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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pyytää komissiota ottamaan huomioon seuraavat suositukset:

a. varmistetaan, että neuvottelujen tuloksena on kattava ja pitkälle menevä TTIP-
sopimus, jolla tehostetaan oikeudenmukaista kilpailua Atlantin molemmilla puolilla, 
ottamalla samalla huomioon Euroopan sosiaalisen markkinatalouden arvot ja 
varmistamalla kuluttajien, teollisuuden ja sijoittajien edut, tehostamalla laadukkaiden 
työpaikkojen luomista ja kasvua sekä varmistamalla, että sääntely-yhteistyö on 
sellaista, ettei demokraattista valvontaa heikennetä millään tavalla Atlantin 
kummallakaan puolella ja että pyritään siirtymään kestävämpään yhteiskuntaan;

b. ryhdytään välittömiin toimiin sen varmistamiseksi, että rahoitusalan toimijoiden 
kauppa ja investoinnit Atlantin molemmilla puolilla sekä kaikkien palveluntarjoajien 
yhtäläinen markkinoille pääsy Yhdysvalloissa ja Euroopassa perustuvat 
mahdollisimman tiukkoihin sääntelyvaatimuksiin samalla kun pyritään tiukentamaan 
suojelutasoa etenkin työterveys ja -turvallisuus-, kuluttaja- sekä työlainsäädännön, 
sosiaalisia oikeuksia ja rahoituspalvelujen sääntelyä koskevan lainsäädännön ja 
ympäristölainsäädännön, elintarvikesääntelyn ja tietosuojan alalla; varmistetaan, että 
määräyksillä ei estetä kyseisten vaatimusten tiukentamista tulevaisuudessa siten, että 
ne joko asiallisesti estävät sen tai aiheuttavat sääntelyyn liittyviä haittoja; ja 
varmistetaan, että TTIP-sopimus sisältää erityisen pk-yrityksiä koskevan luvun;

c. todetaan, että sääntelyvaatimuksia koskeva tarkka sopimus voi muodostaa 
maailmanlaajuisesti ennakkotapauksen tuleville kauppa- ja investointisopimuksille ja 
vähentää yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, aiheutuvia kustannuksia kaikkialla 
maailmassa;

d. otetaan huomioon, että eniten TTIP-sopimuksesta voivat hyötyä pk-yritykset, sillä 
suuryrityksillä on mittakaavaetuja, jotka mahdollistavat niille helposti markkinoille 
pääsyn Atlantin molemmilla puolilla ja että pk-yrityksillä ei ole taloudellisia, 
oikeudellisia eikä muita resursseja, joilla ne voivat selvitä sääntelyeroista ja muista 
kaupan esteistä;

e. varmistetaan valtion tukia koskevien sääntöjen ja valtion tukien jakamisen avoimuutta 
ja tietojenvaihtoa niistä samalla, kun varmistetaan yleisen taloudellisen edun 
mukaisten palvelujen tarjoaminen sekä tiiviimpi yhteistyö kilpailuviranomaisten 
kanssa fuusioiden, kartellien torjumisen, valtioenemmistöisten yhtiöiden ja tukien 
suhteen; ryhdytään välittömiin toimiin sen varmistamiseksi, että sopimukseen 
sisällytetään kilpailuasioita koskeva luku;

f. ryhdytään välittömiin toimiin sen varmistamiseksi, että markkinoille pääsyä koskevat 
neuvottelut rahoituspalveluista yhdistetään vastavuoroiseen tunnustamiseen ja 
rahoitusalan sääntelyn yhtenäistämiseen tiukemmalle tasolle, mistä käy ilmi, että 
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tiukempien vaatimusten ja yleisen edun edistäminen on ensisijainen tavoite; tuetaan 
yhä tiukempia kansainvälisiä normeja muissa kansainvälisissä yhteyksissä meneillään 
olevissa yhteistyötoimissa – kuten Basel III prosessissa – rajoittamatta EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden viranomaisten kykyä säännellä ja valvoa finanssituotteita ja -
käytäntöjä suorittaessaan sääntely- ja valvontatehtäviään;

g. tekemään kaikkensa käyttääkseen täysimääräisesti hyödyksi TTIP-neuvottelujen 
tarjoaman mahdollisuuden siirtyä yhdessä eteenpäin rahoituspalvelujen alalla 
myönteisellä ja rakentavalla tavalla, samalla kun kiinnitetään huomiota siihen, mitä 
molemmilla puolilla on jo saavutettu tässä asiassa; todetaan, että keskustelunaiheita 
voisivat olla esimerkiksi kahdenväliset neuvottelut ennen uusia lakiesityksiä, 
avoimuus sidosryhmien suhteen, kun on kyse rahoituskysymyksiä koskevista 
kahdenvälisistä neuvotteluista ja vastuuvelvollisuuden lisääminen valittujen elinten 
suhteen;

