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Tarkistus 1
Jean Lambert, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2013 
julkaistun komission 
vaikutustenarviointiraportin EU:n ja 
Yhdysvaltojen kauppasuhteiden 
tulevaisuudesta,

Or. en

Tarkistus 2
Jean Lambert, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että komissio toteaa 
EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteiden 
tulevaisuutta koskevassa 
arviointiraportissaan, että on 
”oikeutettuja huolenaiheita” siitä, että 
TTIP:n seurauksena yhteensä vähintään 
miljoona työpaikkaa voisi siirtyä pois 
EU:sta ja Yhdysvalloista ja että EU:n 
työmarkkinoille voisi aiheutua 
”pitkäaikaisia ja huomattavia” 
sopeutumiskustannuksia;

Or. en

Tarkistus 3
Mara Bizzotto
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon seuraavat seikat, jotka 
liittyvät TTIP:tä koskevan komission 
arvioinnin perustana käytettyyn 
tärkeimpään tutkimukseen eli CEPR:n 
toteuttamaan tutkimukseen:

a) tutkimuksessa pidettiin kiistattomina ja 
ratkaisevina hyötyjä, jotka olivat itse 
asiassa satunnaisia ja merkityksettömiä: 
esimerkiksi 0,48 prosentin lisäys EU:n 
BKT:hen 13 vuoden aikana

b) tutkimuksessa ei määritetty mahdollisia 
haittoja, sillä käytetyt tutkimusmenetelmät 
perustuivat vanhentuneisiin käsityksiin ja 
sokeaan uskoon markkinoiden kykyyn 
tasapainottua itsestään

c) tutkimuksessa ei tarkasteltu riittävän 
syvällisesti TTIP:n positiivista vaikutusta 
todellisiin työpaikkoihin, vaikka se on 
keskeinen arviointiin vaikuttava tekijä 
talouskriisin aikana;

Or. it

Tarkistus 4
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että muissa 
tutkimuksissa, joita komissio ei ottanut 
huomioon, käytettiin erilaisia menetelmiä 
(kuten YK:n Global Policy Model), joilla 
saadut tulokset eivät olleet EU:n kannalta 
yhtä optimistisia: nettoansiotulon 
pieneneminen, työpaikkojen väheneminen 
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ja ansiotulon osuuden väheneminen 
suhteessa kokonaistuloon;

Or. it

Tarkistus 5
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan 
tilaamasta tutkimuksesta1 ilmenee muun 
muassa seuraavaa:

a) TTIP vaikuttaa EU:n 
tuotantoteollisuuden eri aloihin, kuten 
terästeollisuuteen ja sähkökoneisiin, 
todennäköisesti siten, että vienti vähenee 
ja työllisyyteen kohdistuu kielteisiä 
vaikutuksia

b) komission näkemys työllisyydestä on 
äärimmäisen yksinkertaistettu, sillä se 
olettaa irrationaalisesti, että työvoima 
liikkuu täysin joustavasti;

___________
1

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

Or. it

Tarkistus 6
Karima Delli, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta – -i a alakohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

-i a) käsitellään komission 
vaikutustenarvioinnissa tehtyjä 
päätelmiin, joiden mukaan TTIP:n 
seurauksena EU:n työllisyyteen 
kohdistuisi ”pitkäaikaisia ja huomattavia” 
häiriöitä;

Or. en

Tarkistus 7
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
1 kohta – -i a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-i a) otetaan huomioon EU:n ja 
Yhdysvaltojen työmarkkinoiden 
huomattavat erot, tunnustetaan, että 
TTIP:n seurauksena 1,3 miljoonaa 
työntekijää menettää työpaikkansa 
Euroopassa, ja ryhdytään kaikkiin 
tarvittaviin toimiin, joilla puututaan 
työmarkkinoille aiheutuviin pitkäaikaisiin 
ja huomattaviin 
sopeutumiskustannuksiin;

Or. en

Tarkistus 8
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
1 kohta – -i a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-i a) tunnustetaan, että ekonometrinen 
malli, jota on käytetty monissa 
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vaikutustenarviointia koskevissa 
tutkimuksissa TTIP:n hyötyjen ja 
haittojen arvioimiseen muun muassa 
työllisyyden alalla, perustuu 
epärealistisiin olettamuksiin, kuten 
työntekijöiden täysimääräiseen 
liikkuvuuteen Euroopassa, eikä 
mahdollista nettotyöpaikkojen 
lisääntymisen tai vähenemisen 
laskemista;

Or. en

Tarkistus 9
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

i) keskeytetään välittömästi neuvottelut; 
pidätytään kaikista muista pyrkimyksistä 
sanella vapaakaupan normeihin 
sovellettavaa globaalia mallia; otetaan 
huomioon, että EU:n ja Yhdysvaltojen 
uusia neuvotteluja on arvioitava 
perusteellisesti uudelleen, kuten 
Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö on 
vaatinut;

Or. en

Tarkistus 10
Sven Schulze

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 

i) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella
turvataan nykyiset työpaikat ja 
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vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

vaikutetaan erittäin myönteisesti
työpaikkojen luomiseen ja että siinä
asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit aloille, joilla on 
huomattavasti vaikeampi saavuttaa 
edistystä monenkeskisellä tasolla;

Or. de

Tarkistus 11
Karima Delli, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

i) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella on 
erittäin myönteinen vaikutus parempien 
työpaikkojen luomiseen, ottaen huomioon,
että kauppa ei ole itsetarkoitus vaan keino 
lisätä hyvinvointia, mikä voisi tarkoittaa 
TTIP-neuvottelujen keskeyttämistä siihen 
asti kunnes voidaan vakuuttavasti 
todistaa, että komission aiemmat arviot 
työllisyyteen kohdistuvista häiriöistä eivät 
ole enää perusteltuja;

Or. en

Tarkistus 12
Georgi Pirinski

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 

i) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella on 
erittäin myönteinen vaikutus parempien 
työpaikkojen luomiseen;
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maailmankaupan normit;

Or. en

Tarkistus 13
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

i) hylätään TTIP-sopimus, ellei voida 
todistaa, että sillä on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen EU:ssa ja Yhdysvalloissa ja että 
siinä asetetaan kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

Or. en

Tarkistus 14
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

i) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella on 
erittäin myönteinen vaikutus vahvan ja 
kestävän kasvun ja työpaikkojen 
luomiseen; maksimoidaan mahdollisuudet 
luoda korkeaa ammattitaitoa vaativia 
työpaikkoja ja asetetaan kestävälle 
kehitykselle ja työvoimalle 
kunnianhimoiset maailmankaupan normit;

Or. en

Tarkistus 15
Siôn Simon
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Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

i) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella on 
erittäin myönteinen vaikutus laadukkaiden
työpaikkojen luomiseen ja että siinä 
asetetaan kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle kunnianhimoiset ja 
täytäntöönpanokelpoiset maailmankaupan 
normit;

Or. en

Tarkistus 16
Elmar Brok

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

i) todetaan, että TTIP-sopimuksella on 
erittäin myönteinen vaikutus parempien 
työpaikkojen luomiseen ja että siinä 
asetetaan kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

Or. de

Tarkistus 17
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 

i) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella on 
todellinen ja konkreettinen myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
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luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

luomiseen ja että siinä asetetaan kestävälle 
kehitykselle ja työvoimalle 
kunnianhimoiset maailmankaupan normit;

Or. it

Tarkistus 18
Joachim Schuster, Maria Arena, Miapetra Kumpula-Natri, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

i) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella on 
erittäin myönteinen vaikutus
ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen ja 
että siinä asetetaan kestävälle kehitykselle 
ja työvoimalle kunnianhimoiset ja 
täytäntöönpanokelpoiset maailmankaupan 
normit;

Or. en

Tarkistus 19
Romana Tomc, Milan Zver

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

i) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella on 
erittäin myönteinen vaikutus parempien, 
erityisesti työmarkkinoiden uusia tarpeita 
vastaavien työpaikkojen luomiseen;

Or. sl
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Tarkistus 20
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit; 

i) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella on 
erittäin myönteinen vaikutus parempien 
työpaikkojen säilyttämiseen ja luomiseen 
EU:ssa ja että siinä asetetaan kestävälle 
kehitykselle ja työvoimalle 
kunnianhimoiset maailmankaupan normit,
joita ei sovelleta ainoastaan Euroopassa 
ja Yhdysvalloissa vaan koko maailmassa 
parhaina käytäntöinä;

Or. de

Tarkistus 21
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

i) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella on 
erittäin myönteinen vaikutus kestävien ja 
parempien työpaikkojen luomiseen ja että 
siinä asetetaan kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

Or. fr

Tarkistus 22
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

i) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella on 
erittäin myönteinen vaikutus parempien 
työpaikkojen luomiseen ja että siinä 
asetetaan kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit; taataan, että 
nykyisiä normeja, erityisesti sosiaalisia 
normeja, ympäristönormeja sekä 
työterveys- ja työturvallisuusnormeja, 
suojellaan kaikenlaiselta sääntelyllä ja 
verotuksella tapahtuvalta kilpailulta ja 
että niitä parannetaan ja niiden 
soveltamisalaa laajennetaan;

Or. fr

Tarkistus 23
Enrique Calvet Chambon

Lausuntoluonnos
1 kohta – i alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) on varmistettava, että TTIP-
sopimuksella on erittäin myönteinen 
vaikutus parempien työpaikkojen 
luomiseen ja että kestävälle kehitykselle ja 
työvoimalle asetetaan kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit;

i) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella on 
erittäin myönteinen vaikutus parempien 
työpaikkojen luomiseen ja että siinä 
asetetaan talouden kestävälle kehitykselle 
ja työvoimalle kunnianhimoiset 
maailmankaupan normit, jotta voidaan 
saavuttaa vuoteen 2020 mennessä tavoite 
20–64-vuotiaiden työllisyysasteen 
nostamisesta 75 prosenttiin;

Or. fr

Tarkistus 24
Elena Gentile, Brando Benifei

Lausuntoluonnos
1 kohta – i a alakohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

i a) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella 
edistetään merkittävästi uusia 
korkealaatuisia työpaikkoja, ihmisarvoista 
työtä, sosiaaliturvan ja kansanterveyden 
parantamista, palkkojen, erityisesti 
minimipalkan, nostamista ja yleisen 
hyvinvoinnin parantamista sekä 
ympäristön kestävyyttä koskevia 
mahdollisimman tiukkoja vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 25
Georgi Pirinski

Lausuntoluonnos
1 kohta – i a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

i a) annetaan parlamentille ajantasaisia 
arvioita TTIP-sopimuksen vaikutuksista 
työllisyyteen ja kasvuun EU:ssa, erityisesti 
Keski- ja Kaakkois-Euroopassa 
sijaitsevissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 26
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Lausuntoluonnos
1 kohta – i a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

i a) varmistetaan, että toteutetaan toimia 
uusien ammatillisten taitojen 
kehittämiseksi, jotta voidaan vastata 
työmarkkinoiden uusiin tarpeisiin, joita 
TTIP-sopimus tuo mukanaan;
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Or. fr

Tarkistus 27
Guillaume Balas, Edouard Martin

Lausuntoluonnos
1 kohta – i a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

i a) varmistetaan, että mahdollisen 
sopimuksen sosiaaliset ja 
ympäristövaikutukset arvioidaan 
perusteellisesti käymällä avointa 
keskustelua;

