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EHDOTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

– ottaa huomioon neuvoston antamat Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen 

neuvotteluohjeet transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden luomiseksi,  

– ottaa huomioon EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja investointineuvotteluista 

23. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman1 ja erityisesti sen 13 kohdan; 

– ottaa huomioon Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, eri 

jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten 

perusoikeuksiin ja transatlanttiseen yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa 12. maaliskuuta 

2014 antamansa päätöslauselman2, 

A. toteaa, että unionia sitoo Euroopan unionin perusoikeuskirja, mukaan luettuna sen 

8 artikla, joka koskee oikeutta henkilötietojen suojaan, ja EU:n primaarilainsäädännön 

keskeisenä pilarina samaa perusoikeutta koskeva Euroopan unionin toiminnasta tehty 

sopimus (SEUT), jota on noudatettava täysimääräisesti kaikissa kansainvälisissä 

sopimuksissa; 

B. toteaa, että unionia sitoo Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla, joka koskee 

muun muassa kansanvaltaa ja oikeusvaltiota; 

C. toteaa, että unionia sitovat perusoikeuskirjan 20 ja 21 artikla, jotka koskevat 

yhdenvertaisuutta lain edessä sekä syrjintäkieltoa koskevien periaatteiden noudattamista; 

D. toteaa, että SEU-sopimuksen 1 artiklassa ja 10 artiklan 3 kohdassa määrätään 

molemmissa, että päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman 

lähellä kansalaisia; ottaa huomioon, että avoimuus ja kumppanien välinen avoin 

vuoropuhelu, myös kansalaisten kanssa, ovat ratkaisevan tärkeitä niin neuvottelujen 

aikana kuin sopimuksen täytäntöönpanossa; ottaa huomioon, että parlamentti tukee 

Euroopan oikeusasiamiehen kehotusta avoimuuden noudattamisesta; 

E. toteaa, että parhaillaan käytävät neuvottelut kansainvälisistä kauppasopimuksista, mukaan 

luettuina transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) sekä 

palvelukauppasopimus (TiSA), liittyvät myös kansainvälisiin tietovirtoihin, mutta niiden 

ulkopuolelle jäävät kokonaisuudessaan yksityisyyden suoja ja tietosuoja, joista 

keskustellaan samanaikaisesti Yhdysvaltojen ja EU:n välisen safe harbor -järjestelmää ja 

Yhdysvaltojen ja EU:n tietosuojaa käsittelevän puitesopimuksen yhteydessä; 

F. toteaa, että TTIP:n seitsemännellä neuvottelukierroksella Yhdysvaltojen neuvottelijat 

esittivät luonnoksen verkkokauppaa koskevaksi luvuksi; toteaa, että luonnos ei ole 

Euroopan parlamentin jäsenten käytettävissä; katsoo, että verkkokauppaa koskeva 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0227. 
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0230. 
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Yhdysvaltojen esitys TiSA-sopimusta varten heikentäisi henkilötietojen siirtoa kolmansiin 

maihin koskevia EU:n sääntöjä ja takeita; toteaa, että parlamentti varaa oikeuden esittää 

kantansa tutustuttuaan TTIP-sopimusta koskeviin mahdollisiin tuleviin tekstiehdotuksiin 

ja luonnoksiin; 

G. toteaa, että sopimusosapuolten kansalaisilla on oltava pääsy tämän vapaakauppa-alueen 

kattamalle alueelle; 

H. ottaa huomioon, että suurin osa EU:n jäsenvaltioista ja Yhdysvallat ovat ratifioineet 

OECD:n kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan 

lahjonnan torjuntaa koskevan yleissopimuksen; ottaa huomioon, että useat EU:n 

jäsenvaltiot ja Yhdysvallat ovat ratifioineet YK:n korruption vastaisen yleissopimuksen; 

ottaa huomioon, että useat EU:n jäsenvaltiot ja Yhdysvallat ovat rahanpesunvastaisen 

toimintaryhmän jäseniä; 

1. suosittaa komissiolle, että se 

 a) huolehtii, että sopimuksessa varmistetaan EU:n perusoikeusnormien täysimääräinen 

noudattaminen niin, että EU:n kolmansien maiden kanssa tekemiin kauppasopimuksiin 

sisällytetään aina oikeudellisesti sitovat ihmisoikeuslauseke; 

 b) pitää mielessä, että Euroopan parlamentin hyväksyntä lopulliselle TTIP-sopimukselle 

voi vaarantua niin kauan kuin kaikenkattavaa laajamittaista valvontaa ei ole lopetettu 

kokonaisuudessaan eikä asianmukaista ratkaisua EU:n kansalaisten 

tietosuojaoikeuksiin hallinnollisine ja oikeudellisine muutoksenhakukeinoineen ole 

löytynyt, kuten parlamentin 12. maaliskuuta 2014 antaman edellä mainitun 

päätöslauselman 74 kohdassa todetaan, 

 c)  toteuttaa välittömästi toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että edellä mainitun 