h. pidätytään antamasta lisäsitoumuksia markkinoille pääsystä rahoituspalvelujen alalla, 
koska keskinäiset kytkökset, monimutkaisuus ja liian suuret yksiköt synnyttävät ja 
levittävät järjestelmäriskejä ja ovat uhka rahoitusvakaudelle;

i. antamaan direktiivin veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen torjuntaa koskevista 
toimista, jotta voidaan lopettaa sellaisten yritysten, erityisesti monikansallisten 
yritysten, haitallinen kilpailu, jotka järjestävät yleiset veroasiansa usein Atlantin 
toiselle puolelle siten, että ne voivat OECD:n toimet huomioon ottaen hyötyä 
siirtymisestä alhaisemman verotusjärjestelmän piiriin; varmistamaan, että off shore 
-rahastoja, joiden hoitajat toimivat Atlantin molemmilla puolilla, vaaditaan 
perustamaan pääkonttorinsa kotimaahan; todetaan, että välittömillä toimilla on 
varmistettava automaattinen tietojenvaihto ja maakohtainen raportointi veroasioista, 
pk-yrityksiä lukuun ottamatta; perustetaan unionin tasoinen määritelmä ja luettelo 
veroparatiiseista, jossa otetaan huomioon OECD:n tekemä työ;

j. ryhdytään välittömiin toimiin, joilla sopimukseen sisällytetään oikeudellisia toimia, 
joilla torjutaan aggressiivista verosuunnittelua ja pääomien järjestelmällistä siirtämistä 
Atlantin yli ja joilla varmistetaan, että jälkimmäinen perustuu taloudelliseen 
toimintaan eikä sillä pyritä välttämään tuotantovaltion veroja; huolehditaan 
maksutasetilastojen avoimuuden ja yksityiskohtaisuuden lisäämisestä Atlantin toisella 
puolella;

k. ryhtymään kiireellisiin toimiin, jotta eurooppalaisten yritysten, pk-yritykset mukaan 
luettuna, oikeudenmukainen kilpailukyky ja yhtäläinen oikeus Yhdysvaltojen julkisia 
sopimuksia ja julkisia hankintoja koskeville markkinoille pääsyyn varmistettaisiin ja 
taattaisiin, että niihin sisällytetään sosiaalisten, eettisten ja ympäristöä koskevien 
vaatimusten noudattaminen; tunnustetaan, että nykyinen epätasapaino Yhdysvaltojen 
julkisten hankintojen markkinoille pääsyssä verrattuna EU:n markkinoihin on 
epäoikeudenmukaista kilpailua; tunnustetaan, että 85 prosenttia EU:n julkisista 
tarjouskilpailuista on jo avoimia yhdysvaltalaisille toimittajille, kun taas ainoastaan 
32 prosenttia Yhdysvaltojen tarjouskilpailuista on avoimia EU:n toimittajille; 
varmistetaan, että äskettäin hyväksyttyjä EU:n säännöksiä julkisista hankinnoista 
noudatetaan edelleen;
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l. varmistetaan, että hiljattain hyväksyttyjä julkisia hankintoja koskevia EU:n sääntöjä 
suojellaan ja tuetaan neuvotteluissa, erityisesti niitä, jotka koskevat pk-yritysten 
osallistumista julkisiin hankintasopimuksiin, parhaaseen hinta-laatusuhteeseen 
perustuvia valintaperusteita halvimman hinnan sijasta, yhteisötalouden yrityksille 
varattuja markkinaosuuksia sekä hankintaviranomaisten mahdollisuutta edistää 
yhteisöjen välistä yhteistyötä ja säilyttää kynnysarvot, joiden perusteella 
tarjouskilpailuun ei sovelleta EU:n eikä kansainvälisiä sääntöjä; taataan, että EU:n 
yrityksiä ei syrjitä niiden osallistuessa julkiseen hankintaan Yhdysvalloissa ja että 
niillä on vastaavanlainen avoin pääsy tarjouskilpailuun kuin yhdysvaltalaisilla 
yrityksillä Euroopassa EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen seurauksena;

m. ryhdytään välittömästi ennakoiviin toimiin, joilla torjutaan protektionismia ja 
puututaan Yhdysvaltojen markkinoille pääsyä haittaavaan lainsäädäntöön;

