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Tarkistus  1 

Mireille D'Ornano 

 

Lausuntoluonnos 

1 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

1. toteaa, että Euroopan unionin ja 

Japanin välisen 

talouskumppanuussopimuksen tavoitteena 

on luoda näiden kahden tahon välinen 

vapaakauppa-alue; 

1. toteaa, että Euroopan unionin ja 

Japanin välisen 

talouskumppanuussopimuksen tavoitteena 

on luoda näiden kahden tahon välinen 

vapaakauppa-alue, uusi vapaakauppa-alue 

lukuisten äskettäin perustettujen tai 

parhaillaan neuvoteltavien lisäksi; 

Or. fr 

 

Tarkistus  2 

Luke Ming Flanagan 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. toteaa, että kaikkiin uusiin 

merkittäviin kauppasopimuksiin liittyy 

todennäköisesti merkittäviä kielteisiä 

ympäristövaikutuksia, erityisesti 

liikenteen alalla, kun otetaan huomioon 

liikenteen määrän kasvu maalla, merellä 

ja ilmassa; kehottaa arvioimaan 

riippumattomasti näitä vaikutuksia ja 

niiden kustannuksia suhteessa 

mahdolliseen oletettuun taloudelliseen 

hyötyyn; 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Younous Omarjee 
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Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. pitää valitettavana, että komission 

ja neuvoston edustajat vierailivat 

Japanissa heinäkuussa 2018 

allekirjoittamassa Japanin ja Euroopan 

unionin välisen vapaakauppasopimuksen 

ennen kuin Euroopan parlamentti oli 

voinut tarkastella lopullista sopimusta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  4 

Younous Omarjee 

 

Lausuntoluonnos 

1 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 b. pitää valitettavina sopimuksesta 

käytyjä erittäin salaisia neuvotteluja ja 

sitä, että Euroopan parlamentille tai 

julkisuuteen on annettu vain 

vähimmäismäärä tietoja; 

Or. fr 

 

Tarkistus  5 

Younous Omarjee 

 

Lausuntoluonnos 

1 c kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 c. pitää valitettavana, että kestävää 

kehitystä koskeva luku on laadittu 

epämääräisiä sanamuotoja käyttäen, eikä 

siihen sisälly ainoatakaan sitovaa 

toimenpidettä tai seuraamuksia, jos sen 
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määräyksiä ei noudateta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  6 

Younous Omarjee 

 

Lausuntoluonnos 

1 d kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 d. pitää valitettavana, että yleisesti 

ottaen Euroopan unionin tavoitteet 

ilmaston lämpenemisen torjunnan, 

ympäristönsuojelun ja biologisen 

monimuotoisuuden säilyttämisen alalla 

eivät ole lopulliseen sopimukseen 

sisältyviä sitovia tavoitteita; 

Or. fr 

 

Tarkistus  7 

Younous Omarjee 

 

Lausuntoluonnos 

1 e kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 e. pitää valitettavana, että komissio 

on neuvotellut uudelleen 

riitojenratkaisutuomioistuimesta, joka 

käsittelee sijoittajien ja valtion välisiä 

riitoja riippumatta siitä, ovatko ne 

yksityisiä vai kansainvälisiä; vaatii tästä 

aiheesta edelleen käytävien neuvottelujen 

päättämistä välittömästi; 

Or. fr 

 

Tarkistus  8 
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Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Lausuntoluonnos 

2 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

2. panee merkille, että tullien 

ulkopuoliset sääntelytoimenpiteet ovat 

edelleen ensisijaisia ja että niiden 

toteuttaminen on monimutkaista; 

2. panee merkille, että tullien 

ulkopuoliset sääntelytoimenpiteet ovat 

edelleen ensisijaisia ja että niiden 

toteuttaminen on monimutkaista ja uusia 

sääntelyeroja saattaa syntyä 

tulevaisuudessa erityisesti erittäin 

säännellyillä ja innovatiivisilla aloilla, 

kuten moottoriajoneuvojen, kemikaalien, 

lääkinnällisten laitteiden ja palvelujen 

aloilla; 

Or. fr 

 

Tarkistus  9 

Mireille D'Ornano 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. korostaa, että Japani on maailman 

suurin puun tuoja ja että se siten vaikuttaa 

osaltaan hallitsemattomaan metsäkatoon; 

3. korostaa, että Japani on maailman 

suurin puun tuoja ja että se siten vaikuttaa 

osaltaan hallitsemattomaan metsäkatoon, 

joka saattaa olla erittäin vaarallista 

ilmastonmuutosta ja biologisen 

monimuotoisuuden vähenemistä 

ajatellen;  

Or. fr 

 

Tarkistus  10 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Lausuntoluonnos 

3 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 a. toteaa, että elintarvike- ja 

rehuntuotannon lisäämisestä biologiseen 

monimuotoisuuteen ja ympäristöön 

aiheutuva paine on jatkuva huolenaihe; 

Or. fr 

 

Tarkistus  11 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Lausuntoluonnos 

3 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 b. toteaa, että 

talouskumppanuussopimus ei sisällä 

ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevia 

sitoumuksia; 

Or. fr 

 

Tarkistus  12 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Lausuntoluonnos 

3 c kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 c. toteaa, että 

talouskumppanuussopimuksella 

vapautettiin palvelut negatiivisten 

luettelojen perusteella; 

Or. fr 

 

Tarkistus  13 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Lausuntoluonnos 

3 d kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 d. toteaa, että Euroopan parlamentti 

on tuominnut eläinten kloonauksen ja 

tällaisten eläinten tuonnin 

elintarviketarkoituksiin, mutta Japanissa 

se on hyväksyttyä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  14 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Lausuntoluonnos 

