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Tarkistus 1
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon neuvoston 
14. kesäkuuta 2013 antamat sekä 
9. lokakuuta 2014 turvallisuusluokituksen 
piiristä poistamat ja julkistamat ohjeet 
transatlanttisen kauppa- ja 
investointikumppanuuden 
neuvottelemiseksi Euroopan unionin ja 
Amerikan yhdysvaltojen välillä1,

– ottaa huomioon neuvoston 
14. kesäkuuta 2013 yksimielisesti antamat 
sekä 9. lokakuuta 2014 
turvallisuusluokituksen piiristä poistamat ja 
julkistamat ohjeet transatlanttisen kauppa-
ja investointikumppanuuden 
neuvottelemiseksi Euroopan unionin ja 
Amerikan yhdysvaltojen välillä1,

__________________ __________________
1 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-11103-2013-DCL-1/fi/pdf

1 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-11103-2013-DCL-1/fi/pdf

Or. en

Tarkistus 2
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 ja 
191 artiklan ja erityisesti 191 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun ennalta 
varautumisen periaatteen,

Or. en
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Tarkistus 3
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan,

Or. en

Tarkistus 4
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yhteisen julkilausuman, 
jonka Yhdysvaltain presidentti Barack 
Obama, komission puheenjohtaja Jean-
Claude Juncker, Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtaja Herman Van Rompuy, 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
pääministeri David Cameron, Saksan 
liittokansleri Angela Merkel, Ranskan 
presidentti François Hollande, Italian 
pääministeri Matteo Renzi ja Espanjan 
pääministeri Mariano Rajoy antoivat 
16. marraskuuta 2014 Australian 
Brisbanessa pidetyn G20-
huippukokouksen yhteydessä5,

Poistetaan.

__________________
5 http://europa.eu/rapid/press-
release_STATEMENT-14-1820_en.htm

Or. en
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Tarkistus 5
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 14 jäsenvaltion 
allekirjoittaman ja komission 
puheenjohtajalle Jean-Claude Junckerille 
21. lokakuuta 2014 lähettämän kirjeen, 
jossa ne ilmaisevat tukevansa 
voimakkaasti investoijien ja valtion 
välisen riitojenratkaisumenettelyn 
sisällyttämistä TTIP:n investointeja 
koskevaan lukuun,

Or. en

Tarkistus 6
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2015 
annetut neuvoston päätelmät TTIP:stä,

Or. en

Tarkistus 7
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2014 
annetun komission tiedonannon 
(C(2014)9052), joka koskee TTIP-
neuvottelujen avoimuutta, sekä 
25. marraskuuta 2014 annetut komission 
päätökset komission jäsenten sekä 
organisaatioiden tai itsenäisten 
ammatinharjoittajien välisiä kokouksia 
koskevan tiedon julkaisemisesta 
(C(2014)9051) ja komission pääjohtajien 
sekä organisaatioiden tai itsenäisten 
ammatinharjoittajien välisiä kokouksia 
koskevan tiedon julkaisemisesta 
(C(2014)9048),

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomion 3. heinäkuuta 
2014 asiassa C-350/12, jossa käsitellään 
oikeutta saada tutustua toimielinten 
asiakirjoihin, ottaa huomioon 
25. marraskuuta 2014 annetun komission 
tiedonannon (C(2014)9052), joka koskee 
TTIP-neuvottelujen avoimuutta, sekä 
25. marraskuuta 2014 annetut komission 
päätökset komission jäsenten sekä 
organisaatioiden tai itsenäisten 
ammatinharjoittajien välisiä kokouksia 
koskevan tiedon julkaisemisesta 
(C(2014)9051) ja komission pääjohtajien 
sekä organisaatioiden tai itsenäisten 
ammatinharjoittajien välisiä kokouksia 
koskevan tiedon julkaisemisesta 
(C(2014)9048),

Or. es

Tarkistus 8
Ska Keller, Yannick Jadot

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
oikeusasiamiehen päätöksen Euroopan 
komissiota koskevan oma-aloitteisen 
tutkinnan 01/10/2014/RA päättämisestä,

Or. en

Tarkistus 9
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 b viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen 3. heinäkuuta 2014 
antaman tuomion (C-350/12 P) asiassa, 
joka liittyi oikeuteen tutustua toimielimien 
asiakirjoihin, ja Euroopan 
oikeusasiamiehen 6. tammikuuta 2015 
antaman päätöksen oma-aloitteisen 
tutkinnan (OI/10/2014/RA) päättämisestä, 
joka koskee komissiota ja tietopyyntöjä ja 
asiakirjoihin tutustumista (läpinäkyvyys) 
koskevien pyyntöjen käsittelyä,

Or. en

Tarkistus 10
Tiziana Beghin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2015 
annetun komission kertomuksen 
(SWD(2015)0003), joka koskee verkossa 
toteutettavaa julkista kuulemista 
investointisuojasta ja sijoittajan ja valtion 
välisestä riitojenratkaisumekanismista 
TTIP:ssä,

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2015 
annetun komission kertomuksen 
(SWD(2015)0003), joka koskee verkossa 
toteutettavaa julkista kuulemista 
investointisuojasta ja sijoittajan ja valtion 
välisestä riitojenratkaisumekanismista 
TTIP:ssä ja jonka tulos osoitti selvän 
ristiriidan sijoittajan ja valtion välisen 
riitojenratkaisumekanismin 
sisällyttämisessä TTIP:hen,

Or. en

Tarkistus 11
Tonino Picula

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2015 
annetun komission jäsenen Cecilia 
Malmströmin ja Yhdysvaltain 
kauppaedustajan Michael Fromanin 
yhteisen lausuman julkisista palveluista,

Or. hr

Tarkistus 12
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön, 
erityisesti tuomion asiassa C-350/12 sekä 
lausunnot 2/13 ja 1/09,

Or. fr

Tarkistus 13
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon UNESCOn kulttuuri-
ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta 
ja edistämisestä 20. lokakuuta 2005 
tehdyn yleissopimuksen ja SEUT-
sopimuksen 167 artiklan – kolmas osa: 
unionin sisäiset politiikat ja toimet –
XIII osasto: kulttuuri,

Or. en
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Tarkistus 14
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon unionin kirjalliset 
ehdotukset, joista keskustellaan 
Yhdysvaltojen kanssa TTIP-
neuvottelukierroksilla, ja etenkin 
ehdotukset, joiden turvaluokitus on 
poistettu ja jotka komissio on julkistanut; 
toteaa, että niihin kuuluvat muun muassa 
unionin kannanotot, jotka koskevat TTIP:n 
sääntelykysymyksiä ja koneteollisuuden 
aloja2, toiminnallisen vastaavuuden 
testaamista ja ehdotettua menetelmää 
autoteollisuuden sääntelyn vastaavuutta 
varten3, ja kauppaan ja kestävään 
kehitykseen sekä työvoimaan ja 
ympäristöön liittyviä kysymyksiä TTIP-
määräyksissä4, sekä kirjalliset ehdotukset, 
jotka koskevat kaupan teknisiä esteitä5, 
terveys- ja kasvinsuojelutoimia6, 
tullimenettelyjen ja kaupan helpottamista7, 
pieniä ja keskikokoisia yrityksiä8, 
mahdollisia kilpailumääräyksiä9, 
mahdollisia määräyksiä valtionyrityksistä 
ja yrityksistä, joille on myönnetty erityis-
tai yksinoikeuksia taikka etuoikeuksia10, 
mahdollisia määräyksiä tuista11 sekä
riidanratkaisua12,

– ottaa huomioon unionin kirjalliset 
ehdotukset, joista keskustellaan 
Yhdysvaltojen kanssa TTIP-
neuvottelukierroksilla, ja etenkin 
ehdotukset, joiden turvaluokitus on 
poistettu ja jotka komissio on julkistanut; 
toteaa, että niihin kuuluvat muun muassa 
unionin kannanotot, jotka koskevat TTIP:n 
sääntelykysymyksiä ja koneteollisuuden 
aloja2, toiminnallisen vastaavuuden 
testaamista ja ehdotettua menetelmää 
autoteollisuuden sääntelyn vastaavuutta 
varten3, EU:n kantaa kosmeettisiin 
tuotteisiin3 a ja kauppaan ja kestävään 
kehitykseen sekä työvoimaan ja 
ympäristöön liittyviä kysymyksiä TTIP-
määräyksissä4, sekä kirjalliset ehdotukset, 
jotka koskevat kaupan teknisiä esteitä5, 
terveys- ja kasvinsuojelutoimia6, 
tullimenettelyjen ja kaupan helpottamista7, 
pieniä ja keskikokoisia yrityksiä8, 
mahdollisia kilpailumääräyksiä9, 
mahdollisia määräyksiä valtionyrityksistä 
ja yrityksistä, joille on myönnetty erityis-
tai yksinoikeuksia taikka etuoikeuksia10, 
mahdollisia määräyksiä tuista11 sekä 
riidanratkaisua12,

__________________ __________________
2

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

2

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf
3 ahttp://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/20
14/may/tradoc_152470.pdf
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4

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

4

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

5

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

5

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

6

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

6

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

7

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

7

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

Or. en

Tarkistus 15
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon unionin kirjalliset 
ehdotukset, joista keskustellaan 

– ottaa huomioon unionin kirjalliset 
ehdotukset, joista keskustellaan 
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Yhdysvaltojen kanssa TTIP-
neuvottelukierroksilla, ja etenkin 
ehdotukset, joiden turvaluokitus on 
poistettu ja jotka komissio on julkistanut; 
toteaa, että niihin kuuluvat muun muassa 
unionin kannanotot, jotka koskevat TTIP:n 
sääntelykysymyksiä ja koneteollisuuden 
aloja2, toiminnallisen vastaavuuden 
testaamista ja ehdotettua menetelmää 
autoteollisuuden sääntelyn vastaavuutta 
varten3, ja kauppaan ja kestävään 
kehitykseen sekä työvoimaan ja 
ympäristöön liittyviä kysymyksiä TTIP-
määräyksissä4, sekä kirjalliset ehdotukset, 
jotka koskevat kaupan teknisiä esteitä5, 
terveys- ja kasvinsuojelutoimia6, 
tullimenettelyjen ja kaupan helpottamista7, 
pieniä ja keskikokoisia yrityksiä8, 
mahdollisia kilpailumääräyksiä9, 
mahdollisia määräyksiä valtionyrityksistä 
ja yrityksistä, joille on myönnetty erityis-
tai yksinoikeuksia taikka etuoikeuksia10, 
mahdollisia määräyksiä tuista11 sekä 
riidanratkaisua12,

Yhdysvaltojen kanssa TTIP-
neuvottelukierroksilla, ja etenkin 
ehdotukset, joiden turvaluokitus on 
poistettu ja jotka komissio on julkistanut; 
toteaa, että niihin kuuluvat muun muassa 
unionin kannanotot, jotka koskevat TTIP:n 
sääntelykysymyksiä ja koneteollisuuden 
aloja2, toiminnallisen vastaavuuden 
testaamista ja ehdotettua menetelmää 
autoteollisuuden sääntelyn vastaavuutta 
varten3, ja kauppaan ja kestävään 
kehitykseen sekä työvoimaan ja 
ympäristöön liittyviä kysymyksiä TTIP-
määräyksissä4, sekä kirjalliset ehdotukset, 
jotka koskevat kaupan teknisiä esteitä5, 
terveys- ja kasvinsuojelutoimia6, 
tullimenettelyjen ja kaupan helpottamista7, 
pieniä ja keskikokoisia yrityksiä8, 
mahdollisia kilpailumääräyksiä9, 
mahdollisia määräyksiä valtionyrityksistä 
ja yrityksistä, joille on myönnetty erityis-
tai yksinoikeuksia taikka etuoikeuksia10, 
mahdollisia määräyksiä tuista11 sekä 
riidanratkaisua12, alkuperäisiä määräyksiä 
sääntely-yhteistyöstä12 a,

__________________ __________________
2

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

2

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

4

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

4

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

5

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

5

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

6

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

6

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

7

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

7

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf
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8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf
12 a

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/february/tradoc_153120.pdf

Or. en

Tarkistus 16
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon unionin kirjalliset 
ehdotukset, joista keskustellaan 
Yhdysvaltojen kanssa TTIP-
neuvottelukierroksilla, ja etenkin 
ehdotukset, joiden turvaluokitus on 
poistettu ja jotka komissio on julkistanut; 
toteaa, että niihin kuuluvat muun muassa 
unionin kannanotot, jotka koskevat TTIP:n 
sääntelykysymyksiä ja koneteollisuuden 
aloja2, toiminnallisen vastaavuuden 
testaamista ja ehdotettua menetelmää 
autoteollisuuden sääntelyn vastaavuutta 
varten3 ja kauppaan ja kestävään 
kehitykseen sekä työvoimaan ja 
ympäristöön liittyviä kysymyksiä TTIP-