Or. fr

Tarkistus 28
Guillaume Balas, Edouard Martin

Lausuntoluonnos
1 kohta – i b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

i b) arvioidaan, voiko yhteisten 
sosiaalisten ja ympäristönsuojelunormien 
määritteleminen Yhdysvaltojen kanssa 
heikentää eurooppalaisia kollektiivisia 
etuuksia ja lisätä EU:n jäsenvaltioiden 
välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja;

Or. fr

Tarkistus 29
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Lausuntoluonnos
1 kohta – i b alakohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

i b) varmistetaan, että edistetään 
koulutusjärjestelmien 
uudenaikaistamista, jotta voidaan vastata 
uusia taitoja koskeviin haasteisiin, joita 
TTIP-sopimus tuo mukanaan, ja edistää 
pääsyä työelämään ja lisätä työntekijöiden 
ammattitaitoa;

Or. fr

Tarkistus 30
Karima Delli, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii) on varmistettava, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä
työmarkkinalainsäädännöstä ja -toimista, 
jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
mukaisia ja joissa on sitouduttu 
edistämään tiukempia normeja; lisäksi on 
varmistettava, että riitatapauksissa ehtona 
on työmarkkinasäännösten 
noudattaminen;

ii) varmistetaan, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia ja sitovia määräyksiä
työlainsäädännöstä ja 
työvoimapolitiikasta kaikilla hallinnon 
tasoilla vaatimalla, että Yhdysvallat 
ratifioi kaikki keskeiset ILO:n
yleissopimukset, ja lopetetaan neuvottelut, 
jos sitoumusta yleissopimusten 
ratifioinnista ei anneta; varmistetaan, että
ILO:n valvontaelimiltä saadut tiedot 
otetaan huomioon työoikeudellisia 
säännöksiä koskevissa riitatapauksissa;

Or. en

Tarkistus 31
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria 
Arena, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott
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Lausuntoluonnos
1 kohta – ii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii) on varmistettava, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä
työmarkkinalainsäädännöstä ja -toimista, 
jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman
mukaisia ja joissa on sitouduttu 
edistämään tiukempia normeja; lisäksi on 
varmistettava, että riitatapauksissa ehtona 
on työmarkkinasäännösten 
noudattaminen;

ii) varmistetaan, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä, joilla pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen yleissopimuksen ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman
tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja noudattamiseen, 
sekä sitoumuksen edistää tiukempia 
normeja; ryhdytään toimiin, joilla 
varmistetaan, ettei kumpikaan 
sopimuspuoli edistä kauppaa tai 
investointeja työlainsäädäntöä 
heikentämällä; varmistetaan, että 
riitatapauksissa työoikeudellisiin 
säännöksiin sovelletaan 
riitojenratkaisumekanismia, mukaan 
lukien mahdollisuus määrätä 
kauppapakotteita;

Or. en

Tarkistus 32
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii) on varmistettava, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä 
työmarkkinalainsäädännöstä ja -toimista, 
jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
mukaisia ja joissa on sitouduttu 
edistämään tiukempia normeja; lisäksi on 
varmistettava, että riitatapauksissa ehtona 
on työmarkkinasäännösten 
noudattaminen;

ii) varmistetaan, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä, joilla pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen yleissopimuksen ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman
tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja noudattamiseen 
sitovana edellytyksenä sopimuksen 
tekemiselle, sekä sitoumuksen edistää
tiukempia normeja; varmistetaan, ettei 
kauppaa tai investointeja edistetä 
työlainsäädäntöä heikentämällä; 
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varmistetaan, että riitatapauksissa
työoikeudellisiin säännöksiin sovelletaan 
riitojenratkaisumekanismia, mukaan 
lukien mahdollisuus määrätä 
kauppapakotteita; otetaan tässä 
yhteydessä huomioon ILO:n 
valvontaelimiltä saadut asiaankuuluvat 
tiedot;

Or. en

Tarkistus 33
Siôn Simon

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii) on varmistettava, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä
työmarkkinalainsäädännöstä ja -toimista, 
jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman
mukaisia ja joissa on sitouduttu 
edistämään tiukempia normeja; lisäksi on 
varmistettava, että riitatapauksissa ehtona 
on työmarkkinasäännösten 
noudattaminen;

ii) varmistetaan, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä, joilla pyritään
ILO:n keskeisten yleissopimusten ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman
tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja noudattamiseen, 
sekä sitoumuksen edistää tiukempia työ-
ja ympäristönormeja; varmistetaan, että 
riitatapauksissa työoikeudellisiin 
säännöksiin sovelletaan 
välimiesmenettelyä, mukaan lukien 
mahdollisuus määrätä seuraamuksia ja 
rangaistuksia;

Or. en

Tarkistus 34
Elmar Brok

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

ii) on varmistettava, että TTIP-sopimus
sisältää kattavia määräyksiä 
työmarkkinalainsäädännöstä ja -toimista, 
jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
mukaisia ja joissa on sitouduttu 
edistämään tiukempia normeja; lisäksi on 
varmistettava, että riitatapauksissa ehtona 
on työmarkkinasäännösten 
noudattaminen;

ii) varmistetaan, että TTIP-sopimus ei ole 
ristiriidassa ILO:n keskeisten
yleissopimusten työlainsäädäntöä ja
työvoimapolitiikkaa koskevien määräysten 
kanssa, ja varmistetaan lisäksi, että 
riitatapauksissa on noudatettava myös 
työoikeudellisia säännöksiä;

Or. de

Tarkistus 35
Romana Tomc

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii) on varmistettava, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä
työmarkkinalainsäädännöstä ja -toimista, 
jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
mukaisia ja joissa on sitouduttu 
edistämään tiukempia normeja; lisäksi on 
varmistettava, että riitatapauksissa ehtona 
on työmarkkinasäännösten 
noudattaminen;

ii) varmistetaan, että TTIP-sopimus 
sisältää työlainsäädäntöä ja 
työvoimapolitiikkaa koskevia kattavia 
määräyksiä, jotka ovat ILO:n keskeisten
yleissopimusten ja ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman mukaisia, erityisesti 
kun on kyse lapsityön todellisesta 
lopettamisesta, sekä sitoumuksen edistää
tiukempia normeja;

Or. sl

Tarkistus 36
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

ii) on varmistettava, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä
työmarkkinalainsäädännöstä ja -toimista, 
jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
mukaisia ja joissa on sitouduttu 
edistämään tiukempia normeja; lisäksi on 
varmistettava, että riitatapauksissa ehtona 
on työmarkkinasäännösten 
noudattaminen;

ii) taataan, että TTIP-sopimus sisältää 
työlainsäädäntöä ja työvoimapolitiikkaa
koskevia kattavia määräyksiä, jotka ovat 
ILO:n yleissopimusten ja ihmisarvoista 
työtä koskevan ohjelman mukaisia, sekä 
selkeän sitoumuksen edistää tiukempia 
normeja ja taata lisäksi, että 
riitatapauksissa työoikeudelliset 
säännökset menevät vapaata liikkuvuutta 
koskevien säännösten edelle;

Or. en

Tarkistus 37
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii) on varmistettava, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä
työmarkkinalainsäädännöstä ja -toimista, 
jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
mukaisia ja joissa on sitouduttu 
edistämään tiukempia normeja; lisäksi on 
varmistettava, että riitatapauksissa ehtona 
on työmarkkinasäännösten 
noudattaminen;

ii) varmistetaan, että TTIP-sopimus 
sisältää työlainsäädäntöä ja 
työvoimapolitiikkaa koskevia kattavia 
määräyksiä, jotka ovat ILO:n keskeisten
yleissopimusten ja ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman mukaisia, sekä 
sitoumuksen edistää tiukempia normeja, 
torjua kaikenlaista sosiaalista 
polkumyyntiä ja varmistaa lisäksi, että 
riitatapauksissa työoikeudelliset 
säännökset ovat aina etusijalla;

Or. fr

Tarkistus 38
Claude Rolin

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

ii) on varmistettava, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä
työmarkkinalainsäädännöstä ja -toimista, 
jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
mukaisia ja joissa on sitouduttu 
edistämään tiukempia normeja; lisäksi on 
varmistettava, että riitatapauksissa ehtona 
on työmarkkinasäännösten 
noudattaminen;

ii) varmistetaan, että TTIP-sopimus 
sisältää työlainsäädäntöä ja 
työvoimapolitiikkaa koskevia kattavia 
määräyksiä, jotka myötäilevät ILO:n
keskeisiä yleissopimuksia ja ovat
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
mukaisia, sekä sitoumuksen edistää
tiukempia normeja ja varmistaa lisäksi, 
että riitatapauksissa työoikeudelliset 
säännökset ovat sitovia;

Or. fr

Tarkistus 39
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii) on varmistettava, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä
työmarkkinalainsäädännöstä ja -toimista, 
jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
mukaisia ja joissa on sitouduttu 
edistämään tiukempia normeja; lisäksi on 
varmistettava, että riitatapauksissa ehtona 
on työmarkkinasäännösten 
noudattaminen;

ii) taataan kaikissa TTIP-sopimuksen 
luvuissa, ettei sopimus saa missään 
tapauksessa johtaa Euroopan unionin 
normien heikentymiseen, kiertämiseen tai 
mitätöimiseen seuraavilla aloilla: 
työntekijöiden oikeudet, työolot, 
sosiaaliturva, sosiaalinen osallisuus ja 
sosiaalinen suojelu, työterveys ja 
-turvallisuus, ammatillinen koulutus, 
ammatillinen pätevyys, työntekijöiden ja 
eläkeläisten vapaa liikkuvuus, 
työmarkkinavuoropuhelu, syrjimättömyys 
työpaikalla ja työmarkkinoilla; 
varmistetaan lisäksi, että TTIP-sopimus 
sisältää työlainsäädäntöä ja 
työvoimapolitiikkaa koskevia kattavia 
määräyksiä, jotka ovat ILO:n keskeisten
yleissopimusten ja ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman mukaisia, sekä 
sitoumuksen edistää tiukempia normeja ja 
varmistaa lisäksi, että riitatapauksissa on 
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noudatettava työoikeudellisia säännöksiä;

Or. de

Tarkistus 40
Enrique Calvet Chambon

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii) on varmistettava, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä
työmarkkinalainsäädännöstä ja -toimista, 
jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
mukaisia ja joissa on sitouduttu 
edistämään tiukempia normeja; lisäksi on 
varmistettava, että riitatapauksissa ehtona 
on työmarkkinasäännösten 
noudattaminen;

ii) varmistetaan, että TTIP-sopimus 
sisältää työlainsäädäntöä ja 
työvoimapolitiikkaa koskevia kattavia 
määräyksiä, jotka ovat ILO:n keskeisten
yleissopimusten ja ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman mukaisia, sekä 
sitoumuksen edistää tiukempia ja
vankempia normeja ja varmistaa lisäksi, 
että riitatapauksissa on noudatettava 
työoikeudellisia säännöksiä; todetaan, että 
kauppapolitiikka ei saa heikentää 
sosiaalisia oikeuksia tai demokraattista 
yhteiskuntamallia;

