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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

esittää TTIP:stä meneillään olevien neuvottelujen yhteydessä komissiolle seuraavat 
suositukset:

(a) poliittiset painopisteet

i. kehottaa varmistamaan, että neuvottelujen päätavoitteena on kunnianhimoinen ja kattava 
sopimus, jolla avataan merkittävästi uusia markkinoillepääsymahdollisuuksia EU:n alueen 
yrityksille, etenkin pk-yrityksille, ja joka hyödyttää kansalaisia, kuluttajia ja työntekijöitä, 
muttei romuta Euroopan mallina toimivaa erittäin kilpailukykyistä sosiaalista 
markkinataloutta;

ii. kehottaa varmistamaan, että sopimuksella ei pelkästään poisteta esteitä vaan että sillä 
myös edistetään SEUT-sopimukseen kirjattua Euroopan korkeatasoista kuluttajansuojaa ja 
varmistetaan sen toteutuminen erityisesti tiedonsaannin osalta ja että pidetään mielessä, 
että useimmilla aloilla EU:n ja Yhdysvaltojen standardit ja sääntely-ympäristö antavat 
korkeatasoisen suojan; pyytää huomioimaan, että säännösten lähentämisen tarkoituksena 
on tuottaa laadukkaita standardeja ja lakeja, joista voisi tulla uusi maailmanlaajuinen 
kuluttajansuojan mittapuu ja jotka olisivat tosiasiallisesti kansainvälisiä standardeja;

iii. kehottaa noudattamaan neuvotteluissa mahdollisimman suurta avoimuutta, mukaan 
luettuna neuvottelutekstien saatavuus, ja kuulemaan kansalaisyhteiskuntaa koko prosessin 
ajan;

(b) EU:n palveluntarjoajien täysimääräinen ja avoin markkinoille pääsy ja 
ammattihenkilöiden esteetön liikkuvuus

i. kehottaa pitämään kiinni siitä, että samalla kun turvataan EU:n jäsenvaltioiden 
perussopimukseen perustuva vapaus tarjota, tilata ja rahoittaa julkisia palveluja, EU:n 
palveluntarjoajien on saatava täysimääräinen pääsy Yhdysvaltojen vapautetuille 
palvelumarkkinoille avoimin, vastavuoroisin ja oikeudenmukaisin säännöin niin 
liittovaltiotasolla kuin sitä alemmilla hallintotasoilla ja samoin ehdoin kuin paikalliset 
palveluntarjoajat;

ii. kehottaa varmistamaan, että sopimuksella ei heikennetä EU:n julkisten palvelujen laatua 
ja että käytetään samoja turvatoimia ja määritelmiä kuin muissa 
vapaakauppasopimuksissa, kuten laaja-alaisessa talous- ja kauppasopimuksessa (CETA), 
jotta voidaan suojata näitä palveluja erityisesti seuraavilla aloilla: julkinen 
terveydenhuolto, koulutus, sosiaalipalvelut, veden tuotanto, jakelu ja puhdistus, 
paikallishallintojen toimet ja audiovisuaaliala;

iii. kehottaa varmistamaan ammattipätevyyksien vastavuoroisen tunnustamisen osapuolten 
välillä luomalla oikeudellisen kehyksen niiden osavaltioiden kanssa, joilla on kyseisessä 
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asiassa sääntelyvaltaa, ja edistämään Atlantin yli tapahtuvaa liikkumista helpottamalla 
kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ammattihenkilöiden viisumin saantia sopimuksen 
kattamilla aloilla;

iv. kehottaa edistämään neuvotteluprosessin kuluessa sitä, että osapuolet aloittavat 
neuvottelut lisäsopimuksesta, jolla luovuttaisiin työlupavaatimuksista, jotta saataisiin 
aikaan ammattihenkilöiden mahdollisimman suuri liikkuvuus Euroopan ja Yhdysvaltojen 
välillä;

