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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. toteaa, että EU ja USA ovat strategisia kumppaneita; korostaa, että transatlanttinen 
kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) on merkittävin viimeaikainen EU:n ja 
Yhdysvaltojen hanke ja että se antaa transatlanttiselle kumppanuudelle kaupallisia 
näkökohtia pidemmälle ulottuvaa uutta pontta; korostaa, että sen onnistuneella 
toteutuksella on suuri geopoliittinen merkitys ajankohtana, jolloin Yhdysvallat on 
kääntymässä kohti Aasiaa ja toteuttamassa Tyynenmeren kumppanuuden; korostaa, että 
TTIP:llä ennakoidaan olevan myönteinen vaikutus työllisyyteen, kilpailukykyyn ja 
kasvuun näillä kahdella talousalueella, joista kumpikin on kärsinyt kriisistä; korostaa, että 
nämä neuvottelut olisi käytävä mahdollisimman avoimella ja seurattavalla tavalla;

2. korostaa, että kauppapolitiikka on keskeinen osa EU:n ulkoista toimintaa ja sellaisena se 
on muotoiltava tavalla, joka on yhdenmukainen muun ulkopolitiikan ja muiden poliittisten 
välineiden kanssa; kannustaa siksi tiiviiseen vuorovaikutukseen asiaankuuluvien 
komission jäsenten, pääosastojen, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja jäsenvaltioiden välillä;

3. panee merkille, että TTIP:llä on strategista merkitystä vahvistettaessa ja muotoiltaessa 
sääntöihin perustuvaa maailmanlaajuisen kaupan ja talouden ohjausta EU:n ja 
Yhdysvaltojen yhteisten arvojen perusteella erityisesti yhä moninapaisemmassa 
maailmassa; toteaa, että sen vaikutukset ovat suuremmat kuin sen kahdenväliset 
seuraukset, sillä se tarjoaa mahdollisuuden laatia yhteisiä säännöksiä ja sääntöjä, jotka 
voitaisiin myöhemmin hyväksyä maailmanlaajuisella tasolla; korostaa tässä suhteessa sitä, 
että EU:n käymiä kahdenvälisiä neuvotteluja ei saa pitää korvikkeena kaupan 
vapauttamiselle edelleen WTO:n puitteissa vaan pikemminkin ponnahduslautana siihen;

4. korostaa, että TTIP:llä ei saa alentaa normeja tärkeissä asioissa, kuten kuluttajansuoja, 
terveydenhuolto, työelämän oikeudet tai ympäristö, vaan siinä on pikemminkin otettava 
huomioon EU:n ja USA:n sääntelyjärjestelmien erot ja pyrittävä tiukempiin normeihin 
mallina muulle maailmalle, koska näin vahvistetaan EU:n maailmanlaajuista taloudellista 
asemaa ja edistetään sen arvoja; korostaa, että sijoitussuojaa koskevassa luvussa olevia 
määräyksiä ei pitäisi tulkita siten, että niillä heikennetään EU:n ja jäsenvaltioiden oikeutta 
hyväksyä ja panna täytäntöön toimivaltuuksiensa mukaisesti toimenpiteitä oikeutettujen 
julkisen politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi;

5. korostaa, että TTIP:n kummankin osapuolen on sitouduttava kannustamaan yrityksiä 
noudattamaan OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille; toteaa, että 
osapuolten olisi tehtävä yhteistyötä ammattiliittojen kanssa, kun valvotaan että 
monikansalliset yritykset noudattavat toimintaohjeita;

6. pyytää komissiota ottamaan julkisten hankintojen yhteydessä huomioon puolustus- ja 
turvallisuusalojen arkaluonteisuuden ja ottamaan huomioon valtioiden ja hallitusten 
päämiesten vuonna 2013 puolustusasioita käsittelevässä neuvostossa asettamat tavoitteet, 
joilla edistettiin Euroopan turvallisuus- ja puolustusmarkkinoiden ja Euroopan 
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puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan luomista;