– ottaa huomioon unionin kirjalliset 
ehdotukset, joista keskustellaan 
Yhdysvaltojen kanssa TTIP-
neuvottelukierroksilla, ja etenkin 
ehdotukset, joiden turvaluokitus on 
poistettu ja jotka komissio on julkistanut; 
toteaa, että niihin kuuluvat muun muassa 
unionin kannanotot, jotka koskevat TTIP:n 
sääntelykysymyksiä ja koneteollisuuden 
aloja2, toiminnallisen vastaavuuden 
testaamista ja ehdotettua menetelmää 
autoteollisuuden sääntelyn vastaavuutta 
varten3 ja kauppaan ja kestävään 
kehitykseen sekä työvoimaan ja 
ympäristöön liittyviä kysymyksiä TTIP-
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määräyksissä4, sekä kirjalliset ehdotukset, 
jotka koskevat kaupan teknisiä esteitä5, 
terveys- ja kasvinsuojelutoimia6, 
tullimenettelyjen ja kaupan helpottamista7, 
pieniä ja keskikokoisia yrityksiä8, 
mahdollisia kilpailumääräyksiä9, 
mahdollisia määräyksiä valtionyrityksistä 
ja yrityksistä, joille on myönnetty erityis-
tai yksinoikeuksia taikka etuoikeuksia10, 
mahdollisia määräyksiä tuista11 sekä 
riidanratkaisua12,

määräyksissä4, sekä kirjalliset ehdotukset, 
jotka koskevat kaupan teknisiä esteitä5, 
terveys- ja kasvinsuojelutoimia6, 
tullimenettelyjen ja kaupan helpottamista7, 
pieniä ja keskikokoisia yrityksiä8, 
mahdollisia kilpailumääräyksiä9, 
mahdollisia määräyksiä valtionyrityksistä 
ja yrityksistä, joille on myönnetty erityis-
tai yksinoikeuksia taikka etuoikeuksia10, 
mahdollisia määräyksiä tuista11 sekä 
riidanratkaisua12,

__________________ __________________
2

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

2

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf.

4

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

4

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf.

5

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

5

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf.

6

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

6

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf.

7

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

7

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf.

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf.

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf.

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf.

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf.

12 12
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf.

(Oikaisu)

Or. es

Tarkistus 17
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon alueiden komitean 
lausunnon ”Transatlanttinen kauppa- ja 
investointikumppanuus (TTIP)” (ECOS-
V-063), joka hyväksyttiin 
110. täysistunnossa (11.–
13. helmikuuta 2015), ja 
4. kesäkuuta 2014 annetun Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 
aiheesta ”Transatlanttiset kauppasuhteet 
ja ETSK:n kanta EU:n ja Yhdysvaltojen 
yhteistyön parantamiseen ja niiden 
väliseen mahdolliseen 
vapaakauppasopimukseen”,

Or. en

Tarkistus 18
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission kertomuksen 
”Vuoden 2015 raportti kaupan ja 
investointien esteistä”,13a

__________________
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13a

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/march/tradoc_153259.pdf

Or. en

Tarkistus 19
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon TTIP-sopimuksen 
hyödyistä laaditun Austrian Foundation 
for Development Research -säätiön 
tutkimuksen ”Assess TTIP: Assessing the 
Claimed benefits of the Transatlantic 
Trade and Investment Partnership 
(TTIP)”,13 b

__________________
13 bhttp://www.guengl.eu/uploads/plenary-
focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf

Or. en

Tarkistus 20
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon TTIP-sopimusta ja 
Euroopan hajoamista, työttömyyttä ja 
epävakautta koskevan Global 
Development and Environment Institute 
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(Tufts University) -instituutin 
työasiakirjan N:o 14-03 ”The Trans-
Atlantic Trade and Investment 
Partnership: European Disintegration, 
Unemployment and Instability”13 c,

__________________
13 c http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-
03CapaldoTTIP.pdf

Or. en

Tarkistus 21
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
oikeusasiamiehen päätöksen Euroopan 
komissiota koskevan oma-aloitteisen 
tutkinnan OI/10/2014/RA johdosta, joka 
koskee läpinäkyvyyttä TTIP-
neuvotteluissa13 d,

__________________
13 d 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/cas
es/decision.faces/en/58668/html.bookmar
k

Or. en

Tarkistus 22
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
sekä alueiden komitealle 
”Etenemissuunnitelma – siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050” (COM(2011)0112)13 e,

__________________
13 e http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0
112

Or. en

Tarkistus 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 
antamansa päätöslauselman unionin 
kansainvälisestä sijoituspolitiikasta 
tulevaisuudessa19 f,

__________________
19 f Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0141.

Or. de

Tarkistus 24
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 
antamansa päätöslauselman Euroopan 
unionin kansainvälisestä 
sijoituspolitiikasta13 g,

__________________
13 g Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0141.

Or. en

Tarkistus 25
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kestävän kehityksen 
tavoitteita koskevan YK:n kauppa- ja 
kehityskonferenssin (UNCTAD) World 
Investment Report 2014 -julkaisun 
”Investing in the SDGs: An Action 
Plan”13 h,

__________________
13 h

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
wir2014_en.pdf

Or. en

Tarkistus 26
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 c viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon alueiden komitean 
lausunnon ECOS-V-063 transatlanttisesta 
kauppa- ja investointikumppanuudesta,

Or. en

Tarkistus 27
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon aiemmat 
päätöslauselmansa ja erityisesti 
23. lokakuuta 2012 annetun 
päätöslauselman kauppa- ja taloussuhteista 
Yhdysvaltoihin14, 23. toukokuuta 2013 
annetun päätöslauselman EU:n ja 
Yhdysvaltojen kauppa- ja 
investointineuvotteluista15, 
12. maaliskuuta 2014 annetun 
päätöslauselman Yhdysvaltojen 
kansallisen turvallisuusviraston 
valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden 
valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta 
EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja 
transatlanttiseen yhteistyöhön oikeus- ja 
sisäasioissa1 sekä 15. tammikuuta 2015 
annetun päätöslauselman Euroopan 
oikeusasiamiehen 
vuosikertomuksesta 20132,

– ottaa huomioon aiemmat 
päätöslauselmansa ja erityisesti 
23. lokakuuta 2012 annetun 
päätöslauselman kauppa- ja taloussuhteista 
Yhdysvaltoihin14, 23. toukokuuta 2013 
annetun päätöslauselman EU:n ja 
Yhdysvaltojen kauppa- ja 
investointineuvotteluista15 sekä 
15. tammikuuta 2015 annetun 
päätöslauselman Euroopan 
oikeusasiamiehen 
vuosikertomuksesta 20132,

__________________ __________________
14 EUVL C 68 E, 7.3.2014, s. 53. 14 EUVL C 68 E, 7.3.2014, s. 53.
15 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0227. 15 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0227.
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-
PROV(2014)0230.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-
PROV(2015)0009.

2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-
PROV(2015)0009.
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Or. en

Tarkistus 28
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon aiemmat 
päätöslauselmansa ja erityisesti 
23. lokakuuta 2012 annetun 
päätöslauselman kauppa- ja taloussuhteista 
Yhdysvaltoihin14, 23. toukokuuta 2013 
annetun päätöslauselman EU:n ja 
Yhdysvaltojen kauppa- ja 
investointineuvotteluista15, 
12. maaliskuuta 2014 annetun 
päätöslauselman Yhdysvaltojen 
kansallisen turvallisuusviraston 
valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden 
valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta 
EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja 
transatlanttiseen yhteistyöhön oikeus- ja 
sisäasioissa1 sekä 15. tammikuuta 2015 
annetun päätöslauselman Euroopan 
oikeusasiamiehen 
vuosikertomuksesta 20132,

– ottaa huomioon aiemmat 
päätöslauselmansa ja erityisesti 
23. lokakuuta 2012 annetun 
päätöslauselman kauppa- ja taloussuhteista 
Yhdysvaltoihin14, 23. toukokuuta 2013 
annetun päätöslauselman EU:n ja 
Yhdysvaltojen kauppa- ja 
investointineuvotteluista15 sekä 
15. tammikuuta 2015 annetun 
päätöslauselman Euroopan 
oikeusasiamiehen 
vuosikertomuksesta 20132,

__________________ __________________
14 EUVL C 68 E, 7.3.2014, s. 53. 14 EUVL C 68 E, 7.3.2014, s. 53.
15 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0227. 15 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0227.
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-
PROV(2014)0230.

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-
PROV(2014)0230.

2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-
PROV(2015)0009.

2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-
PROV(2015)0009.

Or. en

Tarkistus 29
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon aiemmat 
päätöslauselmansa ja erityisesti 
23. lokakuuta 2012 annetun 
päätöslauselman kauppa- ja taloussuhteista 
Yhdysvaltoihin14, 23. toukokuuta 2013 
annetun päätöslauselman EU:n ja 
Yhdysvaltojen kauppa- ja 
investointineuvotteluista15, 
12. maaliskuuta 2014 annetun 
päätöslauselman Yhdysvaltojen 
kansallisen turvallisuusviraston 
valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden 
valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta 
EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja 
transatlanttiseen yhteistyöhön oikeus- ja 
sisäasioissa1 sekä 15. tammikuuta 2015 
annetun päätöslauselman Euroopan 
oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 
20132,

– ottaa huomioon aiemmat 
päätöslauselmansa ja erityisesti 
23. lokakuuta 2012 annetun 
päätöslauselman kauppa- ja taloussuhteista 
Yhdysvaltoihin14, 23. toukokuuta 2013 
annetun päätöslauselman EU:n ja 
Yhdysvaltojen kauppa- ja 
investointineuvotteluista15 sekä 
15. tammikuuta 2015 annetun 
päätöslauselman Euroopan 
oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 
20132,

__________________ __________________
14 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-
PROV(2014)0230.

14 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-
PROV(2014)0230.

15 EUVL C 68 E, 7.3.2014, s. 53. 15 EUVL C 68 E, 7.3.2014, s. 53.
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0227. 1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0227.
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-
PROV(2015)0009.

2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA-
PROV(2015)0009.

Or. de

Tarkistus 30
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2015 
annetun EU:n ja Yhdysvaltojen yhteisen 
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lausuman julkisista palveluista2 a,

__________________
2 a

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/march/tradoc_153264.pdf

Or. en

Tarkistus 31
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 6. tammikuuta 2015 
annetut Euroopan oikeusasiamiehen 
suositukset TTIP-sopimuksen 
läpinäkyvyyden lisäämisestä,

Or. fr

Tarkistus 32
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tilannekatsaukset, jotka 
komissio esitti parlamentille ennen 
kutakin neuvottelukierrosta ja niiden 
jälkeen,

Or. en

Tarkistus 33
Dita Charanzová
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission jäsenen 
Malmströmin 18. maaliskuuta 2015 
INTA-valiokunnalle esittämän lausunnon 
investoinnista TTIP:ssä2 b,

__________________
2 b http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-15-4624_en.htm

Or. en

Tarkistus 34
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A. katsoo, että kaupan avulla 
saavutettava vienti ja investointien avulla 
saavutettava kasvu ovat työpaikkoja ja 
talouskasvua luovia keskeisiä tekijöitä, 
jotka eivät edellytä hallituksien 
investointeja;

Or. en

Tarkistus 35
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sander Loones, David Campbell Bannerman, 
Jan Zahradil, Sajjad Karim, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 20. maaliskuuta 



PE552.035v01-00 24/92 AM\1054991FI.doc

FI

annetun komission jäsenen Cecilia 
Malmströmin ja Yhdysvaltain 
kauppaedustajan Michael Fromanin 
yhteisen lausuman julkisten palvelujen 
sulkemisesta EU:n ja Yhdysvaltain 
kauppasopimuksien ulkopuolelle,

Or. en

Tarkistus 36
Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa 
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa 
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda etuja erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

Or. en

Tarkistus 37
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa 
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, 
mikä olisi myös kolmansien maiden 
etujen mukaista;

A. toteaa, että on hyvin epätodennäköistä, 
että Yhdysvaltojen kanssa tehtävällä 
sopimuksella voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja kasvattaa EU:n 
BKT-osuutta; toteaa, että sopimuksen 
myötä voidaan sekä luoda tilaisuuksia että 
aiheuttaa haittoja pk-yrityksille, joihin 
tullien ulkopuolisten esteiden vaikutus 
kohdistuu enemmän kuin suurempiin 
yrityksiin mutta jotka myös kärsivät 
huomattavasta verorasitteesta 
yhdysvaltalaisiin yrityksiin verrattuna;