12. maaliskuuta 2014 annetun parlamentin päätöslauselman suositukset tietoteknistä 

itsenäisyyttä lisäävän strategian kehittämistä sekä EU:n tietoverkkostrategiaa koskevat 

suositukset pannaan täytäntöön, 

 d) sisällyttää sopimukseen keskeisenä prioriteettina kattavan ja yksiselitteisen 

horisontaalisen sekä erillisen, palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) XIV artiklaan 

pohjautuvan määräyksen, jonka nojalla henkilötietojen suojaa koskeva EU:n nykyinen 

tai tuleva oikeudellinen kehys jätetään kokonaan sopimuksen ulkopuolelle ilman 

mitään ehtoja siitä, että sen on oltava johdonmukainen TTIP:n muiden osien kanssa, ja 

varmistaa, että sopimuksella ei estetä panemasta täytäntöön perusteltuja palvelujen 

tarjontaa koskevia poikkeuksia asiaa koskevien Maailman kauppajärjestön sääntöjen 

mukaisesti (GATS-sopimuksen XIV ja XIV a artikla), 

 e) varmistaa, että henkilötietoja voidaan siirtää unionin ulkopuolelle vain, jos 

noudatetaan EU:n tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietojen siirtämisestä 

kolmansiin maihin ja neuvottelee henkilötietojen siirtämistä koskevista säännöksistä 

vain, jos taataan EU:n tietosuojasäännösten täysimääräinen soveltaminen ja 

noudatetaan niitä, 
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 f) varmistaa, että Yhdysvaltojen neuvottelijoiden seitsemännellä TTIP-

neuvottelukierroksella esittämää luonnosta verkkokauppaa koskevaksi luvuksi ei 

hyväksytä pohjaksi neuvotteluille, jos se sisältää samanlaisia ehtoja kuin 

Yhdysvaltojen TiSA-neuvotteluissa esittämä luonnos verkkokauppaa koskevaksi 

luvuksi; vastustaa Yhdysvaltojen esittämää luonnosta verkkokauppaa koskevaksi 

luvuksi henkilötietojen osalta; varmistaa safe harbor -järjestelmää ja tietosuojaa 

käsittelevää puitesopimusta koskevien neuvottelujen saattamisen tyydyttävään 

päätökseen, 

 g) pitää mielessä, että henkilötietojen siirtoa koskevilla EU:n säännöillä voidaan kieltää 

tällaisten tietojen käsittely kolmansissa maissa, jos nämä eivät täytä EU:n 

tietosuojanormeja; vaatii, että kaikki tietojenkäsittelylaitteistojen ja -laitosten 

sijoittamista koskevat vaatimukset ovat tietojen siirtoa koskevien EU-sääntöjen 

mukaiset; toimii yhteistyössä Yhdysvaltojen ja kolmansien maiden kanssa 

asianmukaisissa kokoonpanoissa, jotta voidaan hyväksyä asianmukaiset kattavat 

tietosuojanormit kaikkialla maailmassa, erityisesti safe harbor -järjestelmän ja 

tietosuojaa käsittelevän puitesopimuksen puitteissa,  

 h) varmistaa, että ainoastaan yleiset tuomioistuimet ratkaisevat perusoikeuksia koskevat 

oikeudelliset kiistat; huolehtii siitä, että sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua 

koskevat säännökset eivät estä oikeussuojan saantia ja heikennä demokratiaa, 

 i)  ottaa täysimääräisesti huomioon, että neuvotteluissa tarvitaan avoimuutta ja 

vastuuvelvollisuutta koko prosessin ajan; täyttää SEUT-sopimuksen 218 artiklan 

10 kohdan mukaisen velvoitteensa, jonka unionin tuomioistuin hiljattain antamassaan 

tuomioissa katsoi luonteeltaan lakisääteiseksi1; pitää parlamentin aina täysin ajan 

tasalla neuvottelujen kaikissa vaiheissa; varmistaa, että kansalaiset voivat tutustua 

kaikkien osapuolten asiaankuuluviin neuvotteluasiakirjoihin, lukuun ottamatta niitä, 

jotka on tapauskohtaisesti ja selvin perustein määriteltävä luottamuksellisiksi siten, 

että julkaistaan perustelut siitä, missä määrin luottamuksellisiksi luokiteltujen 

asiakirjan osien avoin saatavuus on omiaan erityisesti ja tosiasiallisesti vaarantamaan 

poikkeuksella suojatut edut, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 

asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/20012 mukaisesti; varmistaa, että 

sopimus ei rajoita millään tavalla EU:n tai jäsenvaltioiden säädöksiä yleisön 

oikeudesta tutustua virallisiin asiakirjoihin; 

 j) lisää neuvotteluissa Yhdysvaltioihin kohdistuvaa poliittista painostusta sen 

varmistamiseksi, että viisumivaatimuksissa sovelletaan täydellistä vastavuoroisuutta ja 

kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten yhtäläistä kohtelua ilman syrjintää 

pääsyssä Yhdysvaltioihin; 

 k) sisällyttää sopimukseen korruptiota, veronkiertoa ja rahanpesua koskevan lausekkeen, 

jotta voidaan käynnistää jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen välinen tehostettu yhteistyö, 

johon kuuluvat myös tehokkaamman kansainvälisen yhteistyön, vastavuoroisen 

                                                 
1 Asia C-658/11, parlamentti v. neuvosto, tuomio 24. 6. 2014. 
2 EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43. 
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oikeusavun, varojen takaisinperinnän, teknisen avun, tiedonvaihdon sekä 

kansainvälisten suositusten ja standardien täytäntöönpanon edellyttämät mekanismit. 
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