(c) tasapuoliset ja avoimet hankintamenettelyt kaikilla tasoilla

i. kehottaa suhtautumaan kunnianhimoisesti julkisia hankintoja koskevaan neuvottelulukuun 
ja varmistamaan, että Euroopan talouden toimijat ja erityisesti pk-yritykset kykenevät 
toimimaan Yhdysvaltojen markkinoilla kaikilla hallintotasoilla syrjimättömin ehdoin; 
kehottaa varmistamaan vastavuoroisen ja avoimen markkinoillepääsyn nykyisten 
epätasapainotilanteiden korjaamiseksi ja tarkastelemaan, voitaisiinko EU-alueen 
yrityksille myöntää poikkeuksia kansallisista ja paikallisista ostolausekkeista liittovaltion 
ja mahdollisesti osavaltioiden lainsäädännössä;

ii. kehottaa varmistamaan, että neuvotteluissa toimitaan julkisia hankintoja ja 
käyttöoikeussopimuksia koskevien uusien direktiivien mukaisesti ja otetaan erityisesti 
huomioon julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön määritelmä, pois sulkemiset, 
pk-yritysten osallistuminen ja MEAT-perusteet;

iii. kehottaa selventämään, että oikeus päättää palvelujen tuottamisen muoto säilyy 
muuttumattomana ja että palveluluvussa vahvistettua salpalauseketta ei siksi voida 
soveltaa palveluihin, jotka hankintaviranomainen antaa julkisen hankintasopimuksen 
myötä yksityisen kolmannen osapuolen suoritettavaksi ja jotka sopimuksen päättymisen 
jälkeen tuottaa kyseinen viranomainen omaan lukuunsa tai sisäisenä liiketoimintana;

iv. kehottaa määrittelemään sopimuksen soveltamisalan ja säännöt julkisia hankintoja 
koskevan sopimuksen (GPA) pohjalta ja huolehtimaan siitä, että sillä yksinkertaistetaan ja 
yhdenmukaistetaan menettelyjä sekä lisätään avoimuutta;

v. kehottaa korostamaan, että julkisten hankintojen on sisällyttävä lopulliseen, kattavaan 
sopimukseen, koska julkiset hankinnat muodostavat merkittävän osan EU:n ja muiden 
kauppakumppanien taloudesta ja ovat siten EU:lle taloudellisesti tärkeitä;

(d) transatlanttiset standardit maailmanlaajuisina standardeina

i. kehottaa korostamaan, että sopimuksella olisi säilytettävä EU:n standardeilla ja teknisillä 
säännöillä luodun suojan taso, ja lisäksi siinä olisi mentävä kaupan teknisiä esteitä 
koskevaa WTO-sopimusta pidemmälle esimerkiksi vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa 
sekä teknisissä vaatimuksissa ja standardeissa ja lisättävä avoimuutta teknisten sääntöjen 
ja standardien laatimisessa, hyväksymisessä ja soveltamisessa;

ii. kehottaa varmistamaan, että eurooppalaiset yritykset voivat kääntyä Yhdysvalloissa 
keskitetyn tietopisteen puoleen saadakseen tietoa kaikkien alojen standardeista; vaatii 
puolustamaan tiukasti EU:n standardoinnin alalla tekemää työtä ja tekemään tunnetuksi 
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sen periaatteita, joita ovat yhtenäisyys, läpinäkyvyys, avoimuus, yhteisymmärrys, 
soveltamisen vapaaehtoisuus, riippumattomuus erityisistä eduista ja tehokkuus;

iii. kehottaa luomaan kunnianhimoisen, avoimen ja toimivan yhteistyö- ja 
vuoropuhelumekanismin, jonka tarkoituksena on luoda mahdollisuuksien mukaan yhteisiä 
standardeja, ja varmistamaan, että sopimuksen kattamien keskeisten alojen tulevissa 
standardeissa ei ole tahattomia eroavaisuuksia, sillä varsinkin innovatiivisten alojen 
standardeista olisi sovittava ja niitä olisi tehtävä tunnetuksi kaikilla kansainvälisillä 
foorumeilla; kehottaa ottamaan huomioon haasteet, joita syntyy, kun eri tavalla ja eri 
perusteella toimiva Yhdysvaltojen standardointijärjestelmä yritetään sovittaa yhteen 
eurooppalaisen järjestelmän kanssa;

iv. kehottaa korostamaan, että sekä Yhdysvaltojen että EU:n olisi hyväksyttävä esimerkiksi 
elektroniikkalaitealan nykyiset ajantasaiset kansainvälisesti sovitut ISO- ja IEC-standardit;