Or. it

Tarkistus 38
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa 
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista hidastamalla 
vertaisten välistä tuhoisaa kilpailua, jonka 
syynä ovat viime vuosikymmenien aikana 
toteutetut teknologian siirrot muille 
markkinoille, joilla kilpaileminen 
tapahtui paikallisen tuotannon 
kustannuksella, ja auttaa saavuttamaan 
tavoite teollisuustuotantoon perustuvan 
BKT-osuuden kasvattamisesta 15:stä 
prosentista 20:een vuoteen 2020 mennessä; 
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suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

toteaa, että sopimuksen myötä voidaan 
luoda tilaisuuksia erityisesti pk-yrityksille, 
joihin tullien ulkopuolisten esteiden 
vaikutus kohdistuu voimakkaampana kuin 
suurempiin yrityksiin; toteaa, että 
maailman kahden suurimman talousblokin 
välisen sopimuksen avulla voidaan myös 
luoda standardeja, normeja ja sääntöjä, 
joita otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, 
mikä olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

Or. fr

Tarkistus 39
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa 
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
olisi tuettava unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa 
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista ja minkä avulla olisi voitava 
estää maailmankaupan sirpaloituminen;

Or. fr
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Tarkistus 40
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa 
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella ja 
tasapainoisella sopimuksella voidaan 
tukea unionin uudelleenteollistamista ja 
auttaa saavuttamaan tavoite 
teollisuustuotantoon perustuvan BKT-
osuuden kasvattamisesta 15:stä prosentista 
20:een vuoteen 2020 mennessä; toteaa, että 
sopimuksen myötä voidaan luoda 
tilaisuuksia erityisesti pk-yrityksille, 
komission suosituksessa 2003/361/EY 
määritellyille mikroyrityksille, 
yritysrypäille ja yritysten muodostamille 
verkoille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

Or. en

Tarkistus 41
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa 
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

A. toteaa, että tällaisella Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävällä sopimuksella voidaan 
asettaa yhdysvaltalaiset yritykset ja 
rahoituslaitokset – jotka hyötyvät 
sääntelyyn ja rahoitukseen liittyvästä 
laajemmasta liikkumavarasta, mikä 
johtuu Yhdysvaltojen realistisesta ja 
riippumattomasta sekä Yhdysvaltojen 
kansallisen edun puolustamiseen 
perustuvasta kauppapolitiikasta –
suotuisampaan asemaan unionin 
markkinoihin verrattuna ja uhata 
erityisesti pk-yrityksiä, joihin 
riippumattoman, kansallisen ja 
aggressiivisen kauppapolitiikan puute 
sekä tulliesteiden ja tullien ulkopuolisten 
esteiden puute kohdistuu voimakkaampana 
kuin suurempiin yrityksiin; toteaa, että 
riskinä on, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla otetaan myös käyttöön
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi haitallista kansallisten 
oikeusjärjestelmien ja etujen kannalta;

Or. fr

Tarkistus 42
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 

A. toteaa komission väittävän, että 
Yhdysvaltojen kanssa tehtävällä 
kunnianhimoisella sopimuksella voitaisiin
tukea unionin uudelleenteollistamista ja 
autettaisiin saavuttamaan tavoite 
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perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, 
mikä olisi myös kolmansien maiden 
etujen mukaista;

teollisuustuotantoon perustuvan BKT-
osuuden kasvattamisesta 15:stä prosentista 
20:een vuoteen 2020 mennessä; toteaa
komission väittävän, että TTIP-
sopimuksen myötä voidaan luoda 
tilaisuuksia erityisesti pk-yrityksille, joihin 
tullien ulkopuolisten esteiden vaikutus 
kohdistuu voimakkaampana kuin 
suurempiin yrityksiin; toteaa komission 
väittävän, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voitaisiin myös asettaa
standardeja, normeja ja sääntöjä 
maailmanlaajuisesti; toteaa, että useissa 
riippumattomissa TTIP:tä koskevissa 
vaikutuksenarvioinneissa ennakoidaan 
kielteisiä taloudellisia ja talousarvioon 
liittyviä seurauksia Euroopan unionille ja 
sen jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistus 43
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa 
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 

A. toteaa, että TTIP:tä koskevissa 
ekonometrisissä vaikutuksenarvioinneissa 
on päädytty hyvin erilaisiin tuloksiin, 
joista osassa ennakoidaan, että 
Yhdysvaltojen kanssa tehtävällä 
kunnianhimoisella sopimuksella voidaan 
tukea unionin uudelleenteollistamista 
mutta se voi samalla johtaa pitkittyviin ja 
merkittäviin työpaikkojen menetyksiin; 
toteaa, että sopimuksen myötä voidaan 
luoda tilaisuuksia erityisesti vientiin 
suuntautuneille pk-yrityksille, joskin se 
voi samalla lisätä painetta muissa kuin 
vientiin suuntautuneissa pk-yrityksissä, 
joiden huolenaiheet on otettava 
asianmukaisesti huomioon; toteaa, että 
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otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

maailman kahden suurimman talousblokin 
välisen sopimuksen avulla voidaan myös 
luoda standardeja, normeja ja sääntöjä, 
joita otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 44
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Mariya 
Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa 
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella ja 
tasapainoisella sopimuksella voidaan 
tukea unionin uudelleenteollistamista ja 
auttaa saavuttamaan tavoite 
teollisuustuotantoon perustuvan BKT-
osuuden kasvattamisesta 15:stä prosentista 
20:een vuoteen 2020 mennessä; toteaa, että 
sopimuksen myötä voidaan luoda 
tilaisuuksia erityisesti pk-yrityksille, joihin 
tullien ulkopuolisten esteiden vaikutus 
kohdistuu voimakkaampana kuin 
suurempiin yrityksiin; toteaa, että 
maailman kahden suurimman talousblokin 
välisen sopimuksen avulla voidaan myös 
luoda standardeja, normeja ja sääntöjä, 
joita otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, 
mikä olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

Or. en

Tarkistus 45
David Borrelli
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa 
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa 
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että tämän sopimuksen 
myötä voidaan luoda makrotaloudellisia 
tilaisuuksia, mutta olisi otettava 
huomioon, että ongelmat, jotka liittyvät 
enemmänkin lainansaantiin, innovoinnin 
puutteeseen ja kulttuurisiin/kielellisiin 
esteisiin kuin tullien ulkopuolisiin 
esteisiin, kohdistuvat voimakkaampina 
pk-yrityksiin kuin suurempiin yrityksiin; 
toteaa, että maailman kahden suurimman 
talousblokin välisen sopimuksen avulla 
voidaan myös luoda standardeja, normeja 
ja sääntöjä, joita otetaan käyttöön 
maailmanlaajuisesti, mikä olisi myös 
kolmansien maiden etujen mukaista;

Or. en

Tarkistus 46
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 

A. toteaa, että EU:n BKT on merkittävästi 
riippuvainen kaupasta ja viennistä ja 
hyötyy sääntöperusteisesta kaupasta ja 
investoinnista; toteaa, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävällä kunnianhimoisella 
sopimuksella olisi tuettava unionin 
uudelleenteollistamista ja autettava
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mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä siten, että vahvistetaan sekä 
tavaroilla että palveluilla käytävää 
transatlanttista kauppaa; toteaa, että 
sopimuksen myötä olisi luotava
tilaisuuksia erityisesti pk-yrityksille, joihin 
tullien ulkopuolisten esteiden vaikutus 
kohdistuu voimakkaampana kuin 
suurempiin yrityksiin; toteaa, että 
maailman kahden suurimman talousblokin 
välisen sopimuksen tavoitteena on luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

Or. en

Tarkistus 47
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa 
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, 

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
tuetaan unionin uudelleenteollistamista ja 
auttaa saavuttamaan tavoite 
teollisuustuotantoon perustuvan BKT-
osuuden kasvattamisesta 15:stä prosentista 
20:een vuoteen 2020 mennessä; toteaa, että 
sopimuksen myötä voidaan luoda 
tilaisuuksia erityisesti pk-yrityksille, joihin 
tullien ulkopuolisten esteiden vaikutus 
kohdistuu voimakkaampana kuin 
suurempiin yrityksiin;
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mikä olisi myös kolmansien maiden 
etujen mukaista;

Or. en

Tarkistus 48
Tiziana Beghin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä kunnianhimoisella sopimuksella 
voidaan tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa
saavuttamaan tavoite teollisuustuotantoon 
perustuvan BKT-osuuden kasvattamisesta 
15:stä prosentista 20:een vuoteen 2020 
mennessä; toteaa, että sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pk-
yrityksille, joihin tullien ulkopuolisten 
esteiden vaikutus kohdistuu 
voimakkaampana kuin suurempiin 
yrityksiin; toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti, mikä 
olisi myös kolmansien maiden etujen 
mukaista;

A. toteaa, että Yhdysvaltojen kanssa 
tehtävällä sopimuksella ei tueta unionin 
uudelleenteollistamista, koska 
energiahintojen laskeminen jatkuu 
Yhdysvalloissa, eikä auteta saavuttamaan 
tavoitetta teollisuustuotantoon perustuvan 
BKT-osuuden kasvattamisesta 15:stä 
prosentista 20:een vuoteen 2020 mennessä; 
toteaa, että sopimuksen myötä voidaan 
aiheuttaa haittaa pk-yrityksille, joihin 
suurempien yrityksien suojaamaton 
kilpailu kohdistuu voimakkaampana; 
toteaa, että maailman kahden suurimman 
talousblokin välisen sopimuksen avulla 
voidaan myös luoda standardeja, normeja 
ja sääntöjä, joita otetaan käyttöön 
maailmanlaajuisesti, mihin kolmansien 
maiden olisi mukauduttava;

Or. en

Tarkistus 49
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että kattavan ja 
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kunnianhimoisen sopimuksen 
aikaansaaminen on perustavan tärkeää, 
sillä se antaa mahdollisuuden 
moninkertaistaa EU:n kaupalliset siteet 
yhteen maailman suurimmista markkina-
alueista ja luotettavimmista 
demokratioista; katsoo, että tällä 
sopimuksella luodaan ennakkotapaus 
tulevia kauppasopimuksia varten;

Or. en

Tarkistus 50
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että yhdeksän 
Euroopan unionin jäsenvaltiota on jo 
allekirjoittanut kahdenvälisen 
sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa ja että 
TTIP voi perustua hyviin käytäntöihin ja 
torjua paremmin näihin jäsenvaltioihin 
kohdistuvia esteitä;

Or. fr

Tarkistus 51
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Antonio Tajani, Othmar Karas, Michał 
Boni, Bendt Bendtsen, Sven Schulze

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. huomauttaa, että byrokraattiset 
rasitteet ja hallinnolliset kustannukset, 
jotka perustuvat kaupan tulliesteisiin ja 
tullien ulkopuolisiin esteisiin, vaikuttavat 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-
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yritykset) suhteettoman paljon enemmän 
kuin suuryrityksiin;

Or. en

Tarkistus 52
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että tullien poistaminen EU:n 
ja Yhdysvaltain väliltä aiheuttaa EU:n 
talousarviolle suoraan useiden miljardien 
eurojen tulonmenetyksen omina varoina;

Or. en

Tarkistus 53
Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen 
ja Euroopan unionin väliset tulliesteet 
ovat käytännössä olemattomat monilla 
aloilla ja että transatlanttinen 
kauppasopimus vaikuttaa näin ollen 
pääasiallisesti Yhdysvaltojen ja EU:n 
normeihin, joilla lainsäätäjä on pyrkinyt 
ratkaisemaan taloudellisia, sosiaalisia, 
ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia 
kysymyksiä;

Or. fr
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Tarkistus 54
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että kattavalla ja 
kunnianhimoisella TTIP-sopimuksella on 
todennäköisesti geopoliittisia seurauksia, 
koska sillä vahvistetaan sääntöperusteista 
maailmanlaajuista kauppajärjestelmää, 
monimuotoistetaan EU:n vientiä ja 
lujitetaan transatlanttista suhdetta 
maailman kahden suurimman ja 
avoimimman talousblokin välillä, jotka 
perustuvat molemminpuoliseen 
sitoutumiseen ihmisoikeuksiin, 
perusvapauksiin, normien ylläpitämiseen 
ja arvojen vahvistamiseen 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 55
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että maailman kahden 
suurimman talousblokin välisen 
sopimuksen avulla voidaan myös luoda 
standardeja, normeja ja sääntöjä, joita 
voitaisiin ottaa käyttöön 
maailmanlaajuisesti, mikä olisi myös 
kolmansien maiden ja erityisesti 
kehitysmaiden etujen mukaista; toteaa, 
että jos sopimuksesta ei käydä 
neuvotteluja, muut kolmannet maat, jotka 
noudattavat eri normeja ja arvoja, 
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omaksuvat sen sijaan tämän roolin;

