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Tarkistus 155
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt 
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 156
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt 
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

G. toteaa, että TTIP-neuvottelut ovat 
avoimempia kuin mitkään aiemmat 
kansainvälisistä sopimuksista käydyt 
neuvottelut; toteaa, että tähänastisten 
neuvottelujen salaileva luonne on 
heikentänyt neuvotteluprosessin 
demokraattista valvontaa;

Or. de

Tarkistus 157
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne ja sitä entisestään 
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neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

pahentanut viestinnän puute ovat 
heikentäneet neuvotteluprosessin kulkuun 
liittyvää luottamusta kansalaisten ja 
tiettyjen päättäjien keskuudessa; toteaa 
lisäksi, että tämän tason neuvotteluissa ei 
pidä sallia sellaista avoimuutta, joka 
uhkaisi tai horjuttaisi sitä hyvää tapaa, 
jolla neuvotteluosapuolet puolustavat 
Euroopan unionin yleistä etua, sillä 
tällainen avoimuus paljastaisi Euroopan 
strategian neuvotteluosapuolelle tai 
kolmansille toimijoille; korostaa tässä 
yhteydessä, että internetiin vuotaneiden 
luottamuksellisten asiakirjojen 
julkaiseminen ei ole antanut aihetta 
syytteisiin, vaikka siinä on kysymys 
selkeästä lainrikkomuksesta;

Or. fr

Tarkistus 158
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

G. toteaa, että on syntynyt virheellinen 
käsitys siitä, että neuvotteluilla olisi
salaileva luonne ja että tämä on herättänyt 
huolta kansalaisissa; toteaa, että komissio 
pyrkinyt vastaamaan näihin huoliin 
noudattamalla ennennäkemätöntä 
avoimuutta sopimusta koskevan
neuvotteluprosessin aikana;

Or. en

Tarkistus 159
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt 
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt 
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa; toteaa, että Atlantin 
kummallakin puolella olisi noudatettava 
demokratian periaatetta siinä, 
minkälainen saatavuus eri hallintotasoilla 
toimivilla parlamentaarikoilla sekä 
toimittajilla, tutkijoilla ja kansalaisilla ja 
kansalaisyhteiskuntaa edustavilla 
järjestöillä on keskeisiin 
neuvotteluasiakirjoihin; toteaa, että 
konsolidoidut tekstit ovat edelleen 
saatavilla ainoastaan lukusaleissa ja että 
on ristiriitaista, että ne käsittelevät yhä 
useampia kysymyksiä sitä mukaa kuin 
neuvottelut etenevät;

Or. en

Tarkistus 160
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt 
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
avoimuuden puute on ollut vakava virhe 
ja että se on heikentänyt 
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

Or. en

Tarkistus 161
Marine Le Pen
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt 
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salainen luonne kertoo demokratian 
laiminlyönnistä ja Euroopan unionin 
toimielimiä koskevan 
avoimuusvelvollisuuden vakavasta 
puutteesta;

Or. fr

Tarkistus 162
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

G. toteaa, että neuvotteluissa ei 
neuvottelutaktisista syistä voida aina 
julkistaa kaikkia tietoja ja että tämä 
asettaa kansalaisten osallistumiselle ja
neuvotteluprosessin demokraattiselle 
valvonnalle erityisiä haasteita; toteaa, että 
tämä ei ole vaikuttanut haitallisesti EU:n 
aiemmin tekemiin sopimuksiin;

Or. de

Tarkistus 163
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt
neuvotteluprosessin demokraattista 

G. toteaa, että TTIP-sopimuksesta 
käytävien neuvottelujen olisi oltava 
mahdollisimman avoimia; toteaa 
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valvontaa; tukevansa täysin sekä neuvoston päätöstä 
poistaa neuvotteluohjeiden turvaluokitus 
että komission avoimuusaloitetta; toteaa, 
että komission uusi avoimuusaloite 
edistää neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa ja on jo poistanut avoimuuden 
puutteita; toteaa, että neuvottelut 
edellyttävät aina myös jonkin verran 
luottamuksellisuutta, jotta voidaan 
saavuttaa laadullisesti korkeatasoinen 
tulos;

Or. de

Tarkistus 164
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt 
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on ollut vakava virhe, 
joka ei ole ainoastaan heikentänyt 
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa, vaan myös myötävaikuttanut 
siihen, että TTIP-sopimusneuvotteluja 
kohtaan on muodostunut kielteistä 
suhtautumista, joka perustuu usein 
vääriin tai vääristeltyihin tietoihin;

Or. es

Tarkistus 165
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt 

G. toteaa, että vaikka neuvottelujen 
kansainvälinen luonne edellyttää 
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neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

tietynasteista harkintavaltaa, jotta tulokset 
voidaan taata tehokkaasti, harkintavallan 
ja avoimuuden välille on luotava 
tasapaino; toteaa lisäksi, että 
demokraattisen valvonnan 
vahvistamiseksi pitäisi voida taata entistä 
korkeampi avoimuuden taso;

Or. en

Tarkistus 166
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

G. toteaa, että Euroopan komissio on 
pyrkinyt huomattavasti lisäämään tietojen 
saatavuutta käynnistämällä 
avoimuusaloitteen, joka on lisännyt
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

Or. en

Tarkistus 167
Pablo Zalba Bidegain

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne saattaa heikentää
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

Or. es
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Tarkistus 168
Eleonora Forenza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt 
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt 
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;
toteaa TTIP-neuvottelujen osoittaneen, 
että Euroopan unionin toiminnasta 
annetun sopimuksen 207 ja 218 artiklassa 
määrättyjä neuvottelumenettelyjä on 
arvioitava olennaisesti;

Or. en

Tarkistus 169
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt 
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

G. toteaa, että EU:n kauppasopimuksia 
ohjaavista oikeudellisista puitteista on 
määrätty SEUT-sopimuksen 
207 artiklassa, jossa vahvistetaan, että 
komissio käy sopimuksia koskevia 
neuvotteluja kuultuaan jäsenvaltioiden 
nimeämää erityiskomiteaa;

Or. en

Tarkistus 170
Goffredo Maria Bettini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
salaileva luonne on heikentänyt
neuvotteluprosessin demokraattista 
valvontaa;

G. toteaa, että tähänastisten neuvottelujen 
avoimuuden puute on ollut vakava virhe 
ja että se on johtanut puutteisiin
neuvotteluprosessin demokraattisessa 
valvonnassa;

Or. en

Tarkistus 171
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. suhtautuu myönteisesti komission 
jäsen Malmströmin käynnistämiin 
aloitteisiin ja toimiin, joilla pyritään 
lisäämään neuvottelujen avoimuutta ja 
edistämään useiden asiakirjojen 
julkistamista;

Or. en

Tarkistus 172
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että EU:n 
sitoutuminen kulttuuri-ilmaisujen 
moninaisuuden suojelemista ja 
edistämistä koskevaan Unescon 
yleissopimukseen ja SEUT-sopimuksen 
167 artikla takaavat ja turvaavat EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden oikeuden laatia ja 
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panna täytäntöön kulttuuritoimia ja 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
suojeluun ja edistämiseen tähtääviä 
toimia; toteaa, että Yhdysvallat ei ole 
allekirjoittanut Unescon yleissopimusta;

Or. en

Tarkistus 173
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että EU:n 
oikeusasiamies on tehnyt selvityksen 
TTIP-neuvottelujen avoimuudesta ja 
tavasta, jolla komissio on käsitellyt 
pyyntöjä saada tietoa ja että 
oikeusasiamies on päätynyt ratkaisuun, 
joka sisältää kymmenen 
muutossuositusta;

Or. en

Tarkistus 174
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että nykyinen 
maailmanlaajuisen geopoliittisen 
tilanteen nopea muutosvauhti edellyttää 
EU:lta päättäväistä asennetta ja että sen 
on tutkittava useita erilaisia poliittisia ja 
taloudellisia vaihtoehtoja voidakseen 
vahvistaa maailmanlaajuista taloudellista 
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asemaansa;

Or. en

Tarkistus 175
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. kehottaa ryhtymään välittömiin 
toimiin lainsäädäntövaltaa käyttävien 
aluehallitusten osallistamiseksi ja 
kuulemiseksi, jotta ne voidaan ottaa 
täysimääräisesti huomioon neuvottelujen 
aikana;

Or. en

Tarkistus 176
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. toteaa, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 1 artiklassa ja 
10 artiklan 3 kohdassa määrätään 
molemmissa, että ”päätökset tehdään 
mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia”;

Or. en

Tarkistus 177
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
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Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G c. toteaa, että maatalous on keskeinen 
osa laajempia strategisen tärkeitä 
kysymyksiä, kuten 
elintarviketurvallisuutta, kestävää 
kehitystä, yhteiskunnallisia valintoja ja 
kollektiivisia etuja, ja että EU:n ja 
Yhdysvaltojen maatalousalat eroavat 
toisistaan huomattavasti monissa asioissa, 
kuten kuluttajien terveyteen liittyvissä 
näkökohdissa ja 
elintarviketurvallisuusvaatimuksissa, 
jotka koskevat myös GMO:ita ja 
hormonilihaa;

Or. en

Tarkistus 178
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi, että vaikka unioni ja Yhdysvallat 
pystyvät etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni 
ei uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa 
tai kulttuurista monimuotoisuutta eikä 
neuvottele eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
henkilötietojen suojelusta;

Poistetaan.