7. korostaa, että TTIP:n toteuttaminen luo edellytykset laajalle talousalueelle, johon kuuluisi 
kolmansia maita, joiden kanssa EU:lla ja Yhdysvalloilla on läheiset kaupalliset ja 
taloudelliset suhteet; pyytää komissiota varmistamaan, että lopullista ratkaisua voitaisiin 
laajentaa, jotta läheistä yhteistyötä voitaisiin tehdä niiden maiden kanssa, joiden kanssa 
EU ja Yhdysvallat ovat tehneet vapaakauppasopimukset, ja kuulemaan prosessin aikana 
erityisesti niitä maita, joihin TTIP-sopimuksella on vaikutusta, kuten Meksikoa ja 
Kanadaa NAFTA-sopimuksen vuoksi, Turkkia EU:n tulliunionin vuoksi ja ETA-maita: 
toteaa tutkimusten osoittavan, että TTIP:llä olisi myönteinen vaikutus kolmansien maiden 
talouksiin ja että se tarjoaisi kehitysmaille uusia mahdollisuuksia;

8. korostaa, että EU:n energiatoimitukset ovat peräisin suurimmaksi osaksi ulkomaisista 
lähteistä ja pyytää siksi komissiota varmistamaan, että TTIP-sopimukseen sisällytetään 
merkityksellinen energialuku; korostaa, että TTIP:n avulla voitaisiin monipuolistaa EU:n 
hiilivetytoimituksia ja edistää EU:n energiavarmuutta; kehottaa komissiota tutkimaan 
keinoja, joilla nämä mahdollisuudet voidaan hyödyntää noudattaen tiukkoja 
ympäristönormeja, siirtymistä vähäpäästöisiin talouksiin ja EU:n kunnianhimoisia 
ilmastonmuutostavoitteita; korostaa, ettei sopimuksella pitäisi olla vaikutusta muuttaa 
kunkin sopimusosapuolen oikeutta valvoa omien energialähteidensä etsintää ja 
hyödyntämistä;

9. katsoo, että tätä sopimusta olisi tuettava syventämällä transatlanttista parlamentaarista 
yhteistyötä ja että TTIP:n avulla tapahtuvan kauppa- ja investointiyhteyksien 
vahvistamisen pitäisi tulevaisuudessa johtaa laajempiin ja tehokkaampiin poliittisiin 
puitteisiin, joilla lujitetaan strategista kumppanuutta ja parannetaan EU:n ja Yhdysvaltojen 
välistä maailmanlaajuista yhteistyötä; korostaa, että sääntely-yhteistyön vahvistamiseksi 
luodut välineet eivät saisi vaikuttaa EU:n ja Yhdysvaltojen lainsäädäntömenettelyihin ja 
että kaikki lainsäätäjät on aina otettava mukaan asiaankuuluvalla tavalla ja 
parlamentaaristen oikeuksiensa mukaisesti elimeen, joka voidaan luoda tulevan sääntely-
yhteistyön edistämiseksi; korostaa myös, että kaikki asianomaiset sidosryhmät on otettava 
mukaan;

10. muistuttaa komissiota, että Yhdysvallat ei vielä ole poistanut viisumivaatimuksia viideltä 
EU:n jäsenvaltiolta;

11. panee merkille, että komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin neuvottelujen avoimuuden 
lisäämiseksi; tunnustaa, että edistystä on jo saavutettu; pyytää komissiota jatkamaan myös 
Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa pyrkimyksiään tehdä neuvotteluista 
parlamentaarisesti avoimempia myös neuvotteluasiakirjoihin tutustumisen suhteen; 
korostaa, että asianmukainen viestintä kansalaisyhteiskunnan kanssa on oleellista 
sopimuksen onnistumisen varmistamiseksi, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään ulkoista tiedottamistaan; toivoo, että komission avoimempaa lähestymistapaa 
sovelletaan myös muihin kauppaneuvotteluihin.
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