Or. en

Tarkistus 56
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. toteaa, että eniten TTIP-
sopimuksesta voivat hyötyä pk-yritykset, 
sillä suuryrityksillä on mittakaavaetuja, 
jotka mahdollistavat niille helpommin 
markkinoille pääsyn Atlantin molemmilla 
puolilla; katsoo, että pk-yrityksillä ei ole 
taloudellisia, oikeudellisia eikä 
henkilöstöön liittyviä resursseja, joilla ne 
voivat selvitä sääntelyeroista ja muista 
kaupan esteistä;

Or. en

Tarkistus 57
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. toteaa, että kun otetaan huomioon 
demokraattiset suuntaukset joissakin 
jäsenvaltioissa, korkea työttömyystaso, 
sisäisen kysynnän puute ja merkittävä 
velkaantuneisuus useissa jäsenvaltioissa, 
talouskasvua ei saavuteta lisäämällä 
valtionvelkaa vaan ainoastaan avaamalla 
uusia markkinoita, minkä vuoksi kaupan 
on oltava kasvua edistävä ensisijainen 
väline;
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Or. en

Tarkistus 58
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että transatlanttisten 
yhteismarkkinoiden luomista on kahden 
vuosikymmenen ajan edistetty käymällä 
transatlanttista liike-elämän 
vuoropuhelua (TABD), koska se 
hyödyttäisi suuria ja vaikutusvaltaisia 
yhtiöitä, myös rahoitusalalla, pienien ja 
keskisuurten yrityksien ja valtioiden 
budjettien kustannuksella, jotka 
joutuisivat vastaamaan mukauttamisesta 
aiheutuvista kustannuksista; toteaa, että 
Yhdysvallat ja EU ovat jo nykyäänkin, 
ilman TTIP:tä, toistensa keskeisiä 
kauppakumppaneita ja soveltavat alhaisia 
tulleja useimmilla aloilla, ja että 
kauppatase on pysyvästi EU:lle 
myönteinen; katsoo, että EU:n olisi 
jatkettava kauppakumppaniensa 
monimuotoistamista painottaen kestävään 
tuotantoon, sosiaalisiin ja työntekijöiden 
oikeuksiin, ympäristönsuojeluun ja 
kulttuuriseen monimuotoisuuteen 
liittyvien arvojensa ja tavoitteidensa 
vahvistamista;

Or. en

Tarkistus 59
Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että normit 
perustuvat historiaan, kulttuuriin, 
erilaisiin voimasuhteisiin, että ne eroavat 
niin lähestymis- kuin ratkaisutavoiltaan, 
että ne on otettu käyttöön erilaisissa 
sääntely- ja hallintokehyksissä, että niiden 
lähentäminen kauppasopimuksen 
perusteella voi horjuttaa koko niiden 
kehyksen tasapainoa ja johtaa niiden 
merkityksellisyyden menetykseen ja 
tehottomuuteen tehden siten lainsäätäjän 
työn tyhjäksi;

Or. fr

Tarkistus 60
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että viimeaikaiset 
kriisit EU:n rajoilla ja tapahtumat 
kaikkialla maailmassa osoittavat, että on 
tarpeen investoida maailmantalouden 
hallintaan ja sääntöihin ja arvoihin 
perustuvaan järjestelmään;

Or. en

Tarkistus 61
Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A c kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävällä laajalla 
kauppasopimuksella saatetaan heikentää 
unionin ja jäsenvaltioiden lainsäätäjän 
kykyä antaa sääntelyä, jolloin 
kansalaisten itsemääräämisoikeus 
asetetaan kyseenalaiseksi, horjutetaan 
Euroopan yhdentymisen demokraattista 
perustaa, vähennetään unionin toimintaa 
edistäviä tekijöitä ja sulatetaan unionin 
politiikkojen jäänteet taloudelliseen 
kokonaisuuteen poliittisen kokonaisuuden 
sijaan;

Or. fr

Tarkistus 62
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A c. katsoo vaikuttavan siltä, että EU:n ja 
Yhdysvaltojen välisen 
vapaakauppasopimuksen päätökseen 
saattaminen ei sovi yhteen sellaisen 
itsemääräämisoikeuteen perustuvan 
Euroopan unionin edistämisen kanssa, 
joka pyrkii saavuttamaan tavoitteensa 
ympäristönsuojelun, ennalta 
varautumisen periaatteen soveltamisen, 
sosiaalisen koheesion, ihmisarvoisen työn, 
erityisesti tietosuojaan liittyvien 
kansalaisvapauksien puolustamisen, 
terveydenhuoltopalvelujen saannin, 
kulttuuripolitiikan ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden, elintarviketurvan ja 
perheviljelmien suojaamisen alalla; 
katsoo, että joidenkin tarpeettomien 
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säännöksien ja sääntelyerojen 
vähentäminen olisi sisällytettävä 
monenvälisiin prosesseihin kahdenvälisen 
vapaakauppasopimuksen sijaan;

Or. en

Tarkistus 63
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A c. toteaa, että Venäjää koskevien 
pakotteiden kielteisen vaikutuksen, joka 
kohdistuu EU:n viejiin, on kannustettava 
komissiota toteuttamaan lisätoimia uusien 
markkinoiden avaamiseksi EU:n suur- ja 
pienyrityksille;

Or. en

Tarkistus 64
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A d. toteaa, että Yhdysvaltain 
kauppaedustaja tuomitsee vuosittain 
ympäristönsuojelun, elintarviketurvan ja 
kuluttajavalistuksen alalla annetun EU:n 
ja jäsenvaltioiden sääntelyn, samoin kuin 
ennalta varautumisen periaatteen 
soveltamisen;

Or. en



PE552.035v01-00 42/92 AM\1054991FI.doc

FI

Tarkistus 65
Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A d. ottaa huomioon, että transatlanttisen 
sopimuksen vaikutuksia ei ole arvioitu, 
tällaista uudentyyppistä sopimusta ei ole 
analysoitu eikä sen tarkastelemiseksi ole 
riittävästi etäisyyttä, vaikka sillä voi olla 
merkittävä vaikutus unionin maatalous-, 
teollisuus- ja palvelualaan sekä unionin 
työntekijöiden, kuluttajien ja kansalaisten 
oikeuksiin;

Or. fr

Tarkistus 66
Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A e. katsoo, että on epärealistista ja 
vastuutonta asettaa tavoitteeksi 
neuvottelujen saattaminen päätökseen 
vuoden 2015 loppuun mennessä, kuten
valtioiden päämiehet ilmoittivat 19. ja 
20. maaliskuuta pidetyssä neuvoston 
kokouksessa;

Or. fr

Tarkistus 67
Franck Proust
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia unionin 
teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun alkupään 
tuotteista, joten on tärkeää, että poliittiset 
päättäjät muokkaavat tapaa, jolla markkinat 
ovat keskenään vuorovaikutuksessa; toteaa, 
että asianmukaiset kauppasäännöt ovat 
perustavan tärkeitä unionin lisäarvon 
kannalta, koska teollisuustuotantoa 
harjoitetaan maailmanlaajuisissa lisäarvoa 
tuottavissa ketjuissa;

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia unionin 
teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun alkupään 
tuotteista, joten on tärkeää, että 
neuvottelijat ja poliittiset päättäjät 
muokkaavat tapaa, jolla markkinat ovat 
keskenään vuorovaikutuksessa; toteaa, että 
asianmukaiset kauppasäännöt ovat 
perustavan tärkeitä unionin lisäarvon 
kannalta, koska teollisuustuotantoa 
harjoitetaan maailmanlaajuisissa lisäarvoa 
tuottavissa ketjuissa; toteaa tämän 
edellyttävän, että määritetään selkeästi 
kysymys, joka koskee tuotteiden 
alkuperäsääntöjä, niin TTPI:n 
seurauksena markkinoilla liikkuvien 
tuotteiden valmistuspaikan kuin 
jalostustason osalta;

Or. fr

Tarkistus 68
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia unionin 
teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun alkupään 
tuotteista, joten on tärkeää, että poliittiset 
päättäjät muokkaavat tapaa, jolla 
markkinat ovat keskenään 
vuorovaikutuksessa; toteaa, että
asianmukaiset kauppasäännöt ovat 

toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia unionin 
teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun alkupään 
tuotteista, ja koska jäsenvaltioiden 
kauppataseet eroavat toisistaan 
merkittävästi, on olennaisen tärkeää, että 
jäsenvaltioiden kauppasäännöt laaditaan 
riippumattomalla tavalla, jotta niitä 
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perustavan tärkeitä unionin lisäarvon 
kannalta, koska teollisuustuotantoa 
harjoitetaan maailmanlaajuisissa 
lisäarvoa tuottavissa ketjuissa;

lähennetään kansallisiin etuihin nähden;

Or. fr

Tarkistus 69
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia unionin 
teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun alkupään 
tuotteista, joten on tärkeää, että poliittiset 
päättäjät muokkaavat tapaa, jolla markkinat 
ovat keskenään vuorovaikutuksessa; toteaa, 
että asianmukaiset kauppasäännöt ovat 
perustavan tärkeitä unionin lisäarvon 
kannalta, koska teollisuustuotantoa 
harjoitetaan maailmanlaajuisissa lisäarvoa 
tuottavissa ketjuissa;

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia unionin 
teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun alkupään 
tuotteista, joten on tärkeää, että poliittiset 
päättäjät muokkaavat tapaa, jolla markkinat 
ovat keskenään vuorovaikutuksessa; toteaa, 
että asianmukaiset kauppasäännöt ovat 
perustavan tärkeitä unionin lisäarvon 
kannalta, koska teollisuustuotantoa 
harjoitetaan maailmanlaajuisissa lisäarvoa 
tuottavissa ketjuissa, mutta toteaa lisäksi, 
että liian usein Euroopan unionin 
toimielinten toimet kannustavat 
siirtämään tuotantotoiminta kolmansiin 
maihin;

Or. it

Tarkistus 70
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia unionin 
teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun alkupään 
tuotteista, joten on tärkeää, että poliittiset 
päättäjät muokkaavat tapaa, jolla 
markkinat ovat keskenään 
vuorovaikutuksessa; toteaa, että 
asianmukaiset kauppasäännöt ovat 
perustavan tärkeitä unionin lisäarvon 
kannalta, koska teollisuustuotantoa 
harjoitetaan maailmanlaajuisissa lisäarvoa 
tuottavissa ketjuissa;

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia unionin 
teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun alkupään 
tuotteista, joten on tärkeää, että 
parlamentit ja kansalaisyhteiskunta
muokkaavat tapaa, jolla markkinat ovat 
keskenään vuorovaikutuksessa, ja 
sääntelevät säilytys-, tuotanto- ja 
kulutusolosuhteita; toteaa, että 
asianmukaiset kauppasäännöt ovat tukevia
unionin lisäarvon kannalta, joskin 
Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
täytäntöönpanosta on tullut perustavan 
tärkeää, koska teollisuustuotantoa 
harjoitetaan maailmanlaajuisissa lisäarvoa 
tuottavissa ketjuissa;

Or. en

Tarkistus 71
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia unionin 
teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun alkupään 
tuotteista, joten on tärkeää, että poliittiset 
päättäjät muokkaavat tapaa, jolla markkinat 
ovat keskenään vuorovaikutuksessa; toteaa, 
että asianmukaiset kauppasäännöt ovat 
perustavan tärkeitä unionin lisäarvon 
kannalta, koska teollisuustuotantoa 
harjoitetaan maailmanlaajuisissa lisäarvoa 

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia unionin 
teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun alkupään 
tuotteista, joten on tärkeää, että poliittiset 
päättäjät edistävät ja muokkaavat tapaa, 
jolla markkinat ovat keskenään 
vuorovaikutuksessa; toteaa, että 
asianmukaiset kauppasäännöt ovat 
perustavan tärkeitä unionin lisäarvon 
kannalta, koska teollisuustuotantoa 
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tuottavissa ketjuissa; harjoitetaan maailmanlaajuisissa lisäarvoa 
tuottavissa ketjuissa;

Or. de

Tarkistus 72
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia unionin 
teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun alkupään 
tuotteista, joten on tärkeää, että poliittiset 
päättäjät muokkaavat tapaa, jolla markkinat 
ovat keskenään vuorovaikutuksessa; toteaa, 
että asianmukaiset kauppasäännöt ovat 
perustavan tärkeitä unionin lisäarvon 
kannalta, koska teollisuustuotantoa 
harjoitetaan maailmanlaajuisissa lisäarvoa 
tuottavissa ketjuissa;

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia unionin 
teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun alkupään 
tuotteista, joten on tärkeää, että poliittiset 
päättäjät muokkaavat tapaa, jolla markkinat 
ovat keskenään vuorovaikutuksessa; toteaa, 
että asianmukaiset kauppasäännöt ja 
tarpeettomien esteiden poistaminen ovat 
perustavan tärkeitä unionin lisäarvon 
kannalta, koska teollisuustuotantoa 
harjoitetaan maailmanlaajuisissa lisäarvoa 
tuottavissa ketjuissa;

Or. en

Tarkistus 73
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Danuta 
Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, 
Eva Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
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lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia 
unionin teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun 
alkupään tuotteista, joten on tärkeää, että 
poliittiset päättäjät muokkaavat tapaa, 
jolla markkinat ovat keskenään 
vuorovaikutuksessa; toteaa, että 
asianmukaiset kauppasäännöt ovat 
perustavan tärkeitä unionin lisäarvon 
kannalta, koska teollisuustuotantoa 
harjoitetaan maailmanlaajuisissa 
lisäarvoa tuottavissa ketjuissa;

lisääntyvät, minkä vuoksi on tärkeää, että 
unioni hyötyy osallistumisesta 
maailmanlaajuisiin tarjontaketjuihin, 
samalla kun ylläpidetään ja kehitetään 
Euroopan vahvaa, kilpailukykyistä ja 
monipuolista teollista perustaa;

(For consistency with the Recital A 
European added value should not be bulit 
only on e.g. costs of marketing, storage 
and/or distribution of imports. Also 
resolution should not quote data without 
reference to sources. TTIP should first and 
foremost promote trade of goods 
manufactured in the EU or the US but the 
imported goods only 
repacked/relabelled/assebbled in the EU or 
the US.)