Or. it



PE552.119v01-00 14/87 AM\1055724FI.doc

FI

Tarkistus 179
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan, 
että vaikka unioni ja Yhdysvallat pystyvät 
etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa
tai kulttuurista monimuotoisuutta eikä 
neuvottele eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
henkilötietojen suojelusta;

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan, 
että vaikka unioni ja Yhdysvallat pystyvät 
etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, 
ympäristönormeja, tietosuojaan liittyviä 
normeja tai kulttuurista monimuotoisuutta 
ja se voi neuvotella eurooppalaisten 
syömän ruoan turvallisuudesta tai 
eurooppalaisten henkilötietojen suojelusta 
ainoastaan, mikäli niissä noudatetaan 
mahdollisimman tiukkoja vaatimuksia;

(La situation actuelle en matière de 
sécurité alimentaire ou la protection des 
données personnelles n'est pas toujours 
satisfaisante et peut être même améliorée 
(exemples: perturbateurs endocriniens, 
etc))

Or. fr

Tarkistus 180
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi, että vaikka unioni ja Yhdysvallat 
pystyvät etenemään merkittävästi toistensa 

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan, 
että vaikka unioni ja Yhdysvallat pystyvät 
etenemään merkittävästi toistensa 
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tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa 
tai kulttuurista monimuotoisuutta eikä 
neuvottele eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
henkilötietojen suojelusta;

tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa 
tai kulttuurista monimuotoisuutta eikä 
neuvottele eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
henkilötietojen suojelusta; toteaa, että 
samaan aikaan komissio haluaa 
kuitenkin vahvistaa talouden ja sääntelyn 
integraatiota sisämarkkinoilla ja aikoo 
avata kilpailua entisestään 
verkkotoimialalle ja infrastruktuureille, 
minkä vaarana on sellaisten toimintojen 
vapauttaminen, joita on tähän mennessä 
toteutettu kansallisten julkisten palvelujen 
puitteissa;

Or. fr

Tarkistus 181
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi, että vaikka unioni ja Yhdysvallat 
pystyvät etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa 
tai kulttuurista monimuotoisuutta eikä 
neuvottele eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
henkilötietojen suojelusta;

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi, että vaikka unioni ja Yhdysvallat 
pystyvät etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni 
säilyttää eurooppalaisen työterveyden ja 
-turvallisuuden, sosiaaliturvan, 
tietosuojan ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden eikä neuvottele 
eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
henkilötietojen suojelusta;

Or. en
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Tarkistus 182
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan, 
että vaikka unioni ja Yhdysvallat pystyvät 
etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa 
tai kulttuurista monimuotoisuutta eikä 
neuvottele eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
henkilötietojen suojelusta;

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan, 
että vaikka unioni ja Yhdysvallat pystyvät 
etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, 
elintarvikenormeja, ympäristönormeja,
tietosuojaa tai kulttuurista 
monimuotoisuutta;

Or. fr

Tarkistus 183
Tokia Saïfi, Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi, että vaikka unioni ja Yhdysvallat 
pystyvät etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa 
tai kulttuurista monimuotoisuutta eikä 
neuvottele eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
henkilötietojen suojasta;

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
ilmoittaneen selvästi, että hän haluaa 
Yhdysvaltojen kanssa tehtävän 
kauppasopimuksen olevan 
kohtuudenmukainen ja tasapainoinen ja
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan, 
että vaikka unioni ja Yhdysvallat pystyvät 
etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa 
tai kulttuurista monimuotoisuutta eikä 
neuvottele eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
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henkilötietojen suojasta; 

Or. fr

Tarkistus 184
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi, että vaikka unioni ja Yhdysvallat 
pystyvät etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa 
tai kulttuurista monimuotoisuutta eikä 
neuvottele eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
henkilötietojen suojelusta;

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi, että vaikka unioni ja Yhdysvallat 
pystyvät etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa 
tai kulttuurista monimuotoisuutta eikä 
neuvottele eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten
henkilötietojen suojelusta eikä 
kunnallisista yleishyödyllisistä 
palveluista;

Or. de

Tarkistus 185
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, 
Vladimir Urutchev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi, että vaikka unioni ja Yhdysvallat 
pystyvät etenemään merkittävästi toistensa 

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi, että vaikka unioni ja Yhdysvallat 
pystyvät etenemään merkittävästi toistensa 
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tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa 
tai kulttuurista monimuotoisuutta eikä 
neuvottele eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
henkilötietojen suojelusta;

tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa 
tai kulttuurista monimuotoisuutta ja 
säilyttää eurooppalaisten syömän ruoan 
korkean turvallisuuden tason tai 
eurooppalaisten henkilötietojen suojelun;

(It is important to stress that we are not 
talking about lowering standards in 
negotiations rather than saying that issues 
of food safety are not-negotiable, as it is 
not true - issues of food safety or SPS are 
being negotiated, but we don’t want to
decrease level of protection in this 
negotiations. That is the difference.)

Or. en

Tarkistus 186
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi, että vaikka unioni ja Yhdysvallat 
pystyvät etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa 
tai kulttuurista monimuotoisuutta eikä 
neuvottele eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
henkilötietojen suojelusta;

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi, että vaikka unioni ja Yhdysvallat 
pystyvät etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa 
tai kulttuurista monimuotoisuutta eikä 
neuvottele eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
henkilötietojen suojelusta ja että 
oikeusvaltion periaatetta olisi sovellettava 
tässäkin yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 187
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi, että vaikka unioni ja Yhdysvallat 
pystyvät etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, sosiaaliturvaa, tietosuojaa 
tai kulttuurista monimuotoisuutta eikä 
neuvottele eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
henkilötietojen suojelusta;

H. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan
selvästi, että vaikka unioni ja Yhdysvallat 
pystyvät etenemään merkittävästi toistensa 
tuotestandardien tunnustamisessa ja 
kehittämään yhteisiä standardeja, unioni ei 
uhraa eurooppalaista työterveyttä ja 
-turvallisuutta, eläinten terveyttä,
sosiaaliturvaa, tietosuojaa tai kulttuurista 
monimuotoisuutta eikä neuvottele 
eurooppalaisten syömän ruoan 
turvallisuudesta tai eurooppalaisten 
henkilötietojen suojelusta;

Or. en

Tarkistus 188
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. muistuttaa, että hänen ilmaisemansa 
näkemykset ovat saaneet myös 
kauppapolitiikasta vastaavan komission 
jäsen Cecilia Malmströmin ja 
Yhdysvaltojen kauppapolitiikan edustajan 
Michael Fromanin tuen, kun nämä 
sitoutuivat 20. maaliskuuta 2015 
Brysselissä suojelemaan julkisia palveluja 
kauppasopimuksissa, joista EU ja 
Yhdysvallat neuvottelevat;

Or. fr
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Tarkistus 189
Viviane Reding