Or. fr

Tarkistus 41
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii) on varmistettava, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä
työmarkkinalainsäädännöstä ja -toimista, 
jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
mukaisia ja joissa on sitouduttu 
edistämään tiukempia normeja; lisäksi on 

ii) varmistetaan, että TTIP-sopimus 
sisältää työlainsäädäntöä ja 
työvoimapolitiikkaa koskevia kattavia 
määräyksiä, jotka ovat keskeisten ILO:n 
yleissopimusten ja ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman mukaisia, sekä 
sitoumuksen edistää tiukempia normeja ja
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varmistettava, että riitatapauksissa ehtona 
on työmarkkinasäännösten 
noudattaminen;

varmistaa lisäksi, että riitatapauksissa on 
noudatettava työoikeudellisia säännöksiä;
varmistetaan, että säilytetään kunkin 
jäsenvaltion kansalliset normit 
työllisyyden, työolojen, palkan sekä 
työterveyden ja -turvallisuuden alalla ja 
että niitä noudatetaan;

Or. fr

Tarkistus 42
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii) on varmistettava, että TTIP-sopimus 
sisältää kattavia määräyksiä
työmarkkinalainsäädännöstä ja -toimista, 
jotka ovat ILO:n yleissopimusten ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman 
mukaisia ja joissa on sitouduttu 
edistämään tiukempia normeja; lisäksi on 
varmistettava, että riitatapauksissa ehtona 
on työmarkkinasäännösten 
noudattaminen;

ii) varmistetaan, että TTIP-sopimus 
sisältää työlainsäädäntöä ja 
työvoimapolitiikkaa koskevia kattavia 
määräyksiä, jotka ovat keskeisten ILO:n 
yleissopimusten ja ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman sekä EU:n ja 
kansallisen työlainsäädännön mukaisia,
sekä sitoumuksen edistää tiukempia 
normeja ja varmistaa lisäksi, että 
riitatapauksissa on noudatettava 
työoikeudellisia säännöksiä;

Or. en

Tarkistus 43
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii a) ilmoitetaan välittömästi Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavalle 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
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valiokunnalle, jos TTIP-sopimuksen 
lopulliset määräykset vaarantavat näiden 
alojen normit tai ovat esteenä niiden 
noudattamiselle, jotta asiasta voidaan 
keskustella ja tehdä päätöksiä;

Or. de

Tarkistus 44
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii a) hylätään mahdollinen sopimus, joka 
saattaisi uhata EU:n työnormeja ja johtaa 
sosiaaliseen polkumyyntiin;

Or. en

Tarkistus 45
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Lausuntoluonnos
1 kohta – ii a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii a) taataan, että EU ja Yhdysvallat 
sitoutuvat selkeästi kumoamaan 
ammattiliittojen vastaiset lait ja 
lakkauttamaan troikan kaltaiset toimijat, 
ja taataan oikeutta työhön koskevan 
lainsäädännön noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 46
Sven Schulze
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Lausuntoluonnos
1 kohta – iii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iii) on varmistettava, että työ- ja 
sosiaalisäännösten monialaisuus 
tunnustetaan ja sisällytetään
kokonaisuudessaan sopimuksen kaikkiin
asiaa koskeviin toiminnallisiin osiin, 
jolloin varmistetaan kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskeva johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

iii) varmistetaan, että työ- ja 
sosiaalilainsäädännön säännökset, jotka 
on koottu erityisesti tähän tarkoitukseen 
varattuun kestävyyttä koskevaan lukuun, 
otetaan kokonaisuudessaan huomioon
sopimuksen kaikilla asiaa koskevilla 
toiminnallisilla alueilla;

Or. de

Tarkistus 47
Elmar Brok

Lausuntoluonnos
1 kohta – iii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iii) on varmistettava, että työ- ja 
sosiaalisäännösten monialaisuus
tunnustetaan ja sisällytetään 
kokonaisuudessaan sopimuksen kaikkiin 
asiaa koskeviin toiminnallisiin osiin, 
jolloin varmistetaan kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskeva johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

iii) varmistetaan, että sopimusvaltioiden ja 
EU:n työ- ja sosiaalilainsäädännön 
nykyiset säännökset tunnustetaan ja
säilytetään, jotta varmistetaan kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskeva 
johdonmukainen lähestymistapa;

Or. de

Tarkistus 48
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 kohta – iii alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

iii) on varmistettava, että työ- ja 
sosiaalisäännösten monialaisuus 
tunnustetaan ja sisällytetään 
kokonaisuudessaan sopimuksen kaikkiin 
asiaa koskeviin toiminnallisiin osiin,
jolloin varmistetaan kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskeva johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

iii) varmistetaan, että työ- ja 
sosiaalilainsäädännön säännösten
monialaisuus tunnustetaan, säännökset
sisällytetään kokonaisuudessaan 
sopimuksen kaikkiin asiaa koskeviin 
toiminnallisiin osiin ja niitä puolustetaan,
jotta varmistetaan kestävää kehitystä 
koskeva johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa
kauppasopimuksissa;

Or. fr

Tarkistus 49
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Lausuntoluonnos
1 kohta – iii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iii) on varmistettava, että työ- ja 
sosiaalisäännösten monialaisuus 
tunnustetaan ja sisällytetään 
kokonaisuudessaan sopimuksen kaikkiin 
asiaa koskeviin toiminnallisiin osiin,
jolloin varmistetaan kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskeva johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

iii) taataan, että työ- ja 
sosiaalilainsäädännön säännösten
monialaisuus tunnustetaan ja säännökset
sisällytetään kokonaisuudessaan 
sopimuksen kaikkiin asiaa koskeviin 
toiminnallisiin osiin, jotta varmistetaan 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva 
johdonmukainen ja kokonaisvaltainen 
lähestymistapa;

Or. en

Tarkistus 50
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Agnes 
Jongerius, Maria Arena, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 kohta – iii alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

iii) on varmistettava, että työ- ja 
sosiaalisäännösten monialaisuus 
tunnustetaan ja sisällytetään 
kokonaisuudessaan sopimuksen kaikkiin 
asiaa koskeviin toiminnallisiin osiin, 
jolloin varmistetaan kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskeva johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

iii) varmistetaan, että työ- ja 
sosiaalilainsäädännön säännösten
monialaisuus tunnustetaan ja säännökset
sisällytetään kokonaisuudessaan 
sopimuksen kaikkiin asiaa koskeviin 
toiminnallisiin osiin (esimerkiksi 
investoinnit, palvelukauppa, sääntely-
yhteistyö ja julkiset hankinnat), jotta
varmistetaan kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskeva johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

Or. en

Tarkistus 51
Siôn Simon

Lausuntoluonnos
1 kohta – iii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iii) on varmistettava, että työ- ja 
sosiaalisäännösten monialaisuus 
tunnustetaan ja sisällytetään 
kokonaisuudessaan sopimuksen kaikkiin 
asiaa koskeviin toiminnallisiin osiin, 
jolloin varmistetaan kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskeva johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

iii) varmistetaan, että työ- ja 
sosiaalilainsäädännön säännösten
monialaisuus tunnustetaan ja säännökset
sisällytetään kokonaisuudessaan 
sopimuksen kaikkiin asiaa koskeviin 
toiminnallisiin osiin, esimerkiksi 
investoinnit, palvelukauppa, sääntely-
yhteistyö ja julkiset hankinnat, jotta
varmistetaan kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskeva johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

Or. en

Tarkistus 52
Enrique Calvet Chambon
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Lausuntoluonnos
1 kohta – iii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iii) on varmistettava, että työ- ja 
sosiaalisäännösten monialaisuus 
tunnustetaan ja sisällytetään 
kokonaisuudessaan sopimuksen kaikkiin 
asiaa koskeviin toiminnallisiin osiin, 
jolloin varmistetaan kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskeva johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

iii) varmistetaan, että työ- ja 
sosiaalilainsäädännön säännösten
monialaisuus tunnustetaan ja säännökset
sisällytetään kokonaisuudessaan 
sopimuksen kaikkiin asiaa koskeviin 
toiminnallisiin osiin, jotta varmistetaan 
kauppaa ja kestävää talouskehitystä
koskeva johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

Or. fr

Tarkistus 53
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 kohta – iii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iii) on varmistettava, että työ- ja 
sosiaalisäännösten monialaisuus 
tunnustetaan ja sisällytetään 
kokonaisuudessaan sopimuksen kaikkiin 
asiaa koskeviin toiminnallisiin osiin,
jolloin varmistetaan kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskeva johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

iii) varmistetaan, että EU:n työ- ja 
sosiaalilainsäädännön säännösten
monialaisuus tunnustetaan ja säännökset
sisällytetään kokonaisuudessaan 
sopimuksen kaikkiin asiaa koskeviin 
toiminnallisiin osiin, jotta varmistetaan 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva 
johdonmukainen ja kokonaisvaltainen 
lähestymistapa; varmistetaan huolellisesti, 
että ammatinharjoittamislupaa koskevat 
kansalliset säännökset niissä ammateissa, 
joihin liittyy ammattioikeuksia, sekä 
mestarintodistukset pysyvät luonteeltaan 
sitovina;

Or. de

Tarkistus 54
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc
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Lausuntoluonnos
1 kohta – iii a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

iii a) varmistetaan molempia osapuolia 
hyödyttävän liikkuvuutta koskevan 
paketin aikaansaaminen TTIP-
neuvottelujen puitteissa, ottaen 
huomioon, että eurooppalaisten 
palveluntarjoajien ja tavarantoimittajien 
viisuminsaannin helpottaminen ja 
ammattilaisten työnteon 
mahdollistaminen Yhdysvalloissa 
tunnustamalla heidän pätevyytensä on 
yksi keskeisistä tekijöistä hyödynnettäessä 
täysimääräisesti TTIP-sopimusta;

Or. en

Tarkistus 55
Elena Gentile, Brando Benifei

Lausuntoluonnos
1 kohta – iii a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

iii a) varmistetaan, että työntekijöillä on 
ammattiliittojensa kautta oikeus saada 
täysimääräisesti tietoja niiden yhtiöiden 
taloudellisesta tilasta ja pääomasta, joissa 
he työskentelevät, erityisesti sulautumien 
ja monikansallisten yhtiöiden 
yritysostojen yhteydessä; tarkastellaan 
tämän vuoksi neuvotteluissa 
mahdollisuutta hyväksyä transatlanttisia 
mekanismeja, jotka vastaisivat EU:ssa 
käytettäviä työntekijöiden tiedonsaantia, 
kuulemista ja osallistumista koskevia 
välineitä, kuten eurooppalaiset 
yritysneuvostot;

Or. en
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Tarkistus 56
Siôn Simon

Lausuntoluonnos
1 kohta – iv alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iv) on varmistettava, että
kansalaisyhteiskunta voi osallistua 
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

iv) valvotaan työ- ja 
sosiaalilainsäädännön säännösten 
täytäntöönpanoa ja noudattamista 
prosessilla, johon osallistuvat 
tasapuolisesti edustettuina 
työmarkkinaosapuolet ja
kansalaisyhteiskunta kaikissa 
asianomaisissa maissa;

Or. en

Tarkistus 57
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Lausuntoluonnos
1 kohta – iv alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iv) on varmistettava, että 
kansalaisyhteiskunta voi osallistua 
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

iv) otetaan huomioon TTIP-sopimusta 
vastustava valtava oppositio 
kansalaisyhteiskunnassa ja se, että 
1,5 miljoonaa EU:n kansalaista on 
selvästi ilmaissut vastustavansa TTIP-
sopimusta allekirjoittamalla sitä 
vastustavan kansalaisaloitteen;