Or. en

Tarkistus 74
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia unionin 
teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun alkupään 
tuotteista, joten on tärkeää, että poliittiset 
päättäjät muokkaavat tapaa, jolla markkinat 
ovat keskenään vuorovaikutuksessa; toteaa, 
että asianmukaiset kauppasäännöt ovat 
perustavan tärkeitä unionin lisäarvon 

B. toteaa, että maailmanlaajuisten 
markkinoiden keskinäiset kytkökset 
lisääntyvät, sillä jopa 40 prosenttia unionin 
teollisuustuotteista valmistetaan 
maahantuoduista tuotantoketjun alkupään 
tuotteista, joten on tärkeää, että poliittiset 
päättäjät muokkaavat tapaa, jolla markkinat 
ovat keskenään vuorovaikutuksessa; toteaa, 
että asianmukaiset kauppasäännöt ovat 
perustavan tärkeitä unionin lisäarvon 



PE552.035v01-00 48/92 AM\1054991FI.doc

FI

kannalta, koska teollisuustuotantoa 
harjoitetaan maailmanlaajuisissa lisäarvoa 
tuottavissa ketjuissa;

kannalta, koska teollisuustuotantoa 
harjoitetaan entistä enemmän 
maailmanlaajuisissa lisäarvoa tuottavissa 
ketjuissa;

Or. en

Tarkistus 75
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että transatlanttisten 
markkinoiden menestyksellinen 
käyttöönotto tarjoaisi sekä EU:lle että 
Yhdysvalloille historiallisen tilaisuuden 
määrittää niin sanotut kultaiset normit 
maailmanlaajuistumisen seuraavassa 
vaiheessa yhdessä perinteisten ja 
samanhenkisten kumppanien kanssa, 
vastaaviin arvoihin perustuen, millä 
edistetään turvallisuutta ja yhteistyötä 
transatlanttisten kumppanien kanssa 
tilanteessa, jossa konfliktit ja epävarmuus 
lisääntyvät ympäri Euroopan, sen sijaan, 
että jätetään geopoliittinen merkitys 
Tyynenmeren alueen vastuulle ja 
heikennetään siten unionin asemaa, 
samalla kun lukuisat konfliktit uhkaavat 
entistä enemmän sen arvoja ja 
turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 76
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että tällä hetkellä 
62 prosenttia EU:n kaupasta on EU:n 
sisäistä kauppaa ja että 
vaikutuksenarviointia koskevissa 
tutkimuksissa ennakoidaan, että TTIP 
vähentäisi EU:n sisäistä kauppaa 
30 prosenttia ja altistaisi EU:n tuottajat, 
erityisesti pk-yritykset, ankaraan 
kilpailuun monilla aloilla 
yhdysvaltalaisyritysten kanssa, jotka 
hyötyvät suhteellisesti pienemmistä 
tuotantokustannuksista johtuen 
alhaisemmista ympäristö-, 
kuluttajansuoja- ja työvoimanormeista
sekä edullisista energiamuodoista, joita 
tuotetaan hydraulisen murtamisen 
kaltaisilla kestävän kehityksen vastaisilla 
tuotantomenetelmillä;

Or. en

Tarkistus 77
Viviane Reding

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että Euroopan 
komission laskelmien mukaan 
palveluiden osuus on 35,5 prosenttia 
EU:n viennistä Yhdysvaltoihin ja 
42,7 prosenttia Yhdysvaltain viennistä 
EU:hun vuonna 2013; ottaa huomioon, 
että luvut olisivat selvästi yli 50 prosenttia, 
jos tavaraviennin palveluihin liittyvä 
sisältö otettaisiin huomioon; toteaa, että 
koska suurin osa suorista ulkomaisista 
sijoituksista EU:sta Yhdysvaltoihin ja 
Yhdysvalloista EU:hun tehdään 
palvelualalla, kunnianhimoisessa 
sopimuksessa olisi tunnustettava 
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palvelujen merkitys transatlanttisessa 
kaupassa;

Or. en

Tarkistus 78
Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz, Andrzej Grzyb, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että EU:n pyrkimykset torjua 
ilmastonmuutokseen, 
ympäristönsuojeluun ja 
kuluttajansuojaan liittyviä haasteita ovat 
johtaneet EU:n yrityksien kannalta 
korkeisiin sääntelykustannuksiin samoin 
kuin korkeisiin energiaraaka-aineiden ja 
sähkön hintoihin, jotka saattavat 
nopeuttaa yritystoiminnan siirtämiseen 
muihin maihin, teollisuuden 
vähentämiseen ja työpaikkojen 
menettämiseen liittyviä prosesseja, jollei 
niitä tarkastella TTIP:ssä; toteaa, että 
näin uhataan EU:n 
uudelleenteollistamista ja työllisyyttä 
koskevia tavoitteita, millä vesitetään juuri 
ne poliittiset tavoitteet, jotka EU:n 
sääntelyllä pyritään saavuttamaan;

Or. en

Tarkistus 79
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että on tunnustettu, että TTIP 
vaikuttaa merkittävällä tavalla EU:n 
sisäiseen kauppaan ja vähentää kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden välisiä 
kauppavirtoja, joissakin tapauksissa jopa 
40 prosenttia; toteaa, että tämä saattaa 
lisätä unionin hajoamista entisestään ja 
kohdistuu erityisen voimakkaana 
87 prosenttiin unionin pk-yrityksistä, 
joissa ei harjoiteta vientiä ja jotka ovat 
laajalti riippuvaisia valtioiden sisäisestä ja 
EU:n sisäisestä kaupasta;

Or. en

Tarkistus 80
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. toteaa, että 87 prosenttia EU:n yli 
20 miljoonasta pk-yrityksestä on 
riippuvaisia kotimaisesta kysynnästä eikä 
käy kansainvälistä kauppaa ja että niiden 
kannalta on paljon tärkeämpää, että 
paikallisten ja alueellisten markkinoita 
sekä EU:n sisämarkkinoiden kehittämistä 
jatketaan;

Or. en

Tarkistus 81
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
vapautumisen hallintaa; katsoo, että 
tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi keskittyä 
pelkästään tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen vaan sitä 
olisi käytettävä myös työntekijöiden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelemiseen; 
katsoo, että vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen vahvistamalla 
sääntelyä vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi;

C. toteaa, että hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
vapautumisen hallintaa; katsoo, että 
tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi keskittyä 
pelkästään tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen vaan sitä 
olisi käytettävä myös työntekijöiden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelemiseen; 
katsoo, että vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen vahvistamalla 
sääntelyä vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja;

Or. en

Tarkistus 82
Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
vapautumisen hallintaa; katsoo, että 
tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi keskittyä 
pelkästään tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen vaan sitä 
olisi käytettävä myös työntekijöiden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelemiseen; 
katsoo, että vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen vahvistamalla 
sääntelyä vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi;

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
vapautumisen hallintaa; katsoo, että 
tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi keskittyä 
pelkästään tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen vaan sitä 
olisi käytettävä myös työntekijöiden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelemiseen; 
katsoo, että vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen vahvistamalla 
sääntelyä vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi ja korkeatasoisen 
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kuluttajansuojan varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 83
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
vapautumisen hallintaa; katsoo, että 
tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi 
keskittyä pelkästään tariffien ja muuta 
kuin kauppaa koskevien esteiden 
poistamiseen vaan sitä olisi käytettävä 
myös työntekijöiden, kuluttajien ja 
ympäristön suojaamiseen; katsoo, että 
vahva ja kunnianhimoinen kauppasopimus 
tarjoaa tilaisuuden sääntelykehyksen 
luomiseen vahvistamalla sääntelyä 
vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi;

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä; katsoo, että tällaisen 
sopimuksen ei pitäisi koskea tariffien 
poistamista vaan korkeintaan vain muuta 
kuin kauppaa koskevien esteiden 
poistamista; katsoo, että sopimusta olisi 
käytettävä myös työntekijöiden, kuluttajien 
ja ympäristön suojaamiseen; katsoo, että 
vahva ja kunnianhimoinen kauppasopimus 
tarjoaa tilaisuuden sääntelykehyksen 
luomiseen vahvistamalla sääntelyä 
vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi;

Or. it

Tarkistus 84
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
vapautumisen hallintaa; katsoo, että 

C. toteaa, että vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden
keskittyä tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen mutta 
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tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi
keskittyä pelkästään tariffien ja muuta 
kuin kauppaa koskevien esteiden 
poistamiseen vaan sitä olisi käytettävä 
myös työntekijöiden, kuluttajien ja 
ympäristön suojelemiseen; katsoo, että 
vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen 
vahvistamalla sääntelyä vastaamaan 
maailmanlaajuisesti korkeimpia normeja 
sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän 
polkumyynnin torjumiseksi;

myös vahvistamaan sääntelyä vastaamaan 
maailmanlaajuisesti korkeimpia normeja;

Or. en

Tarkistus 85
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
vapautumisen hallintaa; katsoo, että 
tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi keskittyä 
pelkästään tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen vaan sitä 
olisi käytettävä myös työntekijöiden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelemiseen; 
katsoo, että vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen vahvistamalla 
sääntelyä vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi;

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
markkinoiden avautumista ja kaupan 
kasvua; katsoo, että tällaisessa 
sopimuksessa ei pitäisi keskittyä 
pelkästään tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen vaan sitä 
olisi käytettävä myös yleisen edun 
korostamiseen siten, että suojellaan 
työntekijöitä, kuluttajia ja ympäristöä; 
katsoo, että vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen vahvistamalla 
sääntelyä vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja luomalla uusia 
normeja verotuksellisen, sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 86
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
vapautumisen hallintaa; katsoo, että 
tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi 
keskittyä pelkästään tariffien ja muuta 
kuin kauppaa koskevien esteiden 
poistamiseen vaan sitä olisi käytettävä 
myös työntekijöiden, kuluttajien ja 
ympäristön suojelemiseen; katsoo, että 
vahva ja kunnianhimoinen
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen 
vahvistamalla sääntelyä vastaamaan 
maailmanlaajuisesti korkeimpia normeja 
sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän 
polkumyynnin torjumiseksi;

C. toteaa, että liian vähän säännelty 
maailmanlaajuistuminen ja 
kauppasopimus, jossa keskitytään 
edistämään sääntelyn purkamista ja 
tarkastelemaan pääasiallisesti olemassa 
olevia ja tulevia tullien ulkopuolisia 
esteitä, olisivat haitallisia työntekijöiden 
ja kuluttajien oikeuksien kannalta, kun 
taas suuryritykset ja investointirahastot 
laajentaisivat tällaisen vapautumisen 
hallintaa; toteaa, että tarvitaan sellaista 
yhteistyösopimusta, jossa keskitytään 
työntekijöiden, kuluttajien ja ympäristön 
suojelemiseen; katsoo, että 
kauppasopimuksella voitaisiin ainoastaan 
täydentää tällaista merkittävää pyrkimystä 
vahvistaa sääntelyä vastaamaan 
maailmanlaajuisesti korkeimpia normeja 
sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän 
polkumyynnin torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 87
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja näin laajalla 
kauppasopimuksella voitaisiin suosia 
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vapautumisen hallintaa; katsoo, että 
tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi 
keskittyä pelkästään tariffien ja muuta 
kuin kauppaa koskevien esteiden 
poistamiseen vaan sitä olisi käytettävä 
myös työntekijöiden, kuluttajien ja 
ympäristön suojelemiseen; katsoo, että 
vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen 
vahvistamalla sääntelyä vastaamaan 
maailmanlaajuisesti korkeimpia normeja 
sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän 
polkumyynnin torjumiseksi;

sellaista vapautumista, joka uhkaa 
työntekijöitä, kuluttajia, ympäristöä, 
kansallista taloudellista toimintaa ja 
kansallisia julkisia palveluita;