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. toteaa, että luottamus on välttämätön 
tekijä kunnianhimoisten ja monitahoisten 
neuvottelujen onnistumiselle; toteaa, että 
Euroopan parlamentti pitää valitettavana 
viimeaikaisia paljastuksia sim-kortteja 
valmistavaan Gemaltoon kohdistuneesta 
hakkeroinnista; painottaa, että 
neuvottelujen aloittaminen uudelta 
pohjalta on mahdollista vain ryhtymällä 
rohkeisiin toimiin Atlantin kummallakin 
puolella kansalaistemme perusoikeuksien 
turvaamiseksi; korostaa, että näillä 
konkreettisilla toimilla on pyrittävä 
palauttamaan luottamus sekä kuluttajien 
että poliitikkojen keskuudessa 
vauhdittamalla siten kauppaneuvotteluja 
uusin voimin; ottaa asianmukaisesti 
huomioon USA:n hallinnossa ja USA:n 
kongressissa hiljattain tapahtuneet 
myönteiset käänteet, kuten ehdotuksen 
tietosuojastandardeihin liittyvistä 
parannuksista;

Or. en

Tarkistus 190
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklan 
ja Euroopan unionista tehdyn 
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sopimuksen 2 artiklan, joissa ilmaistaan 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen periaate todeten, että 
unioni pyrkii kaikissa toimissaan 
poistamaan eriarvoisuutta miesten ja 
naisten välillä sekä edistämään miesten ja
naisten välistä tasa-arvoa;

Or. es

Tarkistus 191
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. muistuttaa, että Euroopan 
parlamentti otti 23. toukokuuta 2013 
antamassaan päätöslauselmassa selkeästi 
kantaa siihen, että kulttuuripalvelut ja 
audiovisuaaliset palvelut, mukaan 
luettuna verkossa tarjottavat palvelut, on 
jätettävä TTIP-neuvottelujen 
ulkopuolelle, mutta muistuttaa samalla, 
että neuvotteluvaltuuksien missään 
vaiheessa ei ole selkeästi todettu, että 
kulttuuripalveluihin ja -tuotteisiin olisi 
suhtauduttava tai niitä olisi käsiteltävä eri 
tavoin kuin muita kaupallisia palveluja tai 
tuotteita;

Or. en

Tarkistus 192
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H b. ottaa huomioon Euroopan unionin 
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toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 ja 
208 artiklan, joissa luetellaan periaatteita, 
joita EU:n ulkopolitiikassa on 
noudatettava sen yhdenmukaisuuden 
takaamiseksi;

Or. es

Tarkistus 193
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H b. toteaa, että kirjalliseen kysymykseen 
E-009607/2014 antamassaan 
vastauksessa komissio totesi, että 
audiovisuaalisia palveluja ei luokitella 
kulttuuriksi ja että EU ei säädä 
kulttuuripalvelujen määritelmästä 
kauppasopimuksiaan varten ja että 
transatlanttinen kauppa- ja 
investointikumppanuus (TTIP) ei ole 
poikkeus tästä säännöstä;

Or. en

Tarkistus 194
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H c. toteaa, että Euroopassa suojatun 
alkuperänimityksen (SAN) ja suojatun 
maantieteellisen merkinnän (SMM) 
mukaisten tuotteiden nimityksiä hallitaan 
laatua ja alkuperää koskevilla tiukoilla 
määrittelyillä, kun taas Yhdysvalloissa ne 
edustavat pelkästään yleisiä nimiä, joita 
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voi käyttää vapaasti ilman rajoituksia;

Or. en

Tarkistus 195
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi 
hyväksyä, että jäsenvaltioiden 
tuomioistuinten toimivaltaa rajoitetaan 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset 
ovat saatavilla, unionin kolmen 
toimielimen on harkittava kukin 
tahollaan ja keskenään parasta tapaa 
investointisuojan ja investoijien 
yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseen ja 
otettava tällöin huomioon kriittiset, 
rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 196
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin Poistetaan.
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todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi 
hyväksyä, että jäsenvaltioiden 
tuomioistuinten toimivaltaa rajoitetaan 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset 
ovat saatavilla, unionin kolmen 
toimielimen on harkittava kukin 
tahollaan ja keskenään parasta tapaa 
investointisuojan ja investoijien 
yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseen ja 
otettava tällöin huomioon kriittiset, 
rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat;

Or. de

Tarkistus 197
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Jan 
Zahradil, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi 
hyväksyä, että jäsenvaltioiden 
tuomioistuinten toimivaltaa rajoitetaan 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset 
ovat saatavilla, unionin kolmen 
toimielimen on harkittava kukin 
tahollaan ja keskenään parasta tapaa 

Poistetaan.
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investointisuojan ja investoijien 
yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseen ja 
otettava tällöin huomioon kriittiset, 
rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat;

Or. en

Tarkistus 198
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, unionin kolmen toimielimen on 
harkittava kukin tahollaan ja keskenään 
parasta tapaa investointisuojan ja 
investoijien yhdenvertaisen kohtelun 
toteuttamiseen ja otettava tällöin huomioon 
kriittiset, rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat;

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; katsoo, että 
ulkomaisten sijoittajien tehokas suojelu 
syrjinnältä edellyttää myös hyvin 
kehittyneissä oikeusjärjestelmissä 
sijoittajan ja valtion välisiä 
riitojenratkaisumekanismeja, sillä 
kansallisesta oikeudesta poikkeavista 
kansainvälisten sopimusten määräyksistä 
ei aina ole mahdollista nostaa kannetta 
kansallisissa tuomioistuimissa; toteaa, että 
nyt kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, unionin kolmen toimielimen on 
harkittava kukin tahollaan ja keskenään 
parasta tapaa investointisuojan ja 
investoijien yhdenvertaisen kohtelun 
toteuttamiseen ja otettava tällöin huomioon 
kriittiset, rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat;

Or. de
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Tarkistus 199
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, unionin kolmen toimielimen on 
harkittava kukin tahollaan ja keskenään 
parasta tapaa investointisuojan ja 
investoijien yhdenvertaisen kohtelun 
toteuttamiseen ja otettava tällöin huomioon 
kriittiset, rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat;

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, unionin kolme toimielintä 
harkitsevat parhaillaan kukin tahollaan ja 
keskenään parasta tapaa investointisuojan 
ja investoijien yhdenvertaisen kohtelun 
toteuttamiseen ottamalla mukaan 
kansalaisyhteiskunnan ja etenkin tämän 
mekanismin parissa jo tekemissä olleet 
yritykset ja otettava tällöin huomioon 
kriittiset, rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat säilyttämällä kuitenkin 
samalla jäsenvaltioiden sääntelyoikeuden;

Or. fr

Tarkistus 200
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
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että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset 
ovat saatavilla, unionin kolmen 
toimielimen on harkittava kukin 
tahollaan ja keskenään parasta tapaa 
investointisuojan ja investoijien 
yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseen ja 
otettava tällöin huomioon kriittiset, 
rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat;

että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että 
komission jäsen Malmström vahvisti 
tämän kansainvälisen kaupan 
valiokunnalle 18. maaliskuuta 2015 
antamassaan lausunnossa ja antoi 
ehdotuksen sijoittajansuojajärjestelmien 
nykyaikaistamisesta niin, että ne 
noudattaisivat täysin kansallisten 
tuomioistuinten toimivaltaa;

Or. en

Tarkistus 201
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, unionin kolmen toimielimen on 
harkittava kukin tahollaan ja keskenään 
parasta tapaa investointisuojan ja 
investoijien yhdenvertaisen kohtelun 
toteuttamiseen ja otettava tällöin huomioon 
kriittiset, rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat;

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, unionin kolmen toimielimen on 
harkittava kukin tahollaan ja keskenään 
sekä yhdessä kansalaisyhteiskunnan ja 
yritysten edustajien kanssa parasta tapaa 
investointisuojan ja investoijien 
yhdenvertaisen kohtelun ja valtioiden 
sääntelyoikeuden toteuttamiseen ja 
otettava tällöin huomioon kriittiset, 
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rakentavassa hengessä esitetyt näkökannat;

Or. fr

Tarkistus 202
Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, unionin kolmen toimielimen on 
harkittava kukin tahollaan ja keskenään 
parasta tapaa investointisuojan ja 
investoijien yhdenvertaisen kohtelun 
toteuttamiseen ja otettava tällöin 
huomioon kriittiset, rakentavassa hengessä 
esitetyt näkökannat;