n. varmistetaan, että kaikkien TTIP-järjestelmän puitteissa sovellettavissa 
riitojenratkaisumekanismeissa noudatetaan täydellistä avoimuutta sekä demokratian 
periaatteita ja demokraattista valvontaa ja että ne eivät ole ristiriidassa hallitusten 
sääntelyoikeuden kanssa;

o. ryhdytään välittömiin toimiin sen varmistamiseksi, että valitaan positiiviseen 
luetteloon perustuva lähestymistapa, jotta kaikki TTIP-sopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvat julkiset palvelut nimenomaisesti sisällytetään sopimuksessa olevaan 
luetteloon, ja että sopimukseen ei sisälly keskeyttämis- ja salpalausekkeita;

p. tunnustetaan ja korostetaan valtiojohtoisten yritysten sekä muiden merkittävien 
julkisten palvelujen ja yleisen edun mukaisten palvelujen julkisen omistuksen 
merkitystä ja kehotetaan jättämään ne sopimuksen ulkopuolelle; varmistetaan, että 
TTIP ei vaikuta julkisten palvelujen hoitoon, kuten jäsenvaltioiden komissiolle 
myöntämissä toimivaltuuksissa todetaan;

q. tunnustetaan, että TTIP-sopimus hyödyttää enemmän pk-yrityksiä kuin suuryrityksiä 
ja että tariffien poistaminen, tullimenettelyjen yksinkertaistaminen ja tuotestandardien 
yhdenmukaistaminen helpottaa huomattavasti pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan ja että TTIP-sopimus on ensimmäinen 
vapaakauppasopimus, jossa on pk-yrityksille omistettu luku; työskennellään EU:n ja 
USA:n nykyisen pk-yrityksiä koskevan yhteistyön kiinteyttämiseksi; työskennellään 
sellaisten verkkosivustojen perustamiseksi, joista sekä eurooppalaiset että 
yhdysvaltalaiset pk-yritykset voisivat saada tietoja tariffeista, tullimenettelyistä ja 
kaikista tuotteisiin sovellettavista säännöksistä sekä Yhdysvaltojen liittovaltiotasolla ja 
paikallistasolla että EU:n unionitasolla ja jäsenvaltiotasolla; 

r. varmistetaan, että EU:n kilpailulainsäädäntöä noudatetaan asianmukaisesti kaikilla 
aloilla, erityisesti digitaalimarkkinoilla;

s. varmistetaan, että sopimuksessa noudatetaan täysimääräisesti työntekijöiden oikeuksia 
ja suojaa eikä heikennetä niitä helpottamalla markkinoille pääsyä ja lisäämällä 
kilpailua;

t. kiinnitetään huomiota siihen, että sopimuksella on poliittista ja taloudellista 
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merkitystä, sillä se allekirjoitetaan Atlantin molemmilla puolilla, joille on yhteistä 
turvallisuus sekä vapauden, tasa-arvon, demokratian, ihmisoikeuksien ja sosiaalisen 
markkinatalouden arvot;

u. kiinnitetään huomiota epävarmuuksiin, joita TTIP-neuvotteluihin liittyy, ja niiden 
hälventämiseksi kehottaa komissiota tekemään neuvotteluista niin avoimia kuin 
mahdollista ja käynnistämään Euroopan laajuisen tiedotuskampanjan;

v. ryhdytään lisätoimiin, joilla parannetaan neuvottelujen avoimuutta erityisesti suhteessa 
tietojen suoraan saatavuuteen alueellisella ja paikallisella tasolla;

w. varmistetaan neuvottelujen avoimuus koko prosessin ajan SEUT-sopimuksen 
218 artiklan 10 kohdan mukaisen komission velvoitteen mukaisesti, jossa parlamentti 
on pidettävä välittömästi täysin ajan tasalla neuvottelujen kaikissa vaiheissa ja että 
EU:n tuomioistuin on tuoreessa päätöksessään todennut tämän velvoitteen 
pakolliseksi; pyrkimään Yhdysvaltojen hallinnon kanssa sopimukseen siitä, että kaikki 
parlamenttien jäsenet saavat tutustua konsolidoituihin neuvotteluteksteihin; 
varmistetaan, että kansalaiset saavat käyttöönsä kaikkien osapuolten asiaankuuluvat 
neuvotteluasiakirjat, lukuun ottamatta niitä, jotka on tapauskohtaisesti selkein 
perustein määriteltävä luottamuksellisiksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti;

x. ehdotetaan pk-yrityksille aloitteita, jotka koskevat markkinoille pääsyä ja investointien 
aloittamista Atlantin toisella puolella;

y. varmistetaan, että Euroopan parlamentilla on asianmukainen rooli sääntelyn 
lähentämistä koskevissa päätöksissä sopimuksen ratifioinnin jälkeen.
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