Or. fr

Tarkistus 88
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
vapautumisen hallintaa; katsoo, että 
tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi keskittyä 
pelkästään tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen vaan sitä 
olisi käytettävä myös työntekijöiden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelemiseen; 
katsoo, että vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen vahvistamalla 
sääntelyä vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi;

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen ei 
ole riittävästi säädeltyä ja hyvin 
suunnitellulla kauppasopimuksella 
voitaisiin edistää vapautumisen hallintaa; 
katsoo, että tällaisessa sopimuksessa ei 
pitäisi keskittyä pelkästään tariffien ja 
muuta kuin kauppaa koskevien esteiden 
poistamiseen vaan sitä olisi käytettävä 
myös työntekijöiden, yrittäjien, kuluttajien 
ja ympäristön suojelemiseen; katsoo, että 
vahva ja kunnianhimoinen kauppasopimus 
tarjoaa tilaisuuden sääntelykehyksen 
luomiseen vahvistamalla sääntelyä 
vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi;

Or. de
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Tarkistus 89
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
vapautumisen hallintaa; katsoo, että 
tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi keskittyä 
pelkästään tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen vaan sitä 
olisi käytettävä myös työntekijöiden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelemiseen; 
katsoo, että vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen vahvistamalla 
sääntelyä vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi;

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen 
etenee jatkuvasti ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
vapautumisen kauaskantoisten 
vaikutusten hallintaa; katsoo, että 
tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi keskittyä 
pelkästään tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen vaan sitä 
olisi käytettävä myös työntekijöiden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelemiseen; 
katsoo, että vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen vahvistamalla 
sääntelyä vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi;

Or. de

Tarkistus 90
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
vapautumisen hallintaa; katsoo, että 
tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi keskittyä 
pelkästään tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen vaan sitä 
olisi käytettävä myös työntekijöiden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelemiseen; 
katsoo, että vahva ja kunnianhimoinen 

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
sääntelyn hallintaa; katsoo, että tällaisessa 
sopimuksessa ei pitäisi keskittyä 
pelkästään tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen vaan sitä 
olisi käytettävä myös työntekijöiden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelemiseen; 
katsoo, että vahva ja kunnianhimoinen 
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kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen vahvistamalla 
sääntelyä vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi;

kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen vahvistamalla 
sääntelyä vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi; toteaa 20 ensimmäisen 
neuvottelukuukauden osoittaneen 
kuitenkin, että tarkastelua on suunnattu 
kohti kustannusten vähentämistä koskevia 
teollisuuden huolenaiheita;

Or. en

Tarkistus 91
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää
vapautumisen hallintaa; katsoo, että 
tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi keskittyä 
pelkästään tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen vaan sitä
olisi käytettävä myös työntekijöiden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelemiseen; 
katsoo, että vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen vahvistamalla 
sääntelyä vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi;

C. toteaa, että hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella olisi edistettävä 
laajempaa kaupan vapautumista 
ylläpitäen samalla normeja ja arvoja; 
katsoo, että tällaisessa sopimuksessa ei 
pitäisi keskittyä pelkästään tariffien ja 
muuta kuin kauppaa koskevien esteiden 
poistamiseen vaan sillä olisi varmistettava 
myös työntekijöiden, kuluttajien ja 
ympäristön suojeleminen; katsoo, että 
vahva ja kunnianhimoinen kauppasopimus 
tarjoaa tilaisuuden sääntelykehyksen 
luomiseen, jolla asetetaan
maailmanlaajuisesti korkeimpia normeja 
niiden arvojen mukaisesti, joita 
ylläpidetään ja kunnioitetaan Atlantin 
molemmin puolin;

Or. en

Tarkistus 92
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
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Bannerman, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että maailmanlaajuistuminen on 
sääntelemätöntä ja hyvin suunnitellulla 
kauppasopimuksella voitaisiin edistää 
vapautumisen hallintaa; katsoo, että 
tällaisessa sopimuksessa ei pitäisi keskittyä 
pelkästään tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen vaan sitä 
olisi käytettävä myös työntekijöiden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelemiseen; 
katsoo, että vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen vahvistamalla 
sääntelyä vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sosiaalisen ja 
ympäristöön liittyvän polkumyynnin 
torjumiseksi;

C. toteaa, että EU joutuu vastaamaan 
nopeasti kehittyvään 
maailmanlaajuistumiseen ja hyvin 
suunnitellulla kauppasopimuksella 
voitaisiin edistää vapautumisen 
myönteisten kerrannaisvaikutuksien 
varmistamista; katsoo, että tällaisessa 
sopimuksessa ei pitäisi keskittyä 
pelkästään tariffien ja muuta kuin kauppaa 
koskevien esteiden poistamiseen vaan sitä 
olisi käytettävä myös työntekijöiden, 
kuluttajien ja ympäristön suojelemiseen; 
katsoo, että vahva ja kunnianhimoinen 
kauppasopimus tarjoaa tilaisuuden 
sääntelykehyksen luomiseen vahvistamalla 
sääntelyä vastaamaan maailmanlaajuisesti 
korkeimpia normeja sen yhteisen 
tavoitteen valossa, joka koskee 
tasapuolisin toimintaedellytyksin 
käytävän vapaan ja avoimen kilpailun 
varmistamista;

Or. en

Tarkistus 93
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että kauppavirtojen 
mahdollinen kasvaminen lisää tarvetta 
vähentää päästöjä ja ulkoisten 
kustannusten sisällyttämistä hintoihin 
liikennealalla eli lento-, laiva- ja 
maantieliikenteessä;
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Or. en

Tarkistus 94
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että sääntelyyn liittyvä 
toimielinten yhteistyö, mitä komissio tällä 
hetkellä ehdottaa, rajoittaa Euroopan 
parlamentin sekä kansallisten 
parlamenttien lainsäädäntövaltaa ja 
vaikuttaa näin tukahduttavasti SEU-
sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen 
unionin arvojen soveltamiseen;

Or. en

Tarkistus 95
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että maatalousalalla 
tulliesteiden vähentämisen lisäksi on 
välttämättä poistettava tai vähennettävä 
merkittävästi liiallista rasitetta aiheuttavia 
tilatukijärjestelmiin ja kaupan teknisiin 
esteisiin liittyviä toimia, joita 
Yhdysvalloissa toteutetaan, jotta EU:n 
maataloustuottajat voivat hyötyä 
tosiasiallisesta pääsystä Yhdysvaltojen 
markkinoille;

Or. en



AM\1054991FI.doc 61/92 PE552.035v01-00

FI

Tarkistus 96
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että yhteiset korkeat normit ovat 
kuluttajien etujen mukaisia, mutta ne 
olisivat järkeviä myös talouden kannalta, 
koska korkeammista normeista aiheutuvat 
korkeammat kustannukset saadaan 
kompensoitua mittakaavaetujen kasvaessa 
850 miljoonan kuluttajan markkinoilla;

D. katsoo, että yhteiset korkeat normit ovat 
kuluttajien etujen mukaisia, mutta ne 
olisivat järkeviä myös talouden kannalta, 
koska korkeammista normeista aiheutuvat 
korkeammat kustannukset saadaan 
kompensoitua mittakaavaetujen kasvaessa 
850 miljoonan kuluttajan potentiaalisilla 
yhteismarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 97
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että yhteiset korkeat normit ovat 
kuluttajien etujen mukaisia, mutta ne 
olisivat järkeviä myös talouden kannalta, 
koska korkeammista normeista aiheutuvat 
korkeammat kustannukset saadaan 
kompensoitua mittakaavaetujen kasvaessa
850 miljoonan kuluttajan markkinoilla;

D. katsoo, että yhteiset korkeat normit ovat 
sekä kuluttajien että yrityksien etujen 
mukaisia, sillä yhteisillä normeilla 
autetaan kasvattamaan mittakaavaetuja 
850 miljoonan kuluttajan markkinoilla
vähentäen kustannuksia ja hyödyttäen 
kaikkia osapuolia;

Or. en

Tarkistus 98
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että yhteiset korkeat normit ovat 
kuluttajien etujen mukaisia, mutta ne 
olisivat järkeviä myös talouden kannalta, 
koska korkeammista normeista aiheutuvat 
korkeammat kustannukset saadaan 
kompensoitua mittakaavaetujen kasvaessa 
850 miljoonan kuluttajan markkinoilla;

D. katsoo, että olemassa olevat korkeat 
normit EU:n ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä samoin kuin olemassa 
oleva sääntely aloilla, joilla Yhdysvallat 
tai liittovaltiot ovat edenneet pitkälle, ovat 
kuluttajien etujen mukaisia ja niitä olisi 
korotettava, jotta saavutetaan 
molemminpuolisia ja rinnakkaisia 
lainsäädäntömenettelyjä koskeva yhteinen 
tavoite, koska korkeammista normeista 
aiheutuvat korkeammat kustannukset 
saadaan kompensoitua mittakaavaetujen 
kasvaessa 850 miljoonan kuluttajan 
markkinoilla; toteaa käyneen ilmi, että 
sääntelyn purkaminen on johtanut 
erittäin korkeisiin 
talousarviokustannuksiin, mikä johtuu 
terveysongelmien, turvattomuuden, 
ympäristövahinkojen ja 
finanssimarkkinoiden epävakauden 
lisääntymisestä;

Or. en

Tarkistus 99
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että yhteiset korkeat normit ovat 
kuluttajien etujen mukaisia, mutta ne 
olisivat järkeviä myös talouden kannalta,
koska korkeammista normeista aiheutuvat 
korkeammat kustannukset saadaan 
kompensoitua mittakaavaetujen kasvaessa 
850 miljoonan kuluttajan markkinoilla;

D. katsoo, että yhteiset korkeat normit ovat 
kuluttajien etujen mukaisia, koska 
korkeammista normeista aiheutuvat 
korkeammat kustannukset saadaan 
helpommin kompensoitua 
mittakaavaetujen kasvaessa 850 miljoonan 
kuluttajan markkinoilla;

Or. de
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Tarkistus 100
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että yhteiset korkeat normit ovat 
kuluttajien etujen mukaisia, mutta ne 
olisivat järkeviä myös talouden kannalta, 
koska korkeammista normeista aiheutuvat 
korkeammat kustannukset saadaan 
kompensoitua mittakaavaetujen kasvaessa 
850 miljoonan kuluttajan markkinoilla;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 101
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että yhteiset korkeat normit ovat 
kuluttajien etujen mukaisia, mutta ne 
olisivat järkeviä myös talouden kannalta, 
koska korkeammista normeista aiheutuvat 
korkeammat kustannukset saadaan
kompensoitua mittakaavaetujen kasvaessa 
850 miljoonan kuluttajan markkinoilla;

D. katsoo, että yhteiset korkeat normit ovat 
kuluttajien etujen mukaisia, mutta 
lähentyminen olisi järkevää myös 
talouden kannalta, koska korkeammista 
normeista aiheutuvat korkeammat 
kustannukset voidaan saada kompensoitua 
mittakaavaetujen kasvaessa 850 miljoonan 
kuluttajan markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 102
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että energialähteiden 
monipuolistaminen on Euroopan unionin 
kannalta ratkaisevan tärkeää ja että TTIP 
voisi toimia liikkeellepanevana voimana 
kehitettäessä energia-alan strategista 
transatlanttista kumppanuutta;

Or. fr

Tarkistus 103
Salvatore Cicu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että maatalous on 
TTIP-neuvotteluissa tärkeä tekijä ja 
herkkä ala ja että tässä yhteydessä 
Euroopan komission on vietävä 
neuvotteluja eteenpäin tavoitteenaan taata 
entistä parempi pääsy yhdysvaltalaisille 
markkinoille useilla eri aloilla ja ratkaista 
samanaikaisesti muita kuin kaupan 
esteitä koskeva kysymys ja suojella EU:n 
herkkien alojen etuja;