Or. en

Tarkistus 58
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Brando Benifei, Edouard Martin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Maria Arena, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
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Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck

Lausuntoluonnos
1 kohta – iv alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iv) on varmistettava, että 
kansalaisyhteiskunta voi osallistua 
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

iv) varmistetaan, että työlainsäädännön 
säännösten täytäntöönpanoa ja 
noudattamista valvotaan 
valvontaprosessilla, johon osallistuvat 
työmarkkinaosapuolet ja
kansalaisyhteiskunta;

Or. en

Tarkistus 59
Karima Delli, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta – iv alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iv) on varmistettava, että 
kansalaisyhteiskunta voi osallistua 
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

iv) varmistetaan, että kansalaisyhteiskunta
ja asianomaiset voivat tutustua 
asiaankuuluviin neuvotteluteksteihin,
konsolidoitu neuvotteluteksti mukaan 
lukien, välittömästi sen jälkeen kun 
tällaisista teksteistä on keskusteltu 
neuvottelukierroksilla;

Or. en

Tarkistus 60
Sven Schulze

Lausuntoluonnos
1 kohta – iv alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

iv) on varmistettava, että
kansalaisyhteiskunta voi osallistua
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

iv) varmistetaan, että
kansalaisyhteiskuntaa kuullaan ja että se
voi osallistua asiaankuuluvien TTIP-
määräysten täytäntöönpanoon;

Or. de

Tarkistus 61
Elmar Brok

Lausuntoluonnos
1 kohta – iv alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iv) on varmistettava, että 
kansalaisyhteiskunta voi osallistua 
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

iv) pyritään siihen, että myös
kansalaisyhteiskunta voi osallistua 
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

Or. de

Tarkistus 62
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
1 kohta – iv alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iv) on varmistettava, että 
kansalaisyhteiskunta voi osallistua 
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

iv) varmistetaan, että kansalaiset ja
kansalaisyhteiskunta saavat paremmin 
tietoja, ottavat tiiviimmin osaa 
neuvotteluihin ja voivat osallistua 
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

Or. en
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Tarkistus 63
Anthea McIntyre

Lausuntoluonnos
1 kohta – iv alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

(iv) on varmistettava, että 
kansalaisyhteiskunta voi osallistua 
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

(iv) varmistetaan, että 
kansalaisyhteiskunta voi osallistua 
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon, ja 
pidetään mielessä SEUT-sopimuksen 
17 artiklan 1 kohdan laajempi ulottuvuus;

Or. en

Tarkistus 64
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 kohta – iv alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iv) on varmistettava, että 
kansalaisyhteiskunta voi osallistua 
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

iv) varmistetaan, että kansalaisyhteiskunta 
voi osallistua merkitsevällä tavalla ja 
jatkuvasti asiaankuuluvien TTIP-
määräysten laadintaan ja
täytäntöönpanoon sellaisten
valvontakomiteoiden kautta, joissa on 
kansalaisyhteiskunnan edustajia;

Or. fr

Tarkistus 65
Claude Rolin

Lausuntoluonnos
1 kohta – iv alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

iv) on varmistettava, että 
kansalaisyhteiskunta voi osallistua 
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

iv) varmistetaan, että kansalaisyhteiskunta 
voi osallistua merkitsevällä tavalla 
asiaankuuluvien TTIP-määräysten 
täytäntöönpanoon; varmistetaan, että 
työelämää koskevista kysymyksistä 
keskustellaan ammattiliittojen kanssa 
työmarkkinavuoropuhelun yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 66
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 kohta – iv alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iv) on varmistettava, että 
kansalaisyhteiskunta voi osallistua 
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

iv) varmistetaan, että kansalaisyhteiskunta
voi osallistua merkitsevällä tavalla 
asiaankuuluvien TTIP-määräysten 
täytäntöönpanoon; perustetaan tätä varten 
EU:n tasolle TTIP-sopimusta käsittelevä 
neuvoa-antava komitea, johon kuuluu 
ammattiliittojen, työmarkkina-, 
ympäristö- ja kuluttajansuojajärjestöjen 
sekä kulttuurialan edustajia ja joka antaa 
neuvoja TTIP-sopimuksen tulevasta 
kehityksestä ja optimoinnista;

Or. de

Tarkistus 67
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
1 kohta – iv alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

iv) on varmistettava, että 
kansalaisyhteiskunta voi osallistua 
merkitsevällä tavalla asiaankuuluvien 
TTIP-määräysten täytäntöönpanoon;

iv) varmistetaan, että kansalaisyhteiskunta 
voi osallistua merkitsevällä tavalla 
asiaankuuluvien TTIP-määräysten 
täytäntöönpanoon; varmistetaan, että 
työmarkkinaosapuolet voivat osallistua 
aktiivisesti täytäntöönpanoon;

Or. fr

Tarkistus 68
Karima Delli, Jean Lambert, Molly Scott Cato, Keith Taylor
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta – iv a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

iv a) varmistetaan, että SEUT-sopimuksen 
14 artiklassa tarkoitetut julkiset palvelut 
jätetään selkeästi TTIP-sopimuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle, jotta 
varmistetaan kansallisten ja paikallisten 
viranomaisten vapaus ottaa käyttöön, 
hyväksyä, ylläpitää tai kumota mikä 
tahansa toimenpide, joka liittyy julkisten 
palvelujen tilaamiseen, järjestämiseen, 
rahoittamiseen ja tarjoamiseen SEUT-
sopimuksen 168 artiklan (kansanterveys) 
ja EU:n perussopimusten pöytäkirjan 26 
(yleistä etua koskevat palvelut) 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 69
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 kohta – iv a alakohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

iv a) pidetään vakaasti kiinni 
näkemyksestä, jonka mukaan 
sopimuspuolten on sitouduttava 
noudattamaan seuraavia ILO:n 
perusperiaatteita, jotka on vahvistettu 
1. kesäkuuta 1998 annetussa ILO:n 
julistuksessa: yhdistymisvapaus ja 
työehtosopimusneuvotteluoikeuden 
tunnustaminen, pakkotyön tai pakollisen 
työn poistaminen, lapsityön lopettaminen 
sekä työmarkkinoilla ja ammatin 
harjoittamisen yhteydessä tapahtuvan 
syrjinnän poistaminen;

Or. de

Tarkistus 70
Sven Schulze

Lausuntoluonnos
1 kohta – v alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

v) on toteutettava viipymättä toimia, joilla 
varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden 
hallitusten oikeus julkisten palvelujen 
säätämiseen, järjestämiseen, laadun ja 
turvallisuusnormien määrittelyyn sekä 
julkisten palvelujen hallinnointiin ja 
sääntelyyn;

v) varmistetaan, että julkisia palveluja ja 
yleishyödyllisiä palveluja (EU:n
perussopimusten määritelmien 
mukaisesti) koskevat EU:n kannalta 
herkät kysymykset julkisen koulutuksen, 
kansanterveyden, vesihuollon ja 
jätehuollon alalla otetaan huomioon;

Or. de

Tarkistus 71
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Lausuntoluonnos
1 kohta – v alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

v) on toteutettava viipymättä toimia, joilla 
varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden 
hallitusten oikeus julkisten palvelujen 
säätämiseen, järjestämiseen, laadun ja 
turvallisuusnormien määrittelyyn sekä 
julkisten palvelujen hallinnointiin ja 
sääntelyyn;

v) jätetään selkeästi julkiset palvelut, 
yleishyödylliset palvelut ja muut kuin 
taloudellista etua koskevat palvelut 
mukaan luettuina, sekä julkisia 
hankintoja koskevat säännöt niiden 
alueiden ulkopuolelle, jotka voidaan 
vapauttaa;

Or. en

Tarkistus 72
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Maria Arena, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Lausuntoluonnos
1 kohta – v alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

v) on toteutettava viipymättä toimia, joilla 
varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden 
hallitusten oikeus julkisten palvelujen
säätämiseen, järjestämiseen, laadun ja 
turvallisuusnormien määrittelyyn sekä 
julkisten palvelujen hallinnointiin ja 
sääntelyyn;

v) ryhdytään välittömiin toimiin, joilla 
varmistetaan herkkien palvelujen, kuten
julkisten palvelujen, sosiaalipalvelujen ja 
julkishyödykkeiden (vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus 
mukaan luettuina), jättäminen 
asianmukaisesti sopimuksen ulkopuolelle, 
jotta kansallisille ja paikallisille 
viranomaisille jää riittävästi 
liikkumavaraa antaa yleisen edun 
mukaisia säädöksiä;

Or. en

Tarkistus 73
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
1 kohta – v alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

v) on toteutettava viipymättä toimia, joilla
varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden
hallitusten oikeus julkisten palvelujen
säätämiseen, järjestämiseen, laadun ja 
turvallisuusnormien määrittelyyn sekä 
julkisten palvelujen hallinnointiin ja 
sääntelyyn;

v) ryhdytään välittömiin toimiin, joilla
turvataan jäsenvaltioiden oikeus julkisia 
palveluja koskevien säädösten 
antamiseen, julkisten palvelujen 
järjestämiseen ja niitä koskevien 
laatustandardien ja turvallisuusnormien 
määrittelyyn sekä julkisten palvelujen 
hallinnointiin ja sääntelyyn; pannaan 
merkille, että laaja-alainen talous- ja 
kauppasopimus on tärkeä poikkeusta 
koskeva ennakkotapaus, sillä siihen 
sisältyvä ”hyödykkeitä koskeva varauma” 
kattaa kansanterveyden, koulutuksen ja 
muut julkiset palvelut; 

Or. en

Tarkistus 74
Karima Delli, Jean Lambert, Keith Taylor, Molly Scott Cato
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta – v alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

v) on toteutettava viipymättä toimia, joilla 
varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden 
hallitusten oikeus julkisten palvelujen
säätämiseen, järjestämiseen, laadun ja 
turvallisuusnormien määrittelyyn sekä 
julkisten palvelujen hallinnointiin ja 
sääntelyyn;

v) ryhdytään välittömiin toimiin, joilla 
varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden 
hallitusten oikeus julkisia palveluja 
koskevien säädösten antamiseen, julkisten 
palvelujen järjestämiseen, niitä koskevien 
laatustandardien ja turvallisuusnormien 
määrittelyyn sekä julkisten palvelujen 
hallinnointiin ja sääntelyyn saattamatta 
julkisia palvelualoja alttiiksi markkinoille 
pääsyn laajemmalle vapauttamiselle ja 
sisällyttämällä liitteen II yleisiä varaumia 
kansallisen kohtelun järjestelyihin, jotka 
koskevat laajimmassa merkityksessä 
kaikkia terveydenhuoltopalveluja, 
viestintäpalveluja, koulutuspalveluja, 
ympäristöpalveluja, rahoituspalveluja, 
sosiaalipalveluja, liikennepalveluja ja 
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energiapalveluja;