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
sen, että hän ei voi hyväksyä, että 
jäsenvaltioiden tuomioistuinten toimivaltaa 
rajoitetaan sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia, mutta että on 
tärkeää ottaa huomioon, että sijoittajat 
kohtaavat ongelmia, joita kansalliset 
oikeusjärjestelmät eivät aina kykene 
ratkaisemaan tehokkaasti, mikä johtuu 
osittain siitä, että sijoittajille 
kansainvälisten kauppasopimusten 
nojalla myönnetyt oikeudet eivät ole 
suoraan täytäntöönpantavia 
pohjoisamerikkalaisissa tuomioistuimissa; 
toteaa, että nyt kun investointisuojaa ja 
sijoittajan ja valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, unionin kolmen toimielimen on 
harkittava kukin tahollaan ja keskenään, 
miten sijoittajan ja valtion välinen 
riitojenratkaisumekanismi on laadittava, 
jotta se mahdollistaa oikeudenmukaisen 
tasapainon saavuttamisen
investointisuojan ja investoijien 
yhdenvertaisen kohtelun ja EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden sääntelyoikeuden suojelun 
välillä, ja otettava tällöin huomioon 
kriittiset, rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat;

Or. pt
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Tarkistus 203
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, unionin kolmen toimielimen on 
harkittava kukin tahollaan ja keskenään 
parasta tapaa investointisuojan ja 
investoijien yhdenvertaisen kohtelun 
toteuttamiseen ja otettava tällöin huomioon 
kriittiset, rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat;

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, unionin kolmen toimielimen on 
harkittava kukin tahollaan ja keskenään 
parasta tapaa investointisuojan ja 
investoijien yhdenvertaisen kohtelun 
toteuttamiseen ja otettava tällöin huomioon 
kriittiset, rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat; toteaa, että jäsenvaltioiden 
kansalaiset ovat kuitenkin suhtautuneet 
hyvin kielteisesti 
riitojenratkaisumekanismiin tai 
välitystuomioistuimeen, sillä mekanismi 
saattaisi horjuttaa vakavasti 
jäsenvaltioiden, niiden oikeuslaitosten ja 
osin jäsenvaltioiden kansalaisten 
demokraattisesti nimittämän lainsäätäjän 
luomien kansallisten oikeusjärjestelmien 
suvereeniutta;

Or. fr

Tarkistus 204
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, unionin kolmen toimielimen on 
harkittava kukin tahollaan ja keskenään 
parasta tapaa investointisuojan ja 
investoijien yhdenvertaisen kohtelun 
toteuttamiseen ja otettava tällöin 
huomioon kriittiset, rakentavassa 
hengessä esitetyt näkökannat;

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia voidaan 
edelleen parantaa heikentämättä 
kuitenkaan eurooppalaisten sijoittajien 
suojelua syrjinnältä ja ilman korvausta 
tapahtuvalta pakkolunastukselta;

Or. en

Tarkistus 205
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, unionin kolmen toimielimen on 
harkittava kukin tahollaan ja keskenään 
parasta tapaa investointisuojan ja 

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välistä riitojenratkaisumekanismia 
TTIP:ssä koskevan julkisen kuulemisen 
tulokset ovat saatavilla, unionin kolmen 
toimielimen on harkittava kukin tahollaan 
ja keskenään parasta tapaa 
investointisuojan ja investoijien 
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investoijien yhdenvertaisen kohtelun 
toteuttamiseen ja otettava tällöin huomioon 
kriittiset, rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat;

yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseen 
turvautumatta kyseiseen 
riitojenratkaisumekanismiin ja otettava 
tällöin huomioon suurelta osin hyvin 
kriittiset, rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat;

Or. en

Tarkistus 206
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, unionin kolmen toimielimen on 
harkittava kukin tahollaan ja keskenään 
parasta tapaa investointisuojan ja 
investoijien yhdenvertaisen kohtelun
toteuttamiseen ja otettava tällöin huomioon 
kriittiset, rakentavassa hengessä esitetyt 
näkökannat;

I. muistuttaa puheenjohtaja Junckerin 
todenneen poliittisissa suuntaviivoissaan 
selvästi myös sen, että hän ei voi hyväksyä, 
että jäsenvaltioiden tuomioistuinten 
toimivaltaa rajoitetaan sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevien 
erityisjärjestelyjen takia; toteaa, että nyt 
kun investointisuojaa ja sijoittajan ja 
valtion välisestä 
riitojenratkaisumekanismia TTIP:ssä 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat 
saatavilla, unionin kolmen toimielimen on 
harkittava kukin tahollaan ja keskenään 
parasta tapaa investointisuojan ja 
syrjimättömyyden toteuttamiseen ja 
otettava tällöin huomioon kriittiset, 
rakentavassa hengessä esitetyt näkökannat;

Or. en

Tarkistus 207
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

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

I a. ottaa huomioon, että sijoittajien ja 
valtioiden välisten 
riidanratkaisumenettelyjen on oltava 
ehdottomasti saatavilla, taattava riidan 
osapuolten tasapuolinen kohtelu ja 
sisällettävä mahdollisuus valittaa 
ensimmäisessä oikeusasteessa annetusta 
päätöksestä;

Or. fr

Tarkistus 208
Tiziana Beghin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. muistuttaa, että komission on 
pidettävä mielessä, että valtion ja 
sijoittajan välistä 
riitojenratkaisumekanismia koskevassa 
julkisessa kuulemisessa saamassaan 
vastauksessa EU:n kansalaiset vaativat 
valtion ja sijoittajan välisen 
riitojenratkaisumekanismin poistoa 
kokonaan TTIP-sopimuksesta eikä sen 
uudistusta;

Or. en

Tarkistus 209
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. muistuttaa Euroopan unionin 
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tuomioistuimen arvioineen 
lausunnossaan 1/09, että 
riitojenratkaisumekanismin perustaminen 
unionin toimielin- ja 
tuomioistuinrakenteen ulkopuolella 
estäisi jäsenvaltioiden tuomioistuimia 
käyttämästä toimivaltaansa tulkita ja 
soveltaa unionin oikeutta ja unionin 
tuomioistuinta käyttämästä omaa 
toimivaltaansa antaa ennakkoratkaisuja 
kyseisten tuomioistuinten esittämistä 
kysymyksistä, joten mainitun toimivallan 
myöntäminen vääristäisi 
perussopimuksissa unionin toimielimille 
ja jäsenvaltioille annettua toimivaltaa, 
joka on olennaista unionin oikeuden 
luonteen säilyttämisessä;

Or. fr

Tarkistus 210
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I b. pitää tärkeänä voida varmistaa, että 
sijoittajat eivät voi oikeusjärjestelmästä 
riippumatta valittaa jäsenvaltioiden 
tekemistä julkista palvelua ja yleistä etua 
koskevista päätöksistä;

Or. fr

Tarkistus 211
Yannick Jadot, Ska Keller

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

I b. muistuttaa Euroopan unionin 
tuomioistuimen arvioineen 
lausunnossaan 2/13, että toimivaltaan, 
joka unionilla on kansainvälisissä 
suhteissa, ja sen kelpoisuuteen tehdä 
kansainvälisiä sopimuksia sisältyy 
pakostakin valta alistua ratkaisuihin, joita 
tällaisten sopimusten nojalla perustettu 
tai nimetty tuomioistuin antaa sopimusten 
määräysten tulkinnasta ja soveltamisesta; 
muistuttaa tuomioistuimen kuitenkin jo 
täsmentäneen, että kansainvälinen 
sopimus voi vaikuttaa sen omaan 
toimivaltaan ainoastaan, jos tämän 
toimivallan luonteen säilyttämistä 
koskevat olennaiset edellytykset täyttyvät 
eikä unionin oikeusjärjestyksen 
itsenäisyyttä siis loukata;

Or. fr

Tarkistus 212
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I c. muistuttaa komission torjuneen 
10. syyskuuta 2014 ICE Stop TTIP 
-kansalaisaloitteen, koska se katsoo, että 
Euroopan komissio ei aloitteen vuoksi 
kykenisi toimivaltuuksiensa rajoissa 
antamaan unionin säädöstä 
perussopimusten soveltamiseksi; 
muistuttaa, että Stop TTIP -aloitetta ei ole 
käynnistetty asetuksessa 
(EU) N:o 211/2011 säädetyn menettelyn 
mukaisesti ja että se on kerännyt jo yli 
miljoona allekirjoitusta;

Or. fr
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Tarkistus 213
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että julkisen keskustelun 
yhteydessä esitetty laaja kritiikki on 
osoittanut, että TTIP-sopimusta koskevia 
neuvotteluja on käytävä avoimemmin ja 
osallistavammin ottaen huomioon 
unionin kansalaisten esittämät 
huolenaiheet; toteaa tukevansa täysin 
sekä neuvoston päätöstä poistaa 
neuvotteluohjeiden turvaluokitus että 
komission avoimuusaloitetta;

Poistetaan.