Or. it

Tarkistus 104
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen 
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työmarkkinoilla on merkittäviä 
eroavuuksia; toteaa, että on tarpeen 
tunnustaa, että TTIP:n seurauksena 
1,3 miljoonaa työntekijää menettää 
työpaikkansa Euroopassa, ja ryhtyä 
kaikkiin tarvittaviin toimiin, joilla 
puututaan työmarkkinoille aiheutuviin 
pitkäaikaisiin ja huomattaviin 
sopeutumiskustannuksiin;

Or. en

Tarkistus 105
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia huolimatta korkeasta 
työttömyystasosta, sisäisen kysynnän 
puutteesta ja merkittävästä 
velkaantuneisuudesta useissa 
jäsenvaltioissa, eikä talouskasvua 
saavuteta lisäämällä valtionvelkaa vaan 
ainoastaan avaamalla uusia markkinoita, 
minkä vuoksi kaupan on oltava kasvua 
edistävä ensisijainen väline;

Or. en

Tarkistus 106
Artis Pabriks, Daniel Caspary



PE552.035v01-00 66/92 AM\1054991FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi
suhtauduttava varauksella, sillä ne
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskevat selvitykset, jotka 
perustuvat sopivimpiin numeerisiin yleisen 
tasapainon talousmalleihin, olisi otettava 
huomioon EU:n ja Yhdysvaltojen 
pyrkiessä karsimaan tulleja sekä kaupan 
tullien ulkopuolisia esteitä ja 
sääntelyesteitä;

toteaa, että TTIP antaa tarvittavaa pontta 
talouskasvulle ja asettaa sääntöjä ja 
normeja muille kauppakumppaneillemme 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 107
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että kaikkien TTIP:n 
taloudellisia vaikutuksia koskevien 
tieteellisten selvitysten mukaan TTIP:llä 
on yksiselitteisesti myönteisiä vaikutuksia 
Euroopan talouden kehitykseen; katsoo, 
että jotkin selvitykset perustuvat 
numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia;
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Or. de

Tarkistus 108
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n 
taloudellisia vaikutuksia koskeviin 
selvityksiin olisi suhtauduttava 
varauksella, sillä ne perustuvat 
numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että TTIP voisi auttaa 
täydentämään unionin omia aloitteita 
muilla politiikanaloilla ja unionin 
pyrkimyksiä saattaa sisämarkkinat 
päätökseen; toteaa, että TTIP ei yksinään 
riitä ratkaisemaan kaikkia nykyisiä unionin 
talousongelmia mutta se voisi antaa 
sisäisten uudistuksien ohella myönteistä 
pontta unionin palauttamiseksi kasvun 
tielle;

Or. en

Tarkistus 109
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
valitettavasti suhtauduttava varauksella, 
sillä ne perustuvat numeerisiin yleisen 
tasapainon talousmalleihin, joissa 
suhtaudutaan erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
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herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

tulkita näitä tutkimuksia siten, että 
herätetään perusteettomia toiveita ja 
kiistoja;

Or. fr

Tarkistus 110
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että liian moniin TTIP:n 
taloudellisia vaikutuksia koskeviin 
selvityksiin olisi suhtauduttava varauksella, 
sillä ne perustuvat erilaisiin
talousmalleihin, joissa ei oteta huomioon 
samoja kriteerejä ja joissa suhtaudutaan 
joko erittäin toiveikkaasti tai erittäin 
pessimistisesti EU:n ja Yhdysvaltojen 
valmiuksiin karsia kaupan sääntelyesteitä; 
pitää tältä osin valitettavana, että 
komissio ei päättänyt toteuttaa 
perusteellisempia tutkimuksia, jotta olisi 
voitu ottaa paremmin huomioon kaupan 
nykyinen tilanne makro- ja 
mikrotaloudelliselta kannalta 
kaupankäynnin realiteettien paremmaksi 
sisällyttämiseksi suurelle yleisölle 
tarkoitettuun komission tiedonantoon; 
toteaa, että tällöin annettiin vuoro TTIP-
sopimuksen vaikutuksia koskeville 
tutkimuksille antamatta suuremmin tietoa 
tekijöistä, rahoituksesta tai tavoitteista, 
mikä saattaa johtaa harhaan niin 
kansalaisia kuin päättäjiä; muistuttaa, 
että TTPI on keino, jolla ratkaistaan 
Euroopan unionin talousongelmat, ei 
tarkoitus itsessään;

Or. fr
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Tarkistus 111
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
ratkaisemaan unionin talousongelmia ja 
tältä osin ei pitäisi herättää perusteettomia 
toiveita ja odotuksia ehdottamalla tällaista 
sopimusta;

Or. fr

Tarkistus 112
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 

E. katsoo, että TTIP:n todellista vaikutusta 
sekä EU:n että Yhdysvaltain talouteen on 
vaikea arvioida ja ennakoida 
neuvotteluiden ollessa yhä käynnissä; 
katsoo, että TTIP:stä on tehty ristiriitaisia 
taloudellisia vaikutuksenarviointeja ja että 
niihin olisi suhtauduttava varauksella, kun 
on kyse EU:n ja Yhdysvaltojen
valmiuksista karsia kaupan sääntelyesteitä, 
niin tarpeettomia kuin perusteettomiakin, 
ja tukea talouskasvua ja työpaikkojen 
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odotuksia; luomista; toteaa, että TTIP ei riitä yksinään 
ratkaisemaan unionin talousongelmia ja 
tältä osin ei pitäisi herättää perusteettomia 
toiveita ja odotuksia; toteaa, että TTIP:tä 
koskevien toiveiden ja odotuksien olisi 
oltava oikeasuhteisia siihen 
kunnianhimoon nähden, joka 
saavutetaan alakohtaisesti neuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 113
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; katsoo, että Yhdistyneiden 
kansakuntien Global Policy Model -malli 
on tarkoituksenmukainen ja kattavampi 
vaikutustenarviointiväline, jota olisi 
käytettävä EU:n jatkossa teettämissä 
vaikutustenarviointitutkimuksissa; toteaa, 
että TTIP ei riitä yksinään ratkaisemaan 
unionin talousongelmia vaan saattaa jopa 
kärjistää niitä monissa jäsenvaltioissa ja 
monilla yhteiskunnan osa-aloilla, ja tältä 
osin ei pitäisi herättää perusteettomia 
toiveita ja odotuksia;

Or. en
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Tarkistus 114
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, 
Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. 
Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat lukuisiin yleisiin olettamuksiin 
ja niissä suhtaudutaan toiveikkaasti EU:n 
ja Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia 
kaupan sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei 
riitä yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

Or. en

Tarkistus 115
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että lukuisissa TTIP:n 
taloudellisia vaikutuksia koskevissa 
selvityksissä ennakoidaan vaikutusten 
olevan pääasiassa myönteisiä; toteaa, että 
TTIP ei riitä yksinään ratkaisemaan 
unionin talousongelmia mutta TTIP voi 
lisätä kasvua ja työllisyyttä;
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Or. de

Tarkistus 116
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että tähänastisissa erilaisissa
TTIP:n taloudellisia vaikutuksia koskevissa 
selvityksissä voidaan tällä hetkellä 
luonnollisesti esittää vain ennusteita, 
mutta voidaan kuitenkin todeta, että 
kaikissa selvityksissä ennustetaan 
vaikutusten olevan pääasiassa myönteisiä;

Or. de

Tarkistus 117
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP on 
kaikkein kustannustehokkain saatavilla 
oleva taloudellinen kannustinpaketti;
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odotuksia;

Or. en

Tarkistus 118
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että monissa TTIP:n 
taloudellisia vaikutuksia koskevissa 
selvityksissä ennustetaan kasvua Atlantin 
molemmin puolin; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia vaan sitä olisi pidettävä 
tekijänä, joka sijoittuu laajempaan 
unionin strategiaan, jolla luodaan 
työpaikkoja ja kasvua ja vahvistetaan 
asemaamme maailmanlaajuisessa 
taloudessa;

Or. en

Tarkistus 119
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä

E. katsoo, että TTIP:n todellisia 
vaikutuksia EU:n ja Yhdysvaltojen 
talouteen on vaikea arvioida ja ennustaa 
niin kauan kuin neuvottelut ovat vielä 
kesken; katsoo, että TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskevat selvitykset ovat 
ristiriitaisia ja niihin olisi suhtauduttava 
varauksella siltä osin kuin ne koskevat 
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yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia; katsoo, että moniin TTIP:n 
taloudellisia vaikutuksia koskeviin 
selvityksiin olisi suhtauduttava 
varauksella, sillä ne perustuvat 
numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

EU:n ja Yhdysvaltojen valmiuksia karsia 
tarpeettomia tai perusteettomia kaupan 
sääntelyesteitä ja luoda kestävää kehitystä 
ja laadukkaita työpaikkoja; toteaa, että 
TTIP ei riitä yksinään ratkaisemaan 
unionin talousongelmia ja tältä osin ei 
pitäisi herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia; toteaa, että TTIP:hen 
kohdistuvien toiveiden ja odotusten on 
oltava oikeasuhteisia niihin tavoitteisiin 
nähden, joita kullakin alalla halutaan 
saavuttaa;

Or. es

Tarkistus 120
David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että kaikissa 
ennakkotutkimuksissa tai -analyyseissä, 
joissa tarkastellaan TTIP:n vaikutuksia 
perustuen numeeriseen yleisen tasapainon 
malliin, on mahdoton arvioida selvästi 
TTIP:n vaikutusta pk-yrityksiin ja koko 
unionin markkinoihin;

Or. en

Tarkistus 121
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
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Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin ennakkoselvityksiin 
olisi suhtauduttava ohjeellisina, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon
talousmalleihin, joissa ei pystytä ottamaan 
riittävästi huomioon tulevien 
taloudellisten mahdollisuuksien 
dynaamista luonnetta ja niiden 
myönteisiä kerrannaisvaikutuksia, jotka 
johtuvat kunnianhimoisesta 
sopimuksesta; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan pitkäaikaisia 
rakenteellisia talousongelmia ja niiden 
taustalla olevia syitä EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 122
Tiziana Beghin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joiden tulokset ovat 
ylimitoitetun toiveikkaita ja joissa 
suhtaudutaan yhtä toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; katsoo, että komissio 
valikoi parhaat tulokset TTIP:tä koskevan 
argumentointinsa tueksi; toteaa, että TTIP 
ei riitä yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia eikä itsessään lisää 
unionin kotitalouksien vaurautta, ja tältä 
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osin ei pitäisi herättää perusteettomia 
toiveita ja odotuksia;

Or. en

Tarkistus 123
Tiziana Beghin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joissa suhtaudutaan 
erittäin toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia ja tältä osin ei pitäisi 
herättää perusteettomia toiveita ja 
odotuksia;

E. katsoo, että moniin TTIP:n taloudellisia 
vaikutuksia koskeviin selvityksiin olisi 
suhtauduttava varauksella, sillä ne 
perustuvat numeerisiin yleisen tasapainon 
talousmalleihin, joiden tulokset ovat 
ylimitoitetun toiveikkaita ja joissa 
suhtaudutaan yhtä toiveikkaasti EU:n ja 
Yhdysvaltojen valmiuksiin karsia kaupan 
sääntelyesteitä; katsoo, että muissa 
tutkimuksissa, jotka perustuvat eri 
talousmalleihin, on tehty päinvastaisia 
päätelmiä; toteaa, että TTIP ei riitä 
yksinään ratkaisemaan unionin 
talousongelmia eikä itsessään lisää 
unionin kotitalouksien vaurautta, ja tältä 
osin ei pitäisi herättää perusteettomia 
toiveita ja odotuksia;

Or. en

Tarkistus 124
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että jopa silloin, kun on 
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käytetty kaikkein toiveikkaimpia 
numeerisia yleisen tasapainon 
talousmalleja, komission teettämissä 
tutkimuksissa on ennakoitu, että TTIP 
tuottaisi ainoastaan 0,30 prosenttia 
lisäkasvua sen jälkeen, kun sopimusta on 
pantu täytäntöön kymmenen vuoden ajan; 
ottaa huomioon, että komission laatiman 
kestävään kehitykseen kohdistuvien 
vaikutusten arvioinnin julkistamista on 
toistuvasti siirretty; ottaa huomioon, että 
kauppapolitiikan pääosaston 
pääekonomisti vahvisti 
5. maaliskuuta 2015 Euroopan 
parlamentin ja komission arvioinnissa, 
että unionissa vähintään miljoona 
työpaikkaa joudutaan siirtämään muualle 
TTIP:hen liittyvien muutoksien 
seurauksena;

Or. en

Tarkistus 125
Maria Noichl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että maatalousalan 
vapaakauppasopimuksen solmimisesta on 
odotettavissa vain vähän tai ei mitään 
myönteisiä vaikutuksia ja että 
kokonaisuutena on odotettavissa, että 
maatalouden tuottama lisäarvo vähenee 
0,5 prosenttia;

Kommentar: (Die Studie des Europäischen 
Parlaments "Risks and Opportunities for 
the EU agri-food sector in a possible EU-
US trade agreement" sagt einen solchen 
Rückgang voraus.)