Or. en

Tarkistus 75
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 kohta – v alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

v) on toteutettava viipymättä toimia, joilla 
varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden 
hallitusten oikeus julkisten palvelujen
säätämiseen, järjestämiseen, laadun ja 
turvallisuusnormien määrittelyyn sekä 
julkisten palvelujen hallinnointiin ja 
sääntelyyn;

v) ryhdytään välittömiin toimiin, joilla 
varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden 
hallitusten oikeus säädösten antamiseen 
jättämällä sopimuksen ulkopuolelle 
välimiesmenettely, joka menee 
kansallisten tuomioistuinten edelle, ja 
taataan jäsenvaltioiden oikeus julkisten 
palvelujen järjestämiseen, niitä koskevien 
laatustandardien ja turvallisuusnormien 
määrittelyyn sekä julkisten palvelujen 
hallinnointiin ja sääntelyyn;

Or. fr

Tarkistus 76
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
1 kohta – v alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

v) on toteutettava viipymättä toimia, joilla 
varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden 
hallitusten oikeus julkisten palvelujen
säätämiseen, järjestämiseen, laadun ja 
turvallisuusnormien määrittelyyn sekä 
julkisten palvelujen hallinnointiin ja 
sääntelyyn;

v) ryhdytään välittömiin toimiin, joilla 
varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden 
hallitusten oikeus julkisia palveluja 
koskevien säädösten antamiseen, julkisten 
palvelujen järjestämiseen, niitä koskevien 
laatustandardien ja turvallisuusnormien 
määrittelyyn sekä julkisten palvelujen 
hallinnointiin ja sääntelyyn; jätetään 
tämän vuoksi selkeästi kaikilta osin 
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sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle 
julkiset palvelut (seuraavat alat mukaan 
luettuina, mutta rajoittumatta pelkästään 
näihin palveluihin: koulutus, 
sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, 
vesihuolto, jätevesihuolto, jätehuolto, 
sosiaaliturva, rautatiet ja julkinen 
liikenne, energia, kulttuuri- ja 
audiovisuaaliset palvelut); otetaan 
huomioon, että yleisen 
poissulkemislausekkeen laatiminen 
julkisten palvelujen jättämiseksi 
sopimuksen ulkopuolelle on tässä 
suhteessa ratkaisevaa; varmistetaan 
lisäksi, että palvelujen vapauttamista 
koskevia neuvotteluja jatketaan 
ainoastaan positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
jolloin vapautettaviksi hyväksytyt palvelut 
olisi ilmaistava selvästi eikä negatiivisia 
luetteloita eikä keskeyttämis- ja 
salpalausekkeita sovellettaisi;

Or. de

Tarkistus 77
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
1 kohta – v alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

v) on toteutettava viipymättä toimia, joilla 
varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden 
hallitusten oikeus julkisten palvelujen
säätämiseen, järjestämiseen, laadun ja 
turvallisuusnormien määrittelyyn sekä 
julkisten palvelujen hallinnointiin ja 
sääntelyyn;

v) ryhdytään välittömiin toimiin, joilla 
varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden 
hallitusten oikeus julkisia palveluja 
koskevien säädösten antamiseen, julkisten 
palvelujen järjestämiseen, niitä koskevien 
laatustandardien ja turvallisuusnormien 
määrittelyyn sekä julkisten palvelujen 
hallinnointiin ja sääntelyyn; hylätään sen 
vuoksi sopimus, jos siihen sisältyy 
määräyksiä investoijan ja valtion välisestä 
riitojenratkaisusta, ja harkitaan tarkasti 
sen hyväksymistä sääntely-yhteistyötä 
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koskevien määräysten valossa.

Or. en

Tarkistus 78
Elmar Brok

Lausuntoluonnos
1 kohta – v alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

v) on toteutettava viipymättä toimia, joilla 
varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden 
hallitusten oikeus julkisten palvelujen 
säätämiseen, järjestämiseen, laadun ja 
turvallisuusnormien määrittelyyn sekä 
julkisten palvelujen hallinnointiin ja 
sääntelyyn;

v) toteutetaan viipymättä toimia, joilla 
varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden 
hallitusten ja Yhdysvaltojen hallituksen
oikeus julkisten palvelujen säätämiseen, 
järjestämiseen, laadun ja 
turvallisuusnormien määrittelyyn sekä 
julkisten palvelujen hallinnointiin ja 
sääntelyyn,

Or. de

Tarkistus 79
Siôn Simon

Lausuntoluonnos
1 kohta – v a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

v a) varmistetaan, että SEUT-sopimuksen 
14 artiklassa viitatut julkiset palvelut 
jätetään erityisesti pois TTIP-sopimuksen 
soveltamisalasta, jotta varmistetaan 
kansallisten ja paikallisten viranomaisten 
vapaus ottaa käyttöön, hyväksyä, ylläpitää 
tai kumota mikä tahansa toimenpide, joka 
liittyy julkisten palvelujen tilaamiseen, 
järjestämiseen, rahoittamiseen ja 
tarjoamiseen SEUT-sopimuksen 
168 artiklan (kansanterveys) ja EU:n 
perussopimusten pöytäkirjan 26 (yleistä 
etua koskevat palvelut) mukaisesti; tätä 
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pois jättämistä olisi sovellettava 
riippumatta siitä, toimivatko kyseiset 
palvelut monopolin tavoin, 
yksinoikeudella vai muuten ja ovatko ne 
yksityisessä omistuksessa tai tarjoavatko 
ne yksityisiä palveluja; tällaisia palveluja 
ovat muun muassa terveydenhoito- ja 
sosiaalipalvelut, sosiaaliturvajärjestelmät, 
julkisesti rahoitettu koulutus, rautatiet ja 
julkinen liikenne, vesi-, kaasu- ja 
sähköpalvelut;

Or. en

Tarkistus 80
Siôn Simon

Lausuntoluonnos
1 kohta – v b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

v b) varmistetaan, että salpalauseketta ja 
vallitsevan tilanteen säilyttämistä 
koskevaa lauseketta ei sovelleta julkisiin 
palveluihin eikä sosiaalipalveluihin; 
turvataan kaikki palvelujen uudelleen 
kansallistamista ja uudelleen 
kunnallistamista koskevat 
mahdollisuudet,

Or. en

Tarkistus 81
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Javi López, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Lausuntoluonnos
1 kohta – v a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

v a) varmistetaan, että salpalauseketta ja 
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vallitsevan tilanteen säilyttämistä 
koskevaa lauseketta ei sovelleta julkisiin 
palveluihin eikä sosiaalipalveluihin; 
turvataan kaikki palvelujen uudelleen 
kansallistamista ja uudelleen 
kunnallistamista koskevat 
mahdollisuudet,

Or. en

Tarkistus 82
Maria Arena, Agnes Jongerius

Lausuntoluonnos
1 kohta – v a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

v a) turvataan kaikki palvelujen uudelleen 
kansallistamista ja uudelleen 
kunnallistamista koskevat 
mahdollisuudet,

Or. en

Tarkistus 83
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi) on varmistettava, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon;

vi) varmistetaan, että eurooppalaisia pk-
yrityksiä suojellaan USA:n yritysten 
epäoikeudenmukaiselta kilpailulta, jolla 
tuotteita tai palveluja voidaan tarjota 
paljon alhaisemmilla hinnoilla työ- ja 
energiakustannusten eroista johtuen ja 
mahdollisesti vielä TTIP-sopimuksen 
sääntelyä koskevan yhteistyön kautta 
madallettujen normien avulla; 
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Or. en

Tarkistus 84
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi) on varmistettava, että pk-yritysten
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon;

vi) varmistetaan, että erityishaasteet, joita 
ne 87 prosenttia pk-yrityksistä, jotka eivät 
harjoita vientiä vaan ovat riippuvaisia 
kotimaisesta kysynnästä, joutuu 
kohtaamaan, otetaan täysimääräisesti 
huomioon; sekä yksilöidään ja ilmoitetaan 
selkeästi ennen sopimuksen 
allekirjoittamista mihin aloihin TTIP-
sopimus vaikuttaa luultavimmin 
kielteisesti;

Or. en

Tarkistus 85
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi) on varmistettava, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon;

vi) varmistetaan, että pk-yritysten 
erityishaasteet, kuten epätasainen kilpailu 
suurempien yhdysvaltalaisyritysten 
kanssa ja TTIP:n aiheuttama kaupan 
uudelleen ohjautuminen otetaan 
täysimääräisesti huomioon;

Or. en
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Tarkistus 86
Joachim Schuster, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi) on varmistettava, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon;

vi) varmistetaan, että pk-yritysten ja 
mikroyritysten erityishaasteet otetaan 
täysimääräisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 87
Sven Schulze

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi) on varmistettava, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon;

vi) varmistetaan, että pk-yritysten ja 
mikroyritysten erityishaasteet, kuten 
tullien ulkopuoliset kaupan esteet, otetaan 
täysimääräisesti huomioon;

Or. de

Tarkistus 88
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

(vi) on varmistettava, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti
huomioon;

(vi) varmistetaan, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon, sillä tulleilla, tullien 
ulkopuolisilla esteillä ja byrokratialla on 



PE551.779v01-00 46/80 AM\1052822FI.doc

FI

suhteettoman suuri vaikutus pk-yrityksiin;

Or. en

Tarkistus 89
Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi) on varmistettava, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon;

vi) varmistetaan, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon erityisesti parantamalla 
markkinoille pääsyä siten, että EU:n 
kansalaisten viisumivaatimukset 
poistetaan;

Or. en

Tarkistus 90
Romana Tomc, Milan Zver

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi) on varmistettava, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon;

vi) varmistetaan, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon etenkin niin, että luodaan 
suotuisa ja kilpailukykyinen 
liiketoimintaympäristö;

Or. sl

Tarkistus 91
Enrique Calvet Chambon
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Lausuntoluonnos
1 kohta – vi alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi) on varmistettava, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon;

vi) varmistetaan, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon, koska 85 prosenttia yksityisen 
sektorin uusista työpaikoista on pk-
yrityksissä;

Or. fr

Tarkistus 92
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi) on varmistettava, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon;

vi) varmistetaan, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon ilman, että nykyisin voimassa 
olevia sosiaalisia ja ympäristöä koskevia 
normeja vesitetään vaan niitä suojellaan 
kaikelta kilpailulta, joka liittyy 
työnormeihin, -ehtoihin ja palkkoihin ja 
muihin sosiaalisen ja ympäristöön 
liittyvän polkumyynnin;

Or. fr

Tarkistus 93
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi) on varmistettava, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 

vi) varmistetaan että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
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huomioon; huomioon; ja olisi syytä pitää mielessä, 
että 99 prosenttia kaikista 
eurooppalaisista yrityksistä on 
pk-yrityksiä ja että ne ovat vastuussa 
85 prosentista työpaikkojen 
nettoluomisesta EU:n alueella; olisi syytä 
korostaa, että ne olisivat ensimmäisiä, 
jotka hyötyisivät avoimista markkinoista, 
jotka auttaisivat niitä olemaan 
kilpailukykyisempiä poistamalla esteitä ja 
luomalla taloudellisen kehyksen, jossa 
kannustetaan vientitoimintaan;

Or. fr

Tarkistus 94
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi) on varmistettava, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon;

vi) varmistetaan, että pk-yritysten 
erityishaasteet otetaan täysimääräisesti 
huomioon ja että pk-yritykset ja 
jäsenvaltiot säilyttävät kyvyn vastata 
kaikkiin näihin haasteisiin;

Or. fr

Tarkistus 95
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi a) tutkitaan TTIP-sopimuksen 
vaikutuksia pk-yrityksille ja vientiä 
harjoittamattomille mikroyrityksille, jotka 
ovat aktiivisia paikallisilla markkinoilla, 
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ja joille tämä sopimus saa aikaan 
kovempaa kilpailua;