(Ks. konsolidoitu johdanto-osan 
g kappale.)

Or. de

Tarkistus 214
Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että julkisen keskustelun 
yhteydessä esitetty laaja kritiikki on 
osoittanut, että TTIP-sopimusta koskevia 
neuvotteluja on käytävä avoimemmin ja 
osallistavammin ottaen huomioon unionin 
kansalaisten esittämät huolenaiheet; toteaa 
tukevansa täysin sekä neuvoston päätöstä 
poistaa neuvotteluohjeiden turvaluokitus 
että komission avoimuusaloitetta;

J. toteaa, että julkisen keskustelun 
yhteydessä esitetty laaja kritiikki on 
osoittanut, että TTIP-sopimusta koskevia 
neuvotteluja on käytävä avoimemmin ja 
osallistavammin ottaen huomioon unionin 
kansalaisten sekä eurooppalaisten kuntien 
ja alueiden edustajien esittämät 
huolenaiheet; toteaa tukevansa täysin sekä 
neuvoston päätöstä poistaa 
neuvotteluohjeiden turvaluokitus että 
komission avoimuusaloitetta;
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Or. en

Tarkistus 215
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että julkisen keskustelun 
yhteydessä esitetty laaja kritiikki on 
osoittanut, että TTIP-sopimusta koskevia 
neuvotteluja on käytävä avoimemmin ja 
osallistavammin ottaen huomioon unionin 
kansalaisten esittämät huolenaiheet; toteaa 
tukevansa täysin sekä neuvoston päätöstä 
poistaa neuvotteluohjeiden turvaluokitus 
että komission avoimuusaloitetta;

J. toteaa, että vaikka valtaosa 
eurooppalaisista tukee Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävää 
vapaakauppasopimusta23 d, julkisen 
keskustelun yhteydessä esitetty kritiikki on 
osoittanut, että TTIP-sopimusta koskevia 
neuvotteluja on käytävä avoimemmin ja 
osallistavammin ottaen huomioon unionin 
kansalaisten esittämät huolenaiheet; toteaa 
tukevansa täysin sekä neuvoston päätöstä 
poistaa neuvotteluohjeiden turvaluokitus 
että komission avoimuusaloitetta;

__________________
23 d Eurobarometri, marraskuu 2014. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/sho
wmap.cfm?keyID=3905&nationID=11,1,2
7,28,17,2,16,18,13,6,3,4,22,7,8,20,21,9,23,
24,12,19,29,26,25,5,14,10,15,&startdate=2
014.11&enddate=2014.11&lang=fi

Or. en

Tarkistus 216
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että julkisen keskustelun 
yhteydessä esitetty laaja kritiikki on 
osoittanut, että TTIP-sopimusta koskevia 

J. toteaa, että julkisen keskustelun 
yhteydessä esitetty laaja kritiikki on 
osoittanut, että TTIP-sopimusta koskevia 
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neuvotteluja on käytävä avoimemmin ja 
osallistavammin ottaen huomioon unionin 
kansalaisten esittämät huolenaiheet; toteaa 
tukevansa täysin sekä neuvoston päätöstä 
poistaa neuvotteluohjeiden turvaluokitus 
että komission avoimuusaloitetta;

neuvotteluja on käytävä avoimemmin ja 
osallistavammin ja että asianomaisten 
toimielinten on tiedotettava asioiden 
taustoista paremmin kansalaisille; toteaa, 
että tässä yhteydessä on otettava
huomioon asiallisesti esitetyt unionin 
kansalaisten huolenaiheet; toteaa tukevansa 
täysin sekä neuvoston päätöstä poistaa 
neuvotteluohjeiden turvaluokitus että 
komission avoimuusaloitetta;

Or. de

Tarkistus 217
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että julkisen keskustelun 
yhteydessä esitetty laaja kritiikki on 
osoittanut, että TTIP-sopimusta koskevia 
neuvotteluja on käytävä avoimemmin ja 
osallistavammin ottaen huomioon unionin 
kansalaisten esittämät huolenaiheet; toteaa 
tukevansa täysin sekä neuvoston päätöstä 
poistaa neuvotteluohjeiden turvaluokitus 
että komission avoimuusaloitetta;

J. toteaa, että julkisen keskustelun 
yhteydessä esitetty laaja kritiikki on 
osoittanut, että TTIP-sopimusta koskevia 
neuvotteluja on käytävä avoimemmin ja 
osallistavammin ottaen huomioon unionin 
kansalaisten esittämät huolenaiheet; toteaa 
tukevansa täysin sekä neuvoston päätöstä 
poistaa neuvotteluohjeiden turvaluokitus 
että komission avoimuusaloitetta; toteaa, 
että sen jälkeen, kun paljastui, että 
unionin yhdysvaltalainen 
kauppakumppani oli suorittanut koko 
EU:n alueella vakoilua Yhdysvaltain 
turvallisuuspalvelu NSA:n kautta, 
neuvotteluja käydään nyt sellaisin ehdoin, 
jotka edellyttävät avoimuutta, jotta 
voidaan hälventää kaikkia Yhdysvaltojen 
aikeisiin liittyviä epäilyjä;

Or. fr

Tarkistus 218
Dita Charanzová
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että julkisen keskustelun 
yhteydessä esitetty laaja kritiikki on 
osoittanut, että TTIP-sopimusta koskevia 
neuvotteluja on käytävä avoimemmin ja 
osallistavammin ottaen huomioon unionin 
kansalaisten esittämät huolenaiheet; toteaa 
tukevansa täysin sekä neuvoston päätöstä 
poistaa neuvotteluohjeiden turvaluokitus 
että komission avoimuusaloitetta;

J. toteaa, että TTIP-sopimuksen vastainen 
aktiivinen kampanja on luonut julkisen 
keskustelun yhteydessä käsityksen siitä, 
että TTIP-sopimusta koskevia neuvotteluja 
on käytävä avoimemmin ja 
osallistavammin ottaen huomioon 
kansalaisten esittämät huolenaiheet; toteaa 
tukevansa täysin sekä neuvoston päätöstä 
poistaa neuvotteluohjeiden turvaluokitus 
että komission avoimuusaloitetta;

Or. en

Tarkistus 219
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että julkisen keskustelun 
yhteydessä esitetty laaja kritiikki on 
osoittanut, että TTIP-sopimusta koskevia 
neuvotteluja on käytävä avoimemmin ja 
osallistavammin ottaen huomioon unionin 
kansalaisten esittämät huolenaiheet; toteaa 
tukevansa täysin sekä neuvoston päätöstä 
poistaa neuvotteluohjeiden turvaluokitus 
että komission avoimuusaloitetta;

J. toteaa, että julkisen keskustelun 
yhteydessä esitetty laaja kritiikki on 
osoittanut, että TTIP-sopimusta koskevia 
neuvotteluja on käytävä avoimemmin ja 
osallistavammin ottaen huomioon unionin 
kansalaisten esittämät huolenaiheet, kuten 
tähänkin asti on tehty; toteaa tukevansa 
täysin sekä neuvoston päätöstä poistaa 
neuvotteluohjeiden turvaluokitus että 
komission avoimuusaloitetta;

Or. de

Tarkistus 220
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että julkisen keskustelun 
yhteydessä esitetty laaja kritiikki on 
osoittanut, että TTIP-sopimusta koskevia 
neuvotteluja on käytävä avoimemmin ja 
osallistavammin ottaen huomioon 
unionin kansalaisten esittämät 
huolenaiheet; toteaa tukevansa täysin sekä 
neuvoston päätöstä poistaa 
neuvotteluohjeiden turvaluokitus että 
komission avoimuusaloitetta;