(e) transatlanttisen kaupan teknisten esteiden poistaminen

i. kehottaa pyrkimään siihen, että turvataan jatkossakin unionin tuoteturvallisuuden korkea 
taso ja vältetään samalla kuitenkin tarpeeton päällekkäinen testaustoiminta, jolla tuhlataan 
resursseja erityisesti matalan riskin tuotteiden tapauksessa; kehottaa varmistamaan, että 
Yhdysvallat tunnustaa tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetut tuottajien omat 
vakuutukset silloin, kun ne ovat unionin lainsäädännön mukaisesti hyväksyttäviä;

ii. kehottaa antamaan tukea sille, että luodaan sopimuksen kattamilla aloilla 
sääntelyviranomaisten pakollinen rakentava vuoropuhelu ja keskinäinen yhteistyö, joissa 
kunnioitetaan täysin kyseisten viranomaisten itsenäistä sääntelyvaltaa; kehottaa 
korostamaan, että tähän olisi sisällytettävä varhaisvaroitusmekanismeja ja tietojenvaihto 
säännösten valmisteluvaiheessa; kehottaa kannustamaan osapuolia tehostamaan muiden 
alojen sääntely-yhteistyötä ja tekemään tunnetuksi EU:n markkinavalvontajärjestelmää, 
jolla varmistetaan korkeatasoiset kuluttajansuojanormit;

iii. kehottaa varmistamaan, että sääntely-yhteistyö ei lisää hallinnollista rasitusta, ja pitämään 
mielessä, että eroavaisuudet sääntelyssä ovat keskeinen muu kuin tulleihin liittyvä kaupan 
este erityisesti teknisillä aloilla, joihin kuuluvat sähköiset ja mekaaniset koneet ja laitteet, 
ja että sääntelyviranomaisten olisi mietittävä, miten voitaisiin edistää yhteentoimivuutta ja 
sääntelyn symmetrisyyttä esimerkiksi vastavuoroisen tunnustamisen tai vaatimusten 
yhtenäistämisen tai yhteensovittamisen avulla;

iv. kehottaa pitämään kiinni siitä, että sopimus ei saa vaikuttaa oikeuteen harjoittaa sääntelyä 
kunkin osapuolen asianmukaiseksi katsomalla tavalla, kun on kyse terveydestä, 
turvallisuudesta ja kuluttajien, työntekijöiden ja ympäristön suojelusta sekä kulttuurisesta 
monimuotoisuudesta; kehottaa korostamaan tässä yhteydessä SEUT-sopimuksen 
191 artiklassa vahvistettua ennalta varautumisen periaatetta; kehottaa painottamaan, että 
sääntely-yhteistyön on oltava läpinäkyvää ja että Euroopan parlamentin olisi voitava 
osallistua tulevien elinten toimintaan;

v. kehottaa pitämään mielessä, että sopimuksen yksi tärkeimmistä saavutuksista olisi se, että 
sen ansiosta olisi mahdollista tunnustaa vastaavuus mahdollisimman monissa ajoneuvojen 
turvallisuusmääräyksissä ja että tätä varten olisi varmistettava, että EU:ssa ja 
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Yhdysvalloissa on samantasoiset turvallisuusmääräykset heikentämättä kuitenkaan suojan 
tasoa EU:ssa; kehottaa korostamaan, että olisi pyrittävä alan sääntelyn täysimääräiseen 
lähentymiseen; kehottaa kuitenkin korostamaan, että varsinkin ajoneuvojen 
turvallisuusasioissa on paljon eroja amerikkalais- ja eurooppalaistuotteiden välillä ja että
on tehostettava EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyötä YK:n Euroopan talouskomission 
(UNECE) puitteissa erityisesti uuden teknologian aloilla sekä muilla kansainvälisillä 
standardointifoorumeilla;