Or. fr

Tarkistus 96
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi a) varmistetaan, että kaikki TTIP-
sopimuksen mukaisesti käyttöön otettava 
sääntelyä koskeva yhteistyö tai foorumi 
antaa pk-yrityksille äänen, joka on yhtä 
suuri kuin heidän osuutensa Euroopan 
bkt:n lisäarvosta (57 prosenttia);

Or. en

Tarkistus 97
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi a) odotetaan huomattavia etuja pk-
yrityksille erityisesti tullien ulkopuolisen 
kaupan esteiden suunnitellun poistamisen 
myötä ja etenkin palvelualalla; 

Or. de

Tarkistus 98
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski
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Lausuntoluonnos
1 kohta – vi a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi a) yksinkertaistetaan menettelyjä ja 
harkitaan uusia mekanismeja, joilla 
pk-yritykset voivat hyötyä TTIP-
sopimuksesta;

Or. en

Tarkistus 99
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
1 kohta – vi a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi a) otetaan huomioon, että TTIP-
sopimus vaikuttaa EU:n sisäiseen 
kauppaan ja siksi vähentää pk-yritysten 
markkinaosuuksia Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 100
Elmar Brok

Lausuntoluonnos
1 kohta – vii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vii) on toteutettava toimia yritysten 
yhteiskuntavastuun edistämiseksi siten, että 
se täydentää mutta ei korvaa voimassa 
olevaa työ- ja ympäristölainsäädäntöä; 

vii) luodaan kannustimia vapaaehtoisen
yritysten yhteiskuntavastuun edistämiseksi 
siten, että se täydentää mutta ei korvaa 
voimassa olevaa työ- ja 
ympäristölainsäädäntöä; 

Or. de
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Tarkistus 101
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 kohta – vii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vii) on toteutettava toimia yritysten 
yhteiskuntavastuun edistämiseksi siten, että 
se täydentää mutta ei korvaa voimassa 
olevaa työ- ja ympäristölainsäädäntöä;

vii) toteutetaan toimia yritysten 
yhteiskuntavastuun edistämiseksi siten, että 
se täydentää mutta ei korvaa voimassa 
olevaa työ- ja ympäristölainsäädäntöä ja 
kannustaa antamaan tietoa sekä kuulee 
työntekijöitä ja heidän edustajiaan;

Or. fr

Tarkistus 102
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
1 kohta – vii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vii) on toteutettava toimia yritysten 
yhteiskuntavastuun edistämiseksi siten, että 
se täydentää mutta ei korvaa voimassa 
olevaa työ- ja ympäristölainsäädäntöä;

vii) toteutetaan toimia yritysten 
yhteiskuntavastuun edistämiseksi siten, että 
se täydentää mutta ei missään tapauksessa 
korvaa voimassa olevaa työ- ja 
ympäristölainsäädäntöä;

Or. fr

Tarkistus 103
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Lausuntoluonnos
1 kohta – vii alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

vii) on toteutettava toimia yritysten 
yhteiskuntavastuun edistämiseksi siten, että 
se täydentää mutta ei korvaa voimassa 
olevaa työ- ja ympäristölainsäädäntöä;

vii) toteutetaan toimia yritysten 
yhteiskuntavastuun edistämiseksi siten, että 
se täydentää mutta ei korvaa työ- ja 
ympäristölainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 104
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 kohta – vii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vii) on toteutettava toimia yritysten 
yhteiskuntavastuun edistämiseksi siten, että 
se täydentää mutta ei korvaa voimassa 
olevaa työ- ja ympäristölainsäädäntöä; 

vii) toteutetaan toimia yritysten 
vapaaehtoisen yhteiskuntavastuun 
edistämiseksi siten, että se täydentää mutta 
ei korvaa voimassa olevaa työ- ja 
ympäristölainsäädäntöä; eikä pk-yrityksiä 
ei saa pakottaa hyväksymään 
yhteiskuntavastuuta, niiden 
vapaaehtoinen osallistuminen onkin ollut 
esimerkillistä;

Or. de

Tarkistus 105
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 kohta – vii a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

vii a) kiitetään erityisesti keskisuuria 
yrityksiä niiden vapaaehtoisesta 
osallistumisesta yhteiskuntavastuuseen ja 
sitä myös suojellaan ja annetaan erityistä 
tukea TTIP-neuvotteluissa; on 
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vakuuttunut siitä, että vapaassa 
yhteiskunnassa pk-yrityksiä ei saa 
pakottaa harjoittamaan 
hyväntekeväisyyttä;

Or. de

Tarkistus 106
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 kohta – vii b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

vii b) tuomitaan yritysten korruptio ja 
veronkierto; vaatii komissiota 
sisällyttämään nämä kysymykset TTIP-
sopimusta koskevaan keskusteluun;

Or. de

Tarkistus 107
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää 
lainsäätäjiä laatimasta lakeja 
työvoimapolitiikan alalla;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 108
Siôn Simon

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää 
lainsäätäjiä laatimasta lakeja 
työvoimapolitiikan alalla;

viii) jätetään sijoittajien ja valtion välinen 
riitojenratkaisumekanismi (ISDS) tämän 
sopimuksen, ratifioidun laaja-alaisen 
talous- ja kauppasopimuksen (CETA) ja 
kaikkien muiden EU:n kauppasopimusten 
ulkopuolelle, koska valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmän ja 
kansallisten tuomioistuinten käyttäminen 
ovat kaikkein soveltuvimmat välineet 
investointikiistojen ratkaisuun; 
investointikiistojen tuloksena ei 
kuitenkaan saa missään tapauksessa 
vaarantaa sosiaali- ja työlainsäädäntöä 
eikä keskitettyjä työmarkkinasopimuksia;

Or. en

Tarkistus 109
Maria Arena, Agnes Jongerius

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää 

viii) vastustetaan ISDS:n sisällyttämistä 
TTIP-sopimukseen; ei pidetä ISDS-
mekanismia tarpeellisena sellaisten 
maiden kanssa tehtävissä sopimuksissa, 
joilla on täysin toimivat oikeusjärjestelmät 
ja joissa ei ole havaittu riskiä poliittisesta 
puuttumisesta oikeuslaitokseen 
toimintaan tai oikeussuojan epäämisestä;
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lainsäätäjiä laatimasta lakeja 
työvoimapolitiikan alalla;

Or. en

Tarkistus 110
Jan Keller

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää 
lainsäätäjiä laatimasta lakeja 
työvoimapolitiikan alalla;

viii) vastustetaan ISDS:n sisällyttämistä 
TTIP-sopimukseen; ei pidetä ISDS-
mekanismia tarpeellisena sellaisten 
maiden kanssa tehtävissä sopimuksissa, 
joilla on täysin toimivat oikeusjärjestelmät 
ja joissa ei ole havaittu riskiä poliittisesta 
puuttumisesta oikeuslaitokseen 
toimintaan tai oikeussuojan epäämisestä;

Or. en

Tarkistus 111
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Tania 
González Peñas

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää 

viii) taataan, että ISDS-mekanismia ei 
sisällytetä lopulliseen sopimukseen; 
kunnioitetaan julkisen kuulemisen 
tuloksia, joiden mukaan ISDS:n vastustus 
on laajempaa kuin uudistetun ISDS:n 
kannatus; katsotaan, että ISDS heikentää 
demokraattisesti hyväksyttyä 
lainsäädäntöä, joka on säädetty 
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lainsäätäjiä laatimasta lakeja 
työvoimapolitiikan alalla;

turvaamaan yleistä etua;

Or. en

Tarkistus 112
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää 
lainsäätäjiä laatimasta lakeja 
työvoimapolitiikan alalla;

viii) taataan, että ISDS poistetaan 
sopimuksesta, koska se ei ole 
demokraattisesti vastuullinen ja siksi estää 
lainsäätäjiä laatimasta lakeja 
työvoimapolitiikan alalla;

Or. it

Tarkistus 113
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää 
lainsäätäjiä laatimasta lakeja 

viii) jätetään sopimuksen ulkopuolelle 
kaikki riidanratkaisumekanismit 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen seurauksena; tunnustetaan, 
että kyseinen mekanismi luo 
syrjintätilanteen ulkomaisten ja 
kotimaisten sijoittajien välille;
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työvoimapolitiikan alalla;

Or. en

Tarkistus 114
Elmar Brok

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää lainsäätäjiä 
laatimasta lakeja työvoimapolitiikan alalla;

viii) taataan, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset, niiden on säilytettävä 
mahdollisuus ratkaista riidat 
tuomioistuimessa eivätkä ne saa estää 
lainsäätäjiä laatimasta ja 
toimeenpanemasta lakeja omien maidensa 
työvoimapolitiikan alalla;

Or. de

Tarkistus 115
Jean Lambert, Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava täysin huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
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kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää 
lainsäätäjiä laatimasta lakeja 
työvoimapolitiikan alalla;

kuulemisen tulokset, niiden on rajoituttava 
siksi valtioiden väliseen riidanratkaisu 
mekanismiin eivätkä ne saa estää 
lainsäätäjiä laatimasta lakeja 
työvoimapolitiikan alalla; pidetään siis 
vakaasti kiinni näkemyksestä, että 
mahdolliseen TTIP-sopimukseen ei saa 
sisältyä sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia, koska 
investointisuoja EU:ssa ja Yhdysvalloissa 
on täysin riittävä takaamaan 
oikeusvarmuuden;

Or. en

Tarkistus 116
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää lainsäätäjiä 
laatimasta lakeja työvoimapolitiikan alalla;

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne missään 
tapauksessa saa rajoittaa tai estää 
lainsäätäjiä laatimasta lakeja 
työvoimapolitiikan ja sosiaalipolitiikan 
alalla ja on tarkasteltava, miten 
sovittelijoiden puolueettomuuden 
varmistavia sääntöjä voidaan kehittää;

Or. de

Tarkistus 117
Patrick Le Hyaric



AM\1052822FI.doc 59/80 PE551.779v01-00

FI

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää lainsäätäjiä 
laatimasta lakeja työvoimapolitiikan alalla;

viii) taataan, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on turvattava kansallisten 
tuomioistuinten ensisijaisuus, otettava 
huomioon sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset ja huolenaiheet, 
varmistettava, että 
riitojenratkaisumekanismit ovat täysin 
avoimet, demokraattisesti vastuulliset ja 
kansallisen oikeuden mukaiset, eivätkä ne 
saa estää lainsäätäjiä laatimasta lakeja 
työvoimapolitiikan alalla;

Or. fr

Tarkistus 118
Anthea McIntyre

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää lainsäätäjiä 
laatimasta lakeja työvoimapolitiikan alalla;

viii) taataan, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet, demokraattisesti 
vastuulliset, tehtävä selväksi 
jäsenvaltioiden sääntelyoikeus, eivätkä ne 
saa estää lainsäätäjiä laatimasta lakeja 
työvoimapolitiikan alalla;

Or. en
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Tarkistus 119
Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää lainsäätäjiä 
laatimasta lakeja työvoimapolitiikan alalla;

viii) taataan, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet, demokraattisesti 
vastuulliset, tehtävä selväksi 
jäsenvaltioiden sääntelyoikeus ja oikeus 
huolehtia oman taloutensa kehittämisestä,
eivätkä ne saa estää lainsäätäjiä laatimasta 
lakeja työvoimapolitiikan alalla;