3 e kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 e. toteaa, että elintarvikkeiden 

radioaktiivisuutta koskevat säännöt ovat 

Japanissa tiukempia kuin vastaavat 

säännöt Euroopan unionissa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  15 

Mireille D'Ornano 

 

Lausuntoluonnos 

4 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

4. pyytää, että 

talouskumppanuussopimuksessa 

määrätään, että Japanin on hyväksyttävä, 

pidettävä voimassa ja sovellettava 

kansainvälisiä yleissopimuksia, joilla 

pyritään torjumaan laittoman puutavaran 

tuontia; 

4. pyytää välittömästi, että 

talouskumppanuussopimuksessa 

määrätään, että Japanin on hyväksyttävä, 

pidettävä voimassa ja sovellettava 

kansainvälisiä yleissopimuksia, joilla 

pyritään torjumaan laittoman puutavaran 

tuontia; 
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Or. fr 

 

Tarkistus  16 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Lausuntoluonnos 

4 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 4 a. vaatii tekemään kestävää kehitystä 

käsittelevästä luvusta sitovamman siten, 

että siihen sovelletaan valitus- ja 

seuraamusjärjestelmää valtioiden välisen 

riitojenratkaisujärjestelmän avulla, jotta 

taataan, että monikansalliset yritykset 

noudattavat sosiaalisia ja 

ympäristönormeja; 

Or. fr 

 

Tarkistus  17 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Lausuntoluonnos 

4 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 4 b. vaatii, että sopimuksessa 

muistutetaan selvästi siitä, että Euroopan 

unioni vastustaa Japanissa sallittua 

valaanpyyntiä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  18 

Younous Omarjee 

 

Lausuntoluonnos 

5 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus 

5. vaatii, että hyväksytään 

negatiiviluettelojen sijasta Maailman 

kauppajärjestössä (WTO) noudatettu 

positiiviluettelojen periaate, jotta voidaan 

turvata julkiset palvelut; 

5. vaatii, että hyväksytään 

negatiiviluettelojen sijasta Maailman 

kauppajärjestössä (WTO) noudatettu 

positiiviluettelojen periaate, jotta voidaan 

turvata julkiset palvelut; pitää 

valitettavana, että sopimuksessa 

määrätään rahoitusalan lähes 

täydellisestä vapauttamisesta ja että se voi 

vaikuttaa mahdollisiin tuleviin 

pyrkimyksiin yhdenmukaistaa veroja ja 

sosiaalisia normeja Euroopan unionissa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  19 

Younous Omarjee 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. pitää valitettavana, että Japani ei 

ole vielä ratifioinut pakkotyön poistamista 

koskevaa ILOn yleissopimusta nro 105 

eikä syrjintää työssä koskevaa ILO:n 

yleissopimusta nro 111 ja etteivät 

sopimusneuvottelut ole tuoneet muutosta 

tilanteeseen;  

Or. fr 

 

Tarkistus  20 

Nicola Caputo 

 

Lausuntoluonnos 

6 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

6. pyytää, että sopimusta muutetaan 

siten, että elintarvikkeiden 

6. pyytää, että sopimusta muutetaan 

siten, että elintarvikkeiden 
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pakkausmerkinnöistä tehdään pakollisia 

siihen asti, kunnes kloonatun lihan 

tuontikielto otetaan käyttöön ja/tai 

jäljitettävyys varmistetaan; 

pakkausmerkinnöistä tehdään pakollisia 

siihen asti, kunnes kloonatun lihan 

tuontikielto otetaan käyttöön, ja että kaikki 

muutkin sellaiset elintarvikkeet 

merkitään, joiden ei voida taata olevan 

EU:n elintarviketurvallisuusnormien 

mukaisia; 

Or. it 

 

Tarkistus  21 

Mireille D'Ornano 

 

Lausuntoluonnos 

6 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

6. pyytää, että sopimusta muutetaan 

siten, että elintarvikkeiden 

pakkausmerkinnöistä tehdään pakollisia 

siihen asti, kunnes kloonatun lihan 

tuontikielto otetaan käyttöön ja/tai 

jäljitettävyys varmistetaan; 

6. pyytää, että sopimusta muutetaan 

siten, että elintarvikkeiden 

järjestelmällisistä pakkausmerkinnöistä 

tehdään pakollisia siihen asti, kunnes 

kloonatun lihan tuontikielto otetaan 

käyttöön ja/tai jäljitettävyys varmistetaan; 

Or. fr 

 

Tarkistus  22 

Mireille D'Ornano 

 

Lausuntoluonnos 

7 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

7. suosittaa, että unioni pyrkii 

ottamaan mallia elintarvikkeissa esiintyvää 

radioaktiivisuutta koskevista Japanin 

noudattamista säännöistä eurooppalaisten 

kuluttajien suojelun parantamiseksi. 

7. vaatii, että unioni ja jäsenvaltiot 

ottavat mallia elintarvikkeissa esiintyvää 

radioaktiivisuutta koskevista Japanin 

noudattamista säännöistä eurooppalaisten 

kuluttajien suojelun parantamiseksi. 

Or. fr 
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Tarkistus  23 

Younous Omarjee 

 

Lausuntoluonnos 

7 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 7 a. toteaa, että huolimatta Euroopan 

parlamentin valaanpyyntiä koskevasta 

kannasta, tästä kysymyksestä ei ole 

keskusteltu ja nämä sopimusneuvottelut 

eivät ole tarjonneet Euroopan unionille 

mahdollisuutta vaatia Japania 

noudattamaan valaanpyynnin 

kansainvälistä kieltoa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  24 

Younous Omarjee 

 

Lausuntoluonnos 

7 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 7 b. hylkää ehdotuksen neuvoston 

päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin 

välisen talouskumppanuussopimuksen 

tekemisestä. 

Or. fr 

 