Or. de
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Tarkistus 126
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että aiemmat 
kauppasopimukset ovat tuottaneet 
merkittävää hyötyä unionin taloudelle;

Or. en

Tarkistus 127
Eleonora Forenza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että Yhdysvalloissa 
elintarvikevälitteiset taudit aiheuttavat 
vuosittain 9 miljoonan ihmisen 
sairastumisen, 55 000 ihmisen joutumisen 
sairaalahoitoon ja 1 000 ihmisen 
menehtymisen tunnettujen patogeenien 
vuoksi, joita ovat Salmonella, Escherichia 
coli O157 (E. coli O157), Listeria 
monocytogenes (Lm), ja Campylobacter2, 
Escherichia coli O157 (E. coli O157), 
Listeria monocytogenes (Lm), ja 
Campylobacter3, kun taas EU:ssa 
rekisteröitiin ainoastaan 
55 453 elintarvikevälitteiseen tautiin 
sairastunutta, 5 118 sairaalahoitoon 
joutunutta ja 41 menehtynyttä;

Or. en
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Tarkistus 128
Maria Noichl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että puuttuva 
positiiviluettelo ei voi 
tulevaisuudessakaan rajoittaa sopimuksen 
kohdetta ja että kuluttaja-, eläin- ja 
ympäristönormeja koskevia päätöksiä 
voidaan tulevaisuudessa tehdä 
epädemokraattisesti niin kutsutuilla 
alakohtaisilla koordinointielimillä tai 
sääntely-yhteistyöllä;

Or. de

Tarkistus 129
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. 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 
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todellisiin työpaikkoihin, vaikka se on 
keskeinen arviointiin vaikuttava tekijä 
talouskriisin aikana;

Or. it

Tarkistus 130
Eleonora Forenza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että Yhdysvaltain 
kauppaedustajat tuomitsevat toistuvasti 
ympäristön, elintarviketurvan ja 
kuluttajavalistuksen alaan liittyvät EU:n 
normit sekä ennalta varautumisen 
periaatteen olemassaolon samoin kuin 
sen, että biotekniikan hyödykkeillä EU:n 
ja Yhdysvaltojen välillä käytävää kauppaa 
ei ole standardoitu;

Or. en

Tarkistus 131
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E c. 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 
ja ansiotulon osuuden väheneminen 
suhteessa kokonaistuloon;
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Or. it

Tarkistus 132
Maria Noichl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E c. ottaa huomioon, että konsernien 
oikeus nostaa kanteita valtioita vastaan 
estää demokraattisesti valittuja 
kansanedustajia panemasta toimeen 
demokraattisia päätöksiä;

Or. de

Tarkistus 133
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E d. ottaa huomioon, että teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan 
tilaamasta tutkimuksesta23 c 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;

__________________
23 c

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

Or. it

Tarkistus 134
Maria Noichl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E d. painottaa, että tulliesteiden ja tullien 
ulkopuolisten kaupan esteiden 
purkaminen tulevassa 
vapaakauppasopimuksessa luo 
kehitysmaiden maataloustuotannolle 
painetta, koska se menettää 
markkinaosuuksiaan;

Or. de

Tarkistus 135
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän
hyvän kauppasopimuksen mallina;

toteaa, että kauppasopimuksen mittapuuna 
on käytettävä tavallisten kansalaisten, 
työntekijöiden ja kuluttajien hyvinvointia; 
katsoo, että TTIP ei ole nämä vaatimukset 
täyttävä hyvän kauppasopimuksen malli;

Or. it

Tarkistus 136
Dita Charanzová
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että kauppasopimuksen
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina;

F. toteaa, että Euroopan komissiolle 
mittapuuna on aina ollut tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointi kauppasopimuksista 
neuvotellessa; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina;

Or. en

Tarkistus 137
Salvatore Cicu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

toteaa, että kauppasopimuksen mittapuuna 
on käytettävä tavallisten kansalaisten, 
työntekijöiden ja kuluttajien hyvinvointia; 
katsoo, että TTIP:n olisi toimittava nämä 
vaatimukset täyttävän hyvän 
kauppasopimuksen mallina;

toteaa, että kauppasopimuksen mittapuuna 
on käytettävä yritysten, tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina;

Or. it

Tarkistus 138
Frédérique Ries, Gérard Deprez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 

F. toteaa, että TTIP:n olisi toimittava 
moninaiset vaatimukset täyttävän hyvän 
kauppasopimuksen mallina, jolla 
helpotetaan erityisesti tavaroiden ja 
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toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina;

palvelujen tuottajien sekä viejien ja 
tuojien toimintaa, pyrkien saavuttamaan 
sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 
tavoitteita, joilla edistetään asianosaisen 
väestön hyvinvointia;

Or. fr

Tarkistus 139
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina;

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia sekä jäsenvaltioiden 
taloudellista etua; katsoo, että 
kunnioittamista ei ole näissä 
neuvotteluissa lähtökohtaisesti 
kunnioitettu;

Or. fr

Tarkistus 140
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että kauppasopimuksen
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän
hyvän kauppasopimuksen mallina;

F. toteaa, että EU:n kauppapolitiikan
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; toteaa, että 1,6 miljoonaa 
kansalaista on allekirjoittanut 
vetoomuksen, jossa vaaditaan TTIP-
neuvotteluja koskevaa eurooppalaista 
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kansalaisaloitetta; toteaa, että komissio 
sivuuttaa edelleen tämän poikkeuksellisen 
pyynnön, joka koskee yleisön 
osallistumista ja kuulemista; katsoo, että 
TTIP ei voi toimia hyvän 
kauppasopimuksen mallina niin kauan 
kuin neuvotteluja ei keskeytetä laajan 
kuulemisen täytäntöön panemiseksi, jossa 
selvitetään kansalaisten huolenaiheet ja 
vaatimukset niihin vastaamisen 
ennakkoedellytyksenä;

Or. en

Tarkistus 141
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että kauppasopimuksen
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina;

F. toteaa, että kauppasopimuksiemme
mittapuuna on tavallisten kansalaisten, 
työntekijöiden ja kuluttajien hyvinvointi; 
katsoo, että TTIP:n olisi toimittava nämä 
vaatimukset täyttävän hyvän 
kauppasopimuksen mallina;

Or. de

Tarkistus 142
Franck Proust, Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
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hyvän kauppasopimuksen mallina; hyvän kauppasopimuksen mallina ja 
perustana, jonka pohjalta neuvotteluja 
käydään tulevaisuudessa 
kumppanivaltioiden kanssa;

Or. fr

Tarkistus 143
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina;

F. toteaa, että TTIP:n olisi toimittava 
tulevien kauppasopimusten hyvänä 
mallina;

Or. de

Tarkistus 144
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina;

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia samoin kuin kasvua ja 
työpaikkojen luomista edistäville 
yrityksille tarjoutuvia laajempia 
mahdollisuuksia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina;

Or. en
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Tarkistus 145
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina;

F. toteaa, että kaupankäynti ja investointi 
eivät ole tavoitteita sinänsä, vaan niiden 
hyödyllisyys perustuu kansalaisten 
elintason ja elämänlaadun paranemiseen, 
ja että siksi kaikkien kauppasopimusten 
mittapuuna on käytettävä kansalaisten, 
työntekijöiden ja kuluttajien hyvinvointia; 
katsoo, että TTIP:n olisi toimittava nämä 
vaatimukset täyttävän hyvän 
kauppasopimuksen mallina;

Or. es

Tarkistus 146
Pablo Zalba Bidegain

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina;

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia ja liiketoimintaedellytysten 
paranemista; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina;

Or. es

Tarkistus 147
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina;

F. toteaa, että korkealaatuisen 
kauppasopimuksen päätavoitteena on 
edistää kauppaa ja investointia ottamalla 
käyttöön parannettuja edellytyksiä, jotta 
tavarat, palvelut ja pääoma voivat 
vapaasti liikkua rajojen yli, mikä johtaa 
työpaikkojen ja kasvun luomiseen;

Or. en

Tarkistus 148
David Borrelli, Tiziana Beghin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
mittapuuna on käytettävä tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointia; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina;

F. toteaa, että kauppasopimuksen 
päätavoitteena on oltava tavallisten 
kansalaisten, työntekijöiden ja kuluttajien 
hyvinvointi sekä yhteiskuntiemme 
kehittäminen; katsoo, että TTIP:n olisi 
toimittava nämä vaatimukset täyttävän 
hyvän kauppasopimuksen mallina; katsoo, 
että sopimuksen vaikutuksien ei pitäisi 
rajoittua makrotaloudelliseen tasoon vaan 
sillä olisi oltava myönteinen ja 
konkreettinen vaikutus valtioiden 
kansalaisten elinoloihin;

Or. en

Tarkistus 149
Tonino Picula

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että vaikka lyhytaikaiset 
viisumit eivät yleensä ole olleet EU:n 
kauppaneuvottelujen aiheena, 
vastavuoroisuuden puute voi kuitenkin 
vaikuttaa luonnollisten henkilöiden 
liikkumiseen EU:sta sellaisen maan 
alueelle, jonka kanssa EU on 
allekirjoittanut kauppasopimuksen 
palvelujen tarjoamisesta (ns. palvelujen 
tarjonnan 4. luokka);

Or. hr

Tarkistus 150
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että Yhdysvaltojen liittovaltion 
eläinten hyvinvointia koskeva 
lainsäädäntö jää tasoltaan selvästi EU:n 
sääntelyn alapuolelle eikä esimerkiksi 
tuotantoeläinten hyvinvointia koskevista 
normeista ennen teurastusta ole 
lainsäädäntöä; toteaa, että komissio ei 
valitettavasti pidä eläinten hyvinvointia 
kauppaan liittyvänä näkökohtana samalla 
tavoin kuin elintarviketurvallisuutta tai 
tuontiedellytyksiin liittyvää eläinten 
terveyttä;

Or. en

Tarkistus 151
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että myös elintarvikeketjun 
elintarviketurvallisuutta koskevassa 
lähestymistavassa on merkittäviä eroja; 
toteaa, että EU:ssa elintarviketurvallisuus 
taataan yhdennetyllä ”maatilalta 
haarukkaan” -lähestymistavalla, kun taas 
Yhdysvaltojen järjestelmässä useimmiten 
tarkistetaan lopputuotteen turvallisuus ja 
tästä syystä siinä turvaudutaan 
helpommin patogeeneja vähentäviin 
käsittelyihin;

Or. en

Tarkistus 152
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että kattavaa talous- ja 
kauppasopimusta ei pitäisi pitää TTIP:n 
mittapuuna, muun muassa siitä syystä, 
että se perustuu kielteiseen luetteloon 
liittyvään lähestymistapaan, se sisältää 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevia epätyydyttäviä 
määräyksiä eikä sillä onnistuttu 
suojaamaan useita EU:n maantieteellisiä 
merkintöjä;

Or. en

Tarkistus 153
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. toteaa, että eurooppalaiset kuluttajat 
saavat tietoa elintarvikkeissa olevista 
muuntogeenisistä organismeista 
pakollisten merkintöjen ansiosta, kun taas 
Yhdysvalloissa elintarvike- ja lääkevirasto 
FDA tunnustaa muuntogeeniset 
organismit ”oleellisilta osin 
samanarvoisiksi” muiden kuin 
muuntogeenisten vaihtoehtojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 154
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F c. toteaa, että toisin kuin 150 valtiota 
ympäri maailman, Yhdysvallat ei ole 
ratifioinut tärkeimpiä kansainvälisiä 
kemiallisia aineita koskevia 
yleissopimuksia (esimerkiksi pysyviä 
orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman 
yleissopimus, Rotterdamin yleissopimus 
tiettyjen vaarallisten kemikaalien 
kaupasta), mikä osoittaa, että Yhdysvallat 
on eristäytynyt kansainvälisestä 
kemikaalipolitiikasta; toteaa lisäksi, että 
Yhdysvallat kieltäytyy panemasta 
täytäntöön YK:n maailmanlaajuisesti 
yhdenmukaistetun kemikaalien luokitus-
ja merkintäjärjestelmän ympäristöosaa, 
mikä kuvaa sitä, että kemikaalien osalta 
Yhdysvaltojen ja EU:n välillä vallitsee 
perustavanlaatuinen erimielisyys;
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Or. en


