset  

 – toimenpiteet erityisesti lasten lihavuuden ehkäisemiseksi 

 – ympäristöä säästävät julkiset hankinnat  

 – vuoden 1958 UNECE-sopimuksen yhdenmukainen täytäntöönpano 

yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisen ja vuoden 1998 YK:n 

maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä koskevan sopimuksen osalta  

 – UNCDEn kehittämiin kevyiden ajoneuvojen maailmanlaajuisesti 

yhdenmukaistettuihin testausmenetelmiin perustuvan parannetun tekstisyklin 

käyttöönotto EU:ssa ja Yhdysvalloissa, markkinavalvonta, 

tuotantosertifikaattien vaatimustenmukaisuus ja käytönaikaista 

vaatimustenmukaisuutta koskeva testi ja tulosten avoimuus  

 – maailmanlaajuisen kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen 

luokitusjärjestelmän käyttöönotto 

 – syanidin korvaaminen kaivosteollisuudessa;  

11.  kehottaa komissiota edistämään EU:n ja Yhdysvaltojen elintarvikealan nykyisten 

ennakkovaroitusjärjestelmien integrointia sekä transatlanttiseen markkinointiketjuun 

kuuluvien tuotteiden jäljitettävyyden parantamista, jotta elintarvikeskandaalin 

yhteydessä voidaan nopeammin ryhtyä toimenpiteisiin terveydensuojelua varten; 

12.  kehottaa komissiota varmistamaan, että TTIP-sopimuksen kaupan teknisiä esteitä 

koskevalla luvulla ei rajoiteta EU:n ja sen jäsenvaltioiden mahdollisuuksia hyväksyä 

toimia, joilla pyritään vähentämään tiettyjen tuotteiden, kuten tupakan, rasvaisten 

elintarvikkeiden, suolan ja sokerin käyttöä sekä haitallista alkoholin käyttöä; 

13.  kehottaa komissiota kannustamaan Yhdysvaltoja poistamaan EU:n naudanlihalle 

asetetun tuontikiellon; 

14.  kehottaa komissiota käynnistämään virallisen vuoropuhelun eläinten hyvinvoinnista 

Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten kanssa; kehottaa komissiota puolustamaan 

eläinten hyvinvointia koskevia säännöksiä, jotta voidaan saavuttaa mahdollisimman 

suuri yhdenmukaisuus ja tukemaan sitä tarpeellisella noudattamisen valvonnalla; 

15.  kehottaa komissiota kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun yhteydessä 

vaatimaan, että Yhdysvallat noudattaa täysimääräisesti monenvälisiä 

ympäristösopimuksia, kuten Montrealin pöytäkirjaa (otsoni), Baselin sopimusta 

(vaarallisten jätteiden rajatylittävät kuljetukset), Tukholman yleissopimusta (pysyvät 

orgaaniset yhdisteet), Rotterdamin yleissopimusta (vaarallisten kemikaalien ja 

torjunta-aineiden kauppa), villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien 

kansainvälistä kauppaa koskevaa yleissopimusta, biologista monimuotoisuutta 



 

PE544.393v02-00 14/15 AD\1057731FI.doc 

FI 

koskevaa yleissopimusta ja Kioton pöytäkirjaa, ennen kuin sovitaan näitä asioita 

koskevasta sääntely-yhteistyöstä; 

16.  kehottaa komissiota välttämään tulkinnanvaraisuuksia, jotta vältytään 

välimiesoikeuksien laajoilta tulkinnoilta, varmistamalla, että sopimuksessa käytetyt 

oleelliset termit on määritelty selvästi; 

17.  kehottaa komissiota vastustamaan sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisun 

sisällyttämistä TTIP:hen, koska kyseinen mekanismi voisi vakavasti heikentää EU:n ja 

sen jäsenvaltioiden sekä alue- ja paikallishallintojen täysivaltaisia oikeuksia antaa 

säännöksiä kansanterveydestä, elintarviketurvallisuudesta ja ympäristöstä ja koska 

toisaalta demokraattiseen legitiimiyteen perustuvan oikeussuojan tarjoamisen olisi 

kuuluttava EU:n ja/tai jäsenvaltioiden tuomioistuimille, jotka ratkaisevat kaikki 

odotettavissa olevat riidat pätevästi, tehokkaasti ja kustannuksia säästäen; 

18.  kehottaa komissiota lopettamaan TTIP-neuvottelujen yhteydessä polttoaineveroa 

koskevat poikkeukset kaupallisessa lentotoiminnassa G20-sitoumuksen mukaisesti, 

jotta fossiilisten polttoaineiden tuesta voidaan asteittain luopua; 

19.  kehottaa komissiota varmistamaan, että parlamentille tiedotetaan täysimääräisesti 

neuvotteluprosessista; 

20.  kehottaa komissiota jatkamaan avoimuuden lisäämistä neuvotteluissa Euroopan 

oikeusasiamiehen 7. tammikuuta 2015 antamien suositusten mukaisesti; 

21.  kehottaa komissiota vaatimaan, että Yhdysvallat lisää avoimuutta samalla tavalla kuin 

EU; 

22.  kehottaa komissiota varmistamaan, että TTIP-sopimuksesta tehtävä kaupan 

kestävyyttä koskeva vaikutustenarviointi on kattava, että sidosryhmät ja 

kansalaisyhteiskunta selvästi osallistuvat sen laatimiseen ja että sitä päivitetään heti, 

kun teksti on konsolidoitu ja ennen kuin se saatetaan lopulliseen muotoonsa; katsoo, 

että kaupan kestävyyttä koskevassa vaikutustenarvioinnissa olisi tutkittava ja 

arvioitava perusteellisesti kaikkia ehdotettuja säännöksiä, jotta nähdään niiden 

mahdollinen vaikutus säännöstöön ja EU:n vapauteen pyrkiä oikeutettuihin 

yhteiskuntapolitiikan tavoitteisiin tulevaisuudessa ja voidaanko asetettu tavoite 

saavuttaa yhtä hyvin muilla keinoilla. 
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