J. toteaa, että kauppasopimuksista olisi 
neuvoteltava mahdollisimman avoimesti 
ja osallistavasti noudattamalla samalla 
tarvittavaa luotettavuuden periaatetta, 
jotta voidaan varmistaa, että neuvottelijat 
voivat saavuttaa korkealaatuisen 
lopullisen sopimuksen; toteaa tukevansa 
täysin sekä neuvoston päätöstä poistaa 
neuvotteluohjeiden turvaluokitus että 
komission avoimuusaloitetta;

Or. en

Tarkistus 221
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. pitää myös tervetulleina komission 
toimia vakuuttaa yhdysvaltalainen 
kauppakumppani siitä, että neuvotteluissa 
on perusteltua noudattaa entistä 
laajempaa avoimuutta ja soveltaa edelleen 
tällaista ennakoivaa lähestymistapaa;

Or. fr

Tarkistus 222
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. toteaa, että komissio on järjestänyt 
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paljon enemmän tapaamisia teollisuuden 
edustajien kuin kansalaisjärjestöjen 
kanssa ja että se on kieltäytynyt 
julkistamasta kyseisten kokousten 
pöytäkirjoja;

Or. en

Tarkistus 223
Christofer Fjellner, Artis Pabriks

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat 
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole sovittu 
mistään yhteisestä tekstistä, joten juuri nyt 
on otollinen aika harkita nykytilannetta;

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat 
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole sovittu 
mistään yhteisestä tekstistä, joten juuri nyt 
on otollinen aika harkita nykytilannetta 
tekemättä kuitenkaan uusia korjauksia;

Or. en

Tarkistus 224
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat 
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole sovittu 
mistään yhteisestä tekstistä, joten juuri nyt 
on otollinen aika harkita nykytilannetta;

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat 
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole sovittu 
mistään yhteisestä tekstistä; toteaa myös, 
että neuvottelujen etenemistä on syytä 
pohtia kaikkina ajankohtina;

(Ei ole mitään ihanteellista ajankohtaa, 
vaan kaikki hetket ovat otollisia.)

Or. fr
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Tarkistus 225
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat 
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole sovittu 
mistään yhteisestä tekstistä, joten juuri nyt 
on otollinen aika harkita nykytilannetta;

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat 
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole sovittu 
mistään yhteisestä tekstistä, joten juuri nyt 
on otollinen aika kyseenalaistaa 
perusteellisesti tämän sopimuksen 
oikeutus ja soveltuvuus sekä julkistaa 
kaikki neuvotteluasiakirjat ja jo suoritetut 
tai valmisteilla olevat instituutioiden 
väliset tietojenvaihdot;

Or. fr

Tarkistus 226
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat 
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole sovittu 
mistään yhteisestä tekstistä, joten juuri nyt 
on otollinen aika harkita nykytilannetta;

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat 
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole sovittu 
mistään yhteisestä tekstistä, joten juuri nyt 
on otollinen aika harkita nykytilannetta, 
vaikka kaikille on selvää, että vastapuolen 
esiin tuomat offensiiviset intressit ovat 
melko vaarallisia eurooppalaisten 
yritysten etuoikeuksien ja etenkin 
Euroopan maatalousalan näkökulmasta;

Or. it
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Tarkistus 227
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole sovittu 
mistään yhteisestä tekstistä, joten juuri nyt 
on otollinen aika harkita nykytilannetta;

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat 
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole sovittu 
mistään yhteisestä tekstistä;

Or. de

Tarkistus 228
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat 
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole sovittu 
mistään yhteisestä tekstistä, joten juuri nyt 
on otollinen aika harkita nykytilannetta;

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat 
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole vielä
sovittu mistään yhteisestä tekstistä;

Or. de

Tarkistus 229
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat 
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole sovittu 

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat 
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole sovittu 
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mistään yhteisestä tekstistä, joten juuri nyt 
on otollinen aika harkita nykytilannetta;

mistään yhteisestä tekstistä;

Or. en

Tarkistus 230
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU ovat 
neuvotelleet asiasta heinäkuusta 2013 
lähtien, mutta toistaiseksi ei ole sovittu 
mistään yhteisestä tekstistä, joten juuri nyt 
on otollinen aika harkita nykytilannetta;

K. toteaa, että Yhdysvallat ja EU aloittivat 
neuvottelut asiasta heinäkuussa 2013, 
mutta toistaiseksi ei ole sovittu mistään 
yhteisestä tekstistä; toteaa, että poliittinen 
tilanteen arviointi on hyödyllinen 
toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan 
neuvottelujen kulkuun;

Or. en

Tarkistus 231
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. toteaa, että on epävarmaa, miten 
laajalti TTIP-neuvottelut vaikuttavat 
kehitysmaihin, ja että tarvitaan 
mahdollisuuksia käydä keskusteluja 
kyseisten maiden kanssa 
TTIP-neuvottelujen vaikutuksista;

Or. en
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Tarkistus 232
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. toteaa, että TTIP-sopimuksen 
odotetaan olevan sekasopimus, joka 
edellyttää Euroopan parlamentin, 
Euroopan unionin neuvoston ja kaikkien 
28 jäsenvaltion ratifiointia;

Or. en

Tarkistus 233
Eleonora Forenza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen 
väliset varhaisen kuulemisen mekanismit, 
johon sisältyy mahdollisesti vaikutusten 
jatkoarviointi ja laajempi sidosryhmien 
kuuleminen aikaisemmassa 
lainsäädäntöprosessin vaiheessa, 
saattavat aiheuttaa sääntelyn 
viivästymistä tai jopa niistä luopumista 
ympäristönsuojelun ja kuluttajansuojan 
aloilla;
toteaa, että TTIP-sopimuksen 
sukupuolivaikutusta on vielä arvioitava 
uudelleen, etenkin työmarkkinoille 
pääsyn, sosiaalityön ja terveydenhuollon 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 234
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
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Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. toteaa, että erityisesti EU:ssa esiintyy 
entistä enemmän huolta omasta 
energiavarmuudesta ja sen tarpeesta 
monipuolistaa energiatoimituksia ja 
kauttakulkureittejä nykyisten poliittisten 
ja geopoliittisten käänteiden johdosta;

Or. en

Tarkistus 235
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. toteaa, että koska sopimukseen liittyy 
niin laaja-alaisia vaikutuksia, sen 
ratifiointimenettelyyn on syytä sisällyttää 
jäsenvaltioissa tai Euroopan unionin 
laajuisesti järjestettävä kansanäänestys;

Or. en

Tarkistus 236
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. esittää meneillään olevien 
TTIP-neuvottelujen yhteydessä 
komissiolle seuraavat suositukset, jotka 
koskevat

1. pyytää komissiota keskeyttämään
meneillään olevat TTIP-neuvottelut;
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Or. en

Tarkistus 237
Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava,
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
eurooppalaisia kuluttajia, ja joka parantaisi 
kansainvälistä kilpailukykyä ja tarjoaisi 
uusia mahdollisuuksia unionin yrityksille 
ja etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan kunnianhimoinen, 
tasapainoinen ja korkeiden vaatimusten 
mukainen kauppa- ja investointisopimus, 
joka on kansalaisten edun mukainen ja
jolla edistettäisiin kestävää kasvua ja 
tuettaisiin laadukkaiden työpaikkojen 
luomista eurooppalaisille työntekijöille, 
mikä hyödyttäisi suoraan eurooppalaisia 
kuluttajia, ja joka parantaisi kansainvälistä 
kilpailukykyä ja tarjoaisi uusia 
mahdollisuuksia unionin yrityksille ja 
etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

Or. en

Tarkistus 238
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
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eurooppalaisia kuluttajia, ja joka parantaisi 
kansainvälistä kilpailukykyä ja tarjoaisi 
uusia mahdollisuuksia unionin yrityksille 
ja etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

eurooppalaisia kuluttajia, ja joka parantaisi 
eurooppalaista kilpailukykyä ja tarjoaisi 
uusia mahdollisuuksia unionin yrityksille 
ja etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä, sen oikeudellista 
varmuutta sekä sen seuranta- ja 
soveltamismekanismeja paljon 
tärkeämpinä kuin neuvotteluvauhtia;

Or. fr

Tarkistus 239
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin 
laadukkaiden työpaikkojen luomista 
eurooppalaisille työntekijöille, mikä 
hyödyttäisi suoraan eurooppalaisia 
kuluttajia, ja joka parantaisi 
kansainvälistä kilpailukykyä ja tarjoaisi 
uusia mahdollisuuksia unionin yrityksille 
ja etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

i) keskeytetään TTIP-neuvottelut;

Or. fr

Tarkistus 240
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
eurooppalaisia kuluttajia, ja joka parantaisi 
kansainvälistä kilpailukykyä ja tarjoaisi 
uusia mahdollisuuksia unionin yrityksille 
ja etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
eurooppalaisia kuluttajia takaamalla 
suojelun nykyinen taso ja tuleva taso, ja 
joka parantaisi kansainvälistä 
kilpailukykyä ja tarjoaisi uusia 
mahdollisuuksia unionin yrityksille ja 
etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

(The ammendment is based on the proposal 
by BEUC, The European Consumer 
Organisation.)