(f) tulli- ja kauppasääntöjen yksinkertaistaminen erityisesti pk-yritysten osalta

i. kehottaa ottamaan huomioon, että muut kuin tulleihin liittyvät kaupan esteet vaikuttavat 
kohtuuttomasti pk-yritysten toimintaan, minkä vuoksi sopimuksella on pyrittävä 
vähentämään näitä esteitä tai poistamaan ne kokonaan; kehottaa vaatimaan, että luodaan 
yhtenäiset puitteet, mukaan lukien pk-yrityksiä koskevan luvun sisällyttäminen 
sopimukseen, jotta pk-yritykset voivat käsitellä muita kuin tulleihin liittyviä kaupan 
esteitä asianomaisten viranomaisten kanssa;

ii. kehottaa varmistamaan, että sopimuksen ansiosta pk-yritysten on helpompi käydä 
transatlanttista kauppaa pienemmin kustannuksin, kun ajantasaistetaan, digitalisoidaan, 
yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan menettelyjä, luovutaan kaksinkertaisesta 
sertifioinnista ja korotetaan vähämerkityksisten tullien perimisen ja muun kuin 
satunnaisvalvonnan suorittamisen ylärajaa;

iii. kehottaa tukemaan voimakkaasti ajatusta, että myös Yhdysvaltoihin perustettaisiin EU:ssa 
käytössä olevan kaltainen maksuton pk-yrityksille suunnattu internetissä toimiva 
tukipalvelu, josta pienet yritykset saavat kaiken tarvitsemansa tiedon Yhdysvaltoihin 
suuntautuvaa vientiä, sieltä tapahtuvaa tuontia ja sinne tehtäviä investointeja varten, 
esimerkiksi tietoa tulleista, veroista, säännöksistä, tullimenettelyistä ja markkinoiden 
tarjoamista mahdollisuuksista;

iv. kehottaa käsittelemään tullikysymyksiä, jotka menevät pidemmälle kuin kaupan 
helpottamista koskevaan WTO-sopimukseen sisältyvät säännöt, ja korostamaan, että jotta 
hallinnollista rasitusta saataisiin todella kevennettyä, tulli- ja raja-asioita koskevissa 
politiikoissa ja käytännöissä on pyrittävä tiettyyn sääntelyn lähentämisen 
vähimmäistasoon;

(g) selkeät alkuperäsäännöt

i. kehottaa varmistamaan, että laaditaan yhteiset säännöt tuotteiden alkuperän 
määrittämisestä, ja huolehtimaan siitä, että säännöt ovat selkeitä ja yritysten helposti 
sovellettavissa; kehottaa tarkastelemaan tuotannon nykytilannetta ja tulevaa kehitystä sekä 
mahdollista tulevaa kumuloitumista niiden maiden kanssa, joiden kanssa EU:lla ja 
Yhdysvalloilla on vapaakauppasopimus; 

ii. kehottaa varmistamaan, että sopimukseen sisällytetään määräyksiä, joilla estetään EU:n 
tuotenimikkeiden ja maantieteellisten merkintöjen luvaton käyttö kuluttajien 
harhauttamiseksi, ja että suojataan nämä järjestelmät, jotka ovat merkittävästi parantaneet 
kuluttajansuojaa ja selkeiden ja ytimekkäiden tietojen antamista tuotteiden alkuperästä; 
kehottaa pitämään neuvotteluja tilaisuutena lähentää toisiinsa tuotteiden pakollisiin 
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alkuperämerkintöihin liittyviä yhteisiä tiukkoja vaatimuksia, jotta voidaan taata 
kunnollinen kuluttajansuoja ja luoda talouden toimijoille tasapuoliset edellytykset toimia 
toistensa markkinoilla.
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