Or. en

Tarkistus 120
Romana Tomc

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) on taattava, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää lainsäätäjiä 
laatimasta lakeja työvoimapolitiikan alalla;

viii) taataan, että 
riidanratkaisumekanismia koskevissa 
määräyksissä on otettava huomioon 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevan julkisen 
kuulemisen tulokset, niiden on oltavat 
täysin avoimet ja demokraattisesti 
vastuulliset eivätkä ne saa estää lainsäätäjiä 
laatimasta lakeja työvoimapolitiikan tai 
sosiaalipolitiikan alalla;

Or. sl
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Tarkistus 121
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii a) vastustetaan ISDS:n sisällyttämistä 
TTIP-sopimukseen; ei pidetä ISDS-
mekanismia tarpeellisena Amerikan 
Yhdysvaltojen kanssa tehtävissä 
sopimuksissa, jolla on täysin toimivat 
oikeusjärjestelmät ja joissa ei ole havaittu 
riskiä poliittisesta puuttumisesta 
oikeuslaitokseen toimintaan tai 
oikeussuojan epäämisestä;

Or. en

Tarkistus 122
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
1 kohta – viii a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii a) muistutetaan komissiota siitä, että 
sen on taattava jäsenvaltioiden oikeus 
säädellä ISDS-mekanismia, koska 
kyseisen lainsäädäntömekanismin 
täytäntöönpano ei ole hyödyllistä eikä 
tarpeen;

Or. fr

Tarkistus 123
Anthea McIntyre
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Lausuntoluonnos
1 kohta – ix alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ix) on toteutettava toimia, joilla 
sopimukseen sisällytetään sallittuja toimia;

ix) toteutetaan toimia, joilla sopimukseen 
sisällytetään negatiivisia toimia ja 
varauksia haavoittuville aloille, jolloin 
avoimuus ja ennakoitavuus 
operaattoreiden kannalta lisääntyy ja 
USA:n markkinoille pääsy helpottuu 
EU:n yrityksille, mutta jolloin myös 
varmistetaan, että sopimus elää 
tulevaisuuden palvelujen sisällyttämisen 
myötä; toteaa, että CETA-sopimuksen 
yhteydessä tällainen lähestymistapa toimi 
Kanadan kanssa;

Or. en

Tarkistus 124
Romana Tomc

Lausuntoluonnos
1 kohta – ix alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ix) on toteutettava toimia, joilla 
sopimukseen sisällytetään sallittuja toimia;

ix) toteutetaan toimia, joilla sopimukseen 
sisällytetään negatiivisia toimia;

Or. sl

Tarkistus 125
Elmar Brok

Lausuntoluonnos
1 kohta – ix alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ix) on toteutettava toimia, joilla 
sopimukseen sisällytetään sallittuja toimia;

ix) toteutetaan toimia, joilla sopimukseen 
sisällytetään negatiivisia toimia;
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Or. de

Tarkistus 126
Karima Delli, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta – ix alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ix) on toteutettava toimia, joilla 
sopimukseen sisällytetään sallittuja toimia;

ix) toteutetaan toimia, joilla sopimukseen 
sisällytetään sallittuja toimia markkinoille 
pääsyn ja sopimuksen palvelujen kauppaa 
ja sijoittumista koskevan luvun 
kansallisten käsittelysitoumusten suhteen; 
lopetetaan välittömästi neuvottelut 
kyseisestä luvusta ellei kyseistä sallittujen 
toimien luetteloa hyväksytä;

Or. en

Tarkistus 127
Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Jan Keller, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Marita Ulvskog, Glenis Willmott

Lausuntoluonnos
1 kohta – ix alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ix) on toteutettava toimia, joilla 
sopimukseen sisällytetään sallittuja toimia;

ix) toteutetaan toimia, joilla sopimukseen 
sisällytetään palvelujen vapauttamisen 
kannalta sallittuja toimia siten, että 
ulkomaisille yrityksille avattavat palvelut 
mainitaan erityisesti ja uudet palvelut 
jätetään sen ulkopuolelle;

Or. en
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Tarkistus 128
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 kohta – ix alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ix) on toteutettava toimia, joilla 
sopimukseen sisällytetään sallittuja toimia;

ix) toteutetaan toimia, joilla sopimukseen 
sisällytetään yksiselitteisesti sallittuja 
toimia samalla, kun jäsenvaltiot 
määrittelevät ne tavarat ja palvelut jotka 
jäävät sopimuksen ulkopuolelle, mikä 
poistaa luettelosta ”salpa-vaikutuksen”, 
kun jäsenvaltiot haluavat palata 
kilpailijoiden käyttämiin 
mahdollisuuksiin tai kansallistaa 
toimintansa;

Or. fr

Tarkistus 129
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
1 kohta – ix alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

ix) on toteutettava toimia, joilla
sopimukseen sisällytetään sallittuja toimia;

ix) pyydetään sisällyttämään sopimukseen 
sallittuja toimia ja varmistamaan, että 
julkiset palvelut jätetään TTIP-
sopimuksen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 130
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
1 kohta – ix alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

ix) on toteutettava toimia, joilla 
sopimukseen sisällytetään sallittuja toimia;

ix) toteutetaan toimia, joilla turvataan 
palvelujen sosiaaliset näkökohdat
sisällyttämällä sopimukseen sallittuja 
toimia;

Or. fr

Tarkistus 131
Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
1 kohta – x alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

x) on varmistettava, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi.

x) varmistetaan, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi; 
komission olisi otettava tämä huomioon 
laatiessaan rakennepoliittisia suosituksia 
jäsenvaltioille; lisäksi Euroopan 
globalisaatiorahaston kaltaisten olemassa 
olevien rahoitusmekanismien olisi 
mukauduttava lievittämään TTIP-
sopimuksen mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 132
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
1 kohta – x alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

x) on varmistettava, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi.

x) varmistetaan, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio toteuttaa oikea-
aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi; 
tämä voidaan saavuttaa 
koheesiopolitiikan rahastojen ja 
Euroopan globalisaatiorahaston 
mukautetuilla ja vahvistetuilla 
määrärahoilla;

Or. en

Tarkistus 133
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
1 kohta – x alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

x) on varmistettava, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi.

x) varmistetaan, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään
ja julkaistaan jatkuvasti, jotta komissio voi 
toteuttaa oikea-aikaisia toimia 
asianomaisten alojen, alueiden tai 
jäsenvaltioiden tukemiseksi ja jotta suuri 
yleisö, työmarkkinaosapuolet ja 
sidosryhmät pysyvät ajan tasalla tämän 
sopimuksen todellisista ja mahdollisista 
vaikutuksista;

Or. fr

Tarkistus 134
Maria Arena, Agnes Jongerius

Lausuntoluonnos
1 kohta – x alakohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

x) on varmistettava, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi.

x) varmistetaan, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi 
koheesiopolitiikan rahastojen ja 
Euroopan globalisaatiorahaston ennen 
sopimuksen tekemistä mukautetuilla ja 
talousarvionsa puolesta vahvistetuilla 
määrärahoilla;

Or. en

Tarkistus 135
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Lausuntoluonnos
1 kohta – x alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

x) on varmistettava, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi.

x) varmistetaan, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi; 
todetaan, että neuvottelut perustuvat 
vialliseen ja puolueelliseen 
vaikutustenarviointiin, jossa ei ole otettu 
huomioon kielteisiä vaikutuksia 
työllisyyteen, työpaikkojen siirtymiseen, 
julkiseen talouteen ja kaupan uudelleen 
ohjautumiseen1; 

__________________
1TTIP-sopimusta koskeva komission 
vaikutustenarviointi perustuu Centre for 
Economy Policy Research (CEPR) -
tutkimuskeskuksen analyysiin. Useat 
riippumattomat tutkimukset ovat 
kuitenkin arvioineet kriittisesti CEPR:n 
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tutkimuksia, huomauttavat, että 
tutkimuksessa on liioiteltu kasvun ja 
työpaikkojen luomisen väitteitä. 
"Tutkimus ei sisällä riittävää arviointia 
riskeistä ja varjopuolista” toteaa 
Euroopan parlamentin 
vaikutustenarviointiryhmä (IMPA) (sivu 8 
Euroopan parlamentin alustavassa 
arviossa komission 
vaikutustenarvioinnista 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/note/join/2013/507504/IPOL-
JOIN_NT%282013%29507504_EN.pdf )

Or. en

Tarkistus 136
Agnes Jongerius, Jan Keller, Maria Arena

Lausuntoluonnos
1 kohta – x alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

x) on varmistettava, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi.

x) varmistetaan, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevat tilastolliset ennusteet ovat 
realistisia ja niitä päivitetään jatkuvasti, 
jotta komissio voi toteuttaa oikea-aikaisia 
toimia asianomaisten alojen, alueiden tai 
jäsenvaltioiden tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 137
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
1 kohta – x alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

x) on varmistettava, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 

x) varmistetaan, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä 
kaikkien jäsenvaltioiden aloja koskevia 
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jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi.

tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 138
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
1 kohta – x alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

x) on varmistettava, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi.

x) varmistetaan, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta jäsenvaltiot voivat
toteuttaa oikea-aikaisia toimia 
asianomaisten alojen, alueiden tai 
jäsenvaltioiden tukemiseksi.

Or. it

Tarkistus 139
Joachim Schuster, Brando Benifei, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 kohta – x alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

x) on varmistettava, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi.

x) varmistetaan, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi. 
Euroopan globalisaatiorahastoa olisi 
mukautettava lieventämään TTIP-
sopimuksen mahdollisia kielteisiä 
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vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 140
Enrique Calvet Chambon

Lausuntoluonnos
1 kohta – x alakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

x) on varmistettava, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi.

x) varmistetaan, että työpaikkojen 
menetyksiä/lisäyksiä ja niihin liittyviä aloja 
koskevia tilastollisia ennusteita päivitetään 
jatkuvasti, jotta komissio voi toteuttaa 
oikea-aikaisia toimia asianomaisten alojen, 
alueiden tai jäsenvaltioiden tukemiseksi;
komission on otettava huomioon ulkoiset 
vaikutukset ja varauduttava 
kriisiskenaarioihin ennusteissaan;

Or. fr

Tarkistus 141
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Lausuntoluonnos
1 kohta – x a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x a) varmistetaan, että vaihtojen 
olosuhteisiin sovelletaan tiukkaa 
vastavuoroisuutta, jotta EU:n teollista 
pohjaa vahvistetaan, pk-yrityksiä 
suojellaan, työpaikkoja luodaan ja 
estetään kaikki epäoikeudenmukainen 
kilpailu etenkin sosiaalisten normien 
suhteen; 

Or. fr
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Tarkistus 142
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Lausuntoluonnos
1 kohta – x a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x a) toteutetaan toimia, joilla 
varmistetaan, että sääntelyä koskeva 
yhteistyö ei rajoita hallitusten ja 
Euroopan parlamentin oikeutta säätää 
lakeja yleisen edun vuoksi; tehdään 
päätöksiä, joilla varmistetaan ettei 
sääntelyä koskeva yhteistyö johda 
työehtojen heikentämiseen, työterveys- ja 
työturvallisuusnormit mukaan luettuna; 
varmistetaan, että työ- ja sosiaalinormeja 
ei käsitellä tullien ulkopuolisina kaupan 
esteinä; sisällytetään sidosryhmät ja myös 
työmarkkinaosapuolet sääntelyä koskevan 
yhteistyön prosessiin tasapainoisen 
edustuksen muodossa;