Or. en

Tarkistus 241
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin 
laadukkaiden työpaikkojen luomista 
eurooppalaisille työntekijöille, mikä 
hyödyttäisi suoraan eurooppalaisia 
kuluttajia, ja joka parantaisi kansainvälistä 
kilpailukykyä ja tarjoaisi uusia 
mahdollisuuksia unionin yrityksille ja 
etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kasvua ja tuettaisiin kestävien
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan ja 
epäsuoraan eurooppalaisia kuluttajia, ja 
joka parantaisi kansainvälistä 
kilpailukykyä ja tarjoaisi uusia 
mahdollisuuksia unionin yrityksille ja 
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sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

etenkin pk-yrityksille;

Or. en

Tarkistus 242
Tokia Saïfi, Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
eurooppalaisia kuluttajia, ja joka parantaisi 
kansainvälistä kilpailukykyä ja tarjoaisi 
uusia mahdollisuuksia unionin yrityksille 
ja etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan vastavuoroisuuteen ja 
keskinäisiin etuihin perustuva syvälle 
menevä, kattava, kunnianhimoinen, 
tasapainoinen ja korkeiden vaatimusten 
mukainen kauppa- ja investointisopimus, 
jolla edistettäisiin kestävää kasvua ja 
tuettaisiin laadukkaiden työpaikkojen 
luomista eurooppalaisille työntekijöille, 
mikä hyödyttäisi suoraan eurooppalaisia 
kuluttajia, ja joka parantaisi kansainvälistä 
kilpailukykyä ja tarjoaisi uusia 
mahdollisuuksia unionin yrityksille ja 
etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

Or. fr

Tarkistus 243
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
1 kohta – a alakohta – i alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
eurooppalaisia kuluttajia, ja joka parantaisi 
kansainvälistä kilpailukykyä ja tarjoaisi 
uusia mahdollisuuksia unionin yrityksille 
ja etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua kaikkia EU:n 
jäsenvaltioita koskevien yhteisten etujen 
mukaisesti ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
eurooppalaisia kuluttajia takaamalla 
nykyisen ja tulevan työvoiman korkea 
taso, torjuttaisiin veropetoksia, 
veronkiertoa ja veroparatiiseja, ja joka 
parantaisi kansainvälistä kilpailukykyä ja 
tarjoaisi uusia mahdollisuuksia unionin 
yrityksille ja etenkin mikroyrityksille ja
pk-yrityksille sekä houkuttelisi entistä 
enemmän ulkomaisia investointeja EU:n 
alueelle; pidetään tärkeämpänä 
sopimuksen sisältöä kuin neuvotteluvauhtia 
niin, että sopimuksessa otetaan joka 
tapauksessa huomioon kansainvälisten 
tapahtumien kulku;

Or. en

Tarkistus 244
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin laadukkaiden 

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua, turvattaisiin laadukkaat 
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työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
eurooppalaisia kuluttajia, ja joka
parantaisi kansainvälistä kilpailukykyä ja 
tarjoaisi uusia mahdollisuuksia unionin 
yrityksille ja etenkin pk-yrityksille; 
pidetään itse sopimuksen sisältöä 
tärkeämpänä kuin neuvotteluvauhtia;

julkiset palvelut ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
eurooppalaisia kuluttajia takaamalla 
suojelun nykyinen ja tuleva tehostettu 
taso, ja joka tarjoaisi uusia 
mahdollisuuksia unionin yrityksille ja 
etenkin pk-yrityksille; sovelletaan ennalta 
varautumisen periaatetta, taataan 
tietosuoja, säilytetään esimerkiksi 
terveydenhuoltoon ja koulutukseen 
liittyvät tarvittavat julkiset palvelut ja 
kehitetään niitä, turvataan perheviljelyn 
ja maantieteellisten merkintöjen 
olemassaolo, taataan kulttuurinen 
monimuotoisuus ja noudatetaan 
johdonmukaista 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

Or. en

Tarkistus 245
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
eurooppalaisia kuluttajia, ja joka parantaisi 
kansainvälistä kilpailukykyä ja tarjoaisi 
uusia mahdollisuuksia unionin yrityksille 
ja etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
eurooppalaisia kuluttajia muun muassa 
liittämällä eurooppalaiset 
kuluttajajärjestöt paremmin mukaan 
neuvotteluihin, ja joka parantaisi 
kansainvälistä kilpailukykyä ja tarjoaisi 
uusia mahdollisuuksia unionin yrityksille 
ja etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
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sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

Or. de

Tarkistus 246
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin
kestävää kasvua ja tuettaisiin 
laadukkaiden työpaikkojen luomista 
eurooppalaisille työntekijöille, mikä 
hyödyttäisi suoraan eurooppalaisia 
kuluttajia, ja joka parantaisi 
kansainvälistä kilpailukykyä ja tarjoaisi 
uusia mahdollisuuksia unionin yrityksille 
ja etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan tasapainoinen ja korkeiden 
vaatimusten mukainen kauppa- ja 
investointisopimus, jolla edistetään
kestävää kehitystä, noudatetaan 
kokonaisuudessaan EU:n nykyisiä ja 
tulevia sosiaali-, ympäristö- ja terveysalan 
normeja, eikä luoda minkäänlaisia 
oikeudellisia tai poliittisia esteitä EU:n 
nykyisten lakien täytäntöönpanolle tai 
uusien hyväksymiselle; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

Or. en

Tarkistus 247
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen yhteen 
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ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
eurooppalaisia kuluttajia, ja joka parantaisi 
kansainvälistä kilpailukykyä ja tarjoaisi 
uusia mahdollisuuksia unionin yrityksille 
ja etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

hankkeeseen perustuva kauppa- ja 
investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kauppaa ja investointeja, kestävää kasvua 
ja tuettaisiin laadukkaiden työpaikkojen 
luomista Euroopan kansalaisille, mikä 
hyödyttäisi suoraan eurooppalaisia 
kuluttajia, ja joka parantaisi kansainvälistä 
kilpailukykyä ja tarjoaisi uusia 
mahdollisuuksia unionin yrityksille ja 
etenkin pk-yrityksille;

Or. en

Tarkistus 248
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
eurooppalaisia kuluttajia, ja joka parantaisi 
kansainvälistä kilpailukykyä ja tarjoaisi 
uusia mahdollisuuksia unionin yrityksille 
ja etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
eurooppalaisia kuluttajia, ja joka parantaisi 
kansainvälistä kilpailukykyä ja tarjoaisi 
uusia mahdollisuuksia unionin yrityksille 
ja etenkin pk-yrityksille heikentämättä 
EU:n vaatimuksia, 
elintarviketurvallisuutta ja 
maantieteellisten merkintöjen suojaa; 
pidetään itse sopimuksen sisältöä 
tärkeämpänä kuin neuvotteluvauhtia;

Or. en

Tarkistus 249
David Borrelli, Tiziana Beghin
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että TTIP-neuvotteluissa 
saadaan aikaan syvälle menevä, kattava, 
kunnianhimoinen, tasapainoinen ja 
korkeiden vaatimusten mukainen kauppa-
ja investointisopimus, jolla edistettäisiin 
kestävää kasvua ja tuettaisiin laadukkaiden 
työpaikkojen luomista eurooppalaisille 
työntekijöille, mikä hyödyttäisi suoraan 
eurooppalaisia kuluttajia, ja joka parantaisi 
kansainvälistä kilpailukykyä ja tarjoaisi 
uusia mahdollisuuksia unionin yrityksille 
ja etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

i) varmistetaan, että avoimissa
TTIP-neuvotteluissa saadaan aikaan 
syvälle menevä, kattava, kunnianhimoinen, 
tasapainoinen ja korkeiden vaatimusten 
mukainen kauppa- ja investointisopimus, 
jolla edistettäisiin kestävää kasvua ja 
tuettaisiin laadukkaiden työpaikkojen 
luomista eurooppalaisille työntekijöille, 
mikä hyödyttäisi suoraan eurooppalaisia 
kuluttajia, ja joka parantaisi kansainvälistä 
kilpailukykyä ja tarjoaisi uusia 
mahdollisuuksia unionin yrityksille ja 
etenkin pk-yrityksille; pidetään itse 
sopimuksen sisältöä tärkeämpänä kuin 
neuvotteluvauhtia;