Or. en

Tarkistus 143
Elena Gentile, Brando Benifei

Lausuntoluonnos
1 kohta – x a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x a) TTIP-sopimuksen julkisia hankintoja 
koskevissa määräyksissä olisi:

• kunnioitettava kaikentasoisten julkisten 
viranomaisten vapautta järjestää julkiset 
palvelut haluamallaan tavalla, myös talon 
sisäisenä tai kahden julkisen elimen 
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yhteistyönä;

• sisällytettävä sitova sosiaalinen lauseke 
hankintalukuun, jossa viitataan ILO:n 
perustaviin yleissopimuksiin, kuten 
julkisista hankinnoista annetuissa EU:n 
direktiiveissä tehdään, ja liitetään siihen 
asiaankuuluva toimeenpanomekanismi 
(takaamaan sosiaalialan lainsäädännön 
ja työmarkkinasopimusten 
noudattamisen); 

• kannustetaan julkisia viranomaisia 
sisällyttämään täysimääräiset laatu-, 
sosiaali- ja ympäristökriteerit julkisiin 
sopimuksiin, jotta saadaan aikaan kestävä 
ja oikeudenmukainen kasvu (eikä 
sopimuksia tehtäisi vain "halvimman 
hinnan" perusteella);

Or. en

Tarkistus 144
Karima Delli, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta – x a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x a) varmistetaan, että julkisia hankintoja 
koskevat uudet Euroopan unionin 
säännöt, jotka hyväksyttiin direktiivien 
uudelleentarkastelun yhteydessä, otetaan 
mukaan meneillään oleviin 
neuvotteluihin, koska etenkin pk-yritysten 
markkinoille pääsy, sopimusten 
tekeminen parhaan eikä halvimman 
hinnan mukaan, sosiaalisen talouden 
toimijoiden markkinat, 
hankintaviranomaisten mahdollisuus 
tehdä yhteistyötä ja muodostaa 
kuntayhtymiä sekä eurooppalaisten tai 
kansainvälisten sääntöjen soveltamisen 
alaraja ovat käsiteltävänä; 
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Or. en

Tarkistus 145
Maria Arena, Agnes Jongerius

Lausuntoluonnos
1 kohta – x a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x a) toteutetaan toimia, joilla 
varmistetaan, että sääntelyä koskeva 
yhteistyö ei rajoita hallitusten ja 
Euroopan parlamentin oikeutta säätää 
lakeja yleisen edun vuoksi; tehdään 
päätöksiä, joilla varmistetaan ettei 
sääntelyä koskeva yhteistyö johda 
työehtojen heikentämiseen, työterveys- ja 
työturvallisuusnormit mukaan luettuna; 
varmistetaan, että työ- ja sosiaalinormeja 
ei käsitellä tullien ulkopuolisina kaupan 
esteinä tai teknisinä kaupan esteinä; 
sisällytetään sidosryhmät ja myös 
työmarkkinaosapuolet sääntelyä koskevan 
yhteistyön prosessiin tasapainoisen 
edustuksen muodossa;

Or. en

Tarkistus 146
Siôn Simon

Lausuntoluonnos
1 kohta – x a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x a) taataan, että sääntelyä koskeva 
yhteistyö varmistaisi suojelun tason 
heikentämistä estävien lausekkeiden
sisällyttämisen eikä rajoittaisi hallitusten 
ja Euroopan parlamentin oikeuksia 
säätää julkisen edun mukaisia lakeja; 
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tehdään päätöksiä, joilla varmistettaisiin 
ettei sääntelyä koskeva yhteistyö johda 
työehtojen heikentämiseen; sidosryhmät, 
työmarkkinaosapuolet mukaan luettuna, 
olisi otettava mukaan sääntelyä koskevan 
yhteistyön prosessiin tasapainoisen 
edustuksen nimissä; mahdolliset 
neuvottelut mallista IV olisi 
ennakkoehtona sidottava toimivaan rajat 
ylittävään yhteistyöhön hallinnon, 
oikeuden, työehtojen ja työoikeuden 
kysymyksissä, jotta taattaisiin keskitetyn 
palkka- ja työehtoratkaisun 
täysimääräinen soveltaminen;

Or. en

Tarkistus 147
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Lausuntoluonnos
1 kohta – x a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x a) turvataan Euroopan sosiaalisen 
mallin selviäminen kilpailusta 
anglosaksisen amerikkalaisen 
kapitalismin kanssa siten, että komission 
olisi varmistettava, että yhteisesti 
rahoitettuja julkisia palveluja ja 
sosiaaliturvajärjestelmiä ei uhrata;
todetaan, että TTIP-sopimuksella ei saa 
lisätä jäsenvaltioiden painetta leikata 
julkisia menoja helppona keinona saada 
taloudellista kilpailukykyä ja luoda 
sijoittajia miellyttävä ilmapiiri 
liiketoiminnalle;

Or. en

Tarkistus 148
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis
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Lausuntoluonnos
1 kohta – x a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x a) hylätään vientivetoinen kasvumalli 
sekä tutkitaan ja asetetaan EU:ssa 
etusijalle muita kauan kaivattua kasvua ja 
työpaikkojen luontia koskevia elvyttäviä 
keinoja:

– edistetään suhdanteiden vastaisia 
toimia, joilla pyritään elvyttämään 
kotimaista kysyntää ja vastaamaan 
korkeaan työttömyyteen ja sosiaaliseen 
syrjäytymiseen

– kumotaan 1/20-sääntö velan 
vähentämisen yhteydessä

– mahdollistetaan, että kaikkia julkisia 
investointeja voitaisiin pitää yhtä 
budjettineutraaleina kuin vakaus- ja 
kasvupakettia;

Or. en

Tarkistus 149
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
1 kohta – x a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x a) varmistetaan, että ihmisoikeuksien ja 
demokratian perusperiaatteet säilytetään 
kaikissa sopimuksissa, joten olisi siis 
toteutettava toimia ihmisoikeuslausekkeen 
sisällyttämiseksi sopimukseen;

Or. de
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Tarkistus 150
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
1 kohta – x a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x a) varmistetaan, että hallituksilla on 
mahdollisuus hyväksyä sosiaalisesti ja 
ekologisesti vastuullisia hankintamalleja;
todetaan, että hankintasäännökset eivät 
saisi estää hallituksia puuttumasta 
yhteiskunnan ja ympäristön tarpeisiin ja 
että sopimus ei saa rajoittaa 
mahdollisuutta esittää sosiaalisia 
vaatimuksia, kuten julkisista 
hankinnoista annetussa EU:n uudessa 
direktiivissä todetaan; todetaan, että 
julkisia hankintoja koskevien toimien olisi 
noudatettava ILO:n yleissopimusta nro 94 
työlausekkeista välikirjoissa, joissa 
julkinen viranomainen on 
sopimuspuolena;

Or. en

Tarkistus 151
Enrique Calvet Chambon

Lausuntoluonnos
1 kohta – x a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x a) toteutetaan viipymättä toimia, joilla 
varmistetaan, että sääntelyä kohdistetaan 
aggressiiviseen verosuunnitteluun, kuten 
yritysten päämajojen siirtämiseen Atlantin 
toiselle puolelle, jotta ne voisivat 
hyödyntää edullisempia ehtoja. jotka 
vaikuttavat kilpailuun ja vahingoittavat 
työllisyyttä; 

Or. fr
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Tarkistus 152
Joachim Schuster, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria Arena, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian
Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Lausuntoluonnos
1 kohta – x b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x b) varmistetaan, että työpaikkaperiaate 
on taattava; kansallinen työ- ja 
sosiaalilainsäädäntö ja 
työmarkkinaratkaisua koskevat 
säännökset on pidettävä voimassa 
työntekijöiden väliaikaisten siirtojen ja 
sijoitusten aikana; määritellään TTIP-
sopimuksessa väliaikaisten siirtojen ja 
sijoitusten ehdot;

Or. en

Tarkistus 153
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta – x b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x b) varmistetaan, että palveluhenkilöstön 
liikkuvuuden vapauttamista koskevat 
sitoumukset (malli IV) rajoittuu 
määräyksiin, joissa noudatetaan 
täysimääräisesti asiaankuuluvaa unionin 
oikeutta ja EU:n direktiiviä työntekijöiden 
lähettämisestä toiseen jäsenvaltioon sekä 
siihen sisältyvää työ- ja 
sosiaalisäännöksiä;

Or. en
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Tarkistus 154
Siôn Simon

Lausuntoluonnos
1 kohta – x b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x b) varmistetaan, että julkisia hankintoja 
koskevaa EU:n direktiiviä ja sen 
pakollista sosiaalilauseketta on 
sovellettava täysimääräisesti tässä 
sopimuksessa; todetaan, että hallituksilla 
on oltava mahdollisuus hyväksyä 
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 
vastuullisia hankintatoimia; todetaan, että 
hankintamääräykset eivät saisi estää 
hallituksia puuttumasta yhteiskunnan ja 
ympäristön tarpeisiin; todetaan lisäksi, 
että julkisia hankintoja koskevien toimien 
olisi noudatettava ILO:n yleissopimusta 
nro 94 ja suositusta nro 84 
työlausekkeista välikirjoissa, joissa 
julkinen viranomainen on 
sopimuspuolena

Or. en

Tarkistus 155
Joachim Schuster, Brando Benifei, Edouard Martin, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Jan Keller, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 kohta – x c alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x c) varmistetaan, että hallituksilla on 
mahdollisuus hyväksyä sosiaalisesti ja 
ekologisesti vastuullisia hankintamalleja;
todetaan, että hankintamääräykset eivät 
saisi estää hallituksia puuttumasta 
yhteiskunnan ja ympäristön tarpeisiin;
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todetaan, että julkisia hankintoja 
koskevien toimien olisi noudatettava 
ILO:n yleissopimusta nro 94 
työlausekkeista välikirjoissa, joissa 
julkinen viranomainen on 
sopimuspuolena;

Or. en

Tarkistus 156
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
1 kohta – x a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x a) hyväksytään ehkäiseviä toimia, joilla 
suojellaan kyseisiä aloja, joiden 
täystyöllisyys on uhattuna TTIP-
sopimuksen myötä;

Or. it

Tarkistus 157
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Lausuntoluonnos
1 kohta – x b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x b) hylätään sääntelyä koskevan 
yhteistyön neuvosto, koska sillä ei ole 
demokraattista vastuuvelvollisuutta, ei 
varmisteta useamman sidosryhmän 
edustamista eikä siihen sisälly sosiaalisia 
vaikutustenarviointeja uusien lakien ja 
säädösten vaikutuksista kansalaisten työ-
ja elinoloihin; 

Or. en



PE551.779v01-00 80/80 AM\1052822FI.doc

FI

Tarkistus 158
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Lausuntoluonnos
1 kohta – x c alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

x c) sisällytetään mukaan 
raukeamislauseke, joka aktivoituu 
5 vuoden jälkeen ja jolla varmistetaan, 
että mahdollisia myöhempiä 
uudelleenaktivointeja voidaan ehdottaa 
vasta sen jälkeen, kun TTIP-sopimuksen 
vaikutukset on arvioitu perinpohjaisesti;

Or. en