Or. en

Tarkistus 250
Alain Cadec

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i a) varmistetaan, että sosiaali-, terveys- ja 
ympäristönormien vastavuoroisuuden 
noudattaminen on TTIP-neuvotteluissa 
keskeinen periaate; varmistetaan, että 
TTIP:n ei missään tapauksessa heikennä 
eurooppalaisia normeja näillä aloilla ja 
että niiden suojelua pidetään 
neuvottelujen keskeisenä periaatteena;

Or. fr

Tarkistus 251
Lola Sánchez Caldentey
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i a) noudatetaan Lissabonin sopimuksen 
208 artiklaa, jossa vahvistetaan 
kehityspolitiikan johdonmukaisuuden 
periaate ja edellytetään, että 
kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet 
otetaan huomioon TTIP-neuvotteluissa, 
sillä EU:n kauppa- ja kehityspolitiikat 
liittyvät toisiinsa;

Or. en

Tarkistus 252
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i a) varmistetaan, että ihmisoikeuslauseke 
sisältää seuraavat seikat:

– yleismaailmallisen 
ihmisoikeusjulistuksen ja muiden 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
ihmisoikeusvälineiden, mukaan lukien 
Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan 
sosiaalinen peruskirja sekä 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskeva kansainvälinen yleissopimus, 
mukaisten valtioiden velvoitteiden 
vahvistus

– vakuutus siitä, että sopimuspuolina 
olevat valtiot tulkitsevat sopimuksen 
määräyksiä kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti

– vakuutus siitä, että sopimuksesta 
seuraavat velvoitteet eivät vaikuta 



PE552.119v01-00 56/87 AM\1055724FI.doc

FI

velvoitteisiin kunnioittaa, suojella ja 
noudattaa perusoikeuksia EU:ssa;

– poikkeus, jonka mukaan sopimuspuolet 
voivat keskeyttää sopimuksesta seuraavien 
velvoitteiden noudattamisen, jos on 
aihetta uskoa sen johtavan 
perusoikeuksien rikkomiseen

– mekanismi, jolla edistetään 
Yhdysvaltojen kongressin ja Euroopan 
parlamentin yhteisen valiokunnan 
yhdessä laatimia säännöllisiä
ihmisoikeuksia koskevia 
vaikutustenarviointeja

– muutoksenhakumekanismi kansallisia 
tuomioistuimia varten, jotta nimetty 
viranomainen voi käynnistää tutkinnan 
sopimukseen liittyvissä ihmisoikeuksia 
koskevissa riita-asioissa

– menettelyt sen varmistamiseksi, että 
kansalaiset ovat yhdenvertaisia lain 
edessä

– vakuutus siitä, että sopimuspuolet eivät 
millään tavalla suosi omia kansalaisiaan 
tai muutoin syrji muiden valtioiden 
kansalaisia näiden kansalaisuuden 
perusteella missään asiassa, johon 
sopimuksella on vaikutusta, ja joka 
koskee yleistä järjestystä, kansallista 
turvallisuutta, rikosta tai merkittävää 
yhteistä etua, kuten kansainvälisesti 
tunnustettuja työelämän normeja, 
ympäristöä, kansanterveyttä tai 
elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia 
normeja

– avoin mekanismi seuraamusten 
määräämiseksi perusoikeuksien ja 
-normien rikkomisen osalta kun 
vuoropuhelun ja sovittelun keinot on 
käytetty;

Or. en
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Tarkistus 253
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i a) varmistetaan, että TTIP-sopimuksessa
otetaan huomioon, että kauppa ei ole 
itsetarkoitus vaan keino lisätä 
hyvinvointia, mikä voisi tarkoittaa 
TTIP-neuvottelujen keskeyttämistä siihen 
asti kunnes voidaan vakuuttavasti 
todistaa, että komission aiemmat arviot 
työllisyyteen kohdistuvista häiriöistä eivät 
ole enää perusteltuja;

Or. en

Tarkistus 254
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – i b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i b) torjutaan niin kutsuttuun elävään 
sopimukseen perustuva lähestymistapa ja 
painotetaan, että sopimuksen kaikista 
tärkeistä yksityiskohdista päätetään 
neuvottelujen aikana, sillä mihinkään ei 
myönnytä, ennen kuin kaikesta ollaan 
samaa mieltä; torjutaan ehdotus, jonka 
mukaan sääntelyasiat siirrettäisiin 
jälkikäteen erityisen asiantuntijaelimen 
käsiteltäväksi ja näin vältettäisiin 
demokraattinen lainsäädäntöprosessi;

Or. en
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Tarkistus 255
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn asianmukaisuudesta 
ja estetään sosiaalinen ja ympäristöön 
liittyvä polkumyynti;

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn 
asianmukaisuudesta;

Or. en

Tarkistus 256
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn asianmukaisuudesta 
ja estetään sosiaalinen ja ympäristöön 
liittyvä polkumyynti;

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
vastavuoroinen soveltaminen (tavaroiden, 
palvelujen, investointien ja julkisten 
hankintojen yhteydessä ja kaikilla 
hallintotasoilla), muun kuin kaupan 
esteiden vähentäminen ja 
sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn asianmukaisuudesta 
ja estetään verodumppaus, sosiaalinen ja 
ympäristöön liittyvä polkumyynti;

Or. fr

Tarkistus 257
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
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kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn asianmukaisuudesta 
ja estetään sosiaalinen ja ympäristöön 
liittyvä polkumyynti;

kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn 
asianmukaisuudesta;

Or. en

Tarkistus 258
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden 
vähentäminen ja sääntelyjärjestelmien 

ii) korostetaan, että TTIP-neuvotteluita ei 
ole valmisteltu noudattamalla avoimuutta 
eikä tavoitetta puolustaa jäsenvaltioiden 
ja niiden kansalaisten taloudellisia etuja;
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yhteensopivuuden parantaminen sekä 
yhteisten sääntöjen kehittäminen yhteisiä 
kaupan maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä 
tekijöinä; todetaan, että TTIP:n olisi 
oltava kunnianhimoinen ja hallinnon 
kaikkia tasoja sitova Atlantin 
kummallakin puolella ja sopimuksen olisi 
johdettava pysyvään ja aitoon 
markkinoiden avoimuuteen 
vastavuoroisuuden hengessä sekä 
käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn 
asianmukaisuudesta ja estetään 
sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä 
polkumyynti;

Or. fr

Tarkistus 259
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
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pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn asianmukaisuudesta 
ja estetään sosiaalinen ja ympäristöön 
liittyvä polkumyynti;

pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn asianmukaisuudesta 
ja kuluttajansuojan tasosta ja estetään 
sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä 
polkumyynti;

Or. fr

Tarkistus 260
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
1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
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kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn asianmukaisuudesta 
ja estetään sosiaalinen ja ympäristöön 
liittyvä polkumyynti;

kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään, oikeudenmukaiseen ja aitoon 
markkinoiden avoimuuteen 
vastavuoroisuuden hengessä sekä 
käytännön kaupankäynnin helpottumiseen; 
todetaan, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota rakenteellisiin keinoihin, joilla 
lisätään transatlanttista yhteistyötä samalla 
kun huolehditaan sääntelyn 
asianmukaisuudesta ja estetään sosiaalinen 
ja ympäristöön liittyvä polkumyynti, muun 
muassa ennakkoon ja jälkikäteen 
tehtäviin vaikutustenarviointeihin ja 
arviointimenettelyihin perustuvan ja 
sukupuolivaikutusten arvioinnin 
sisältävän jäsennetyn järjestelmän avulla;

Or. en

Tarkistus 261
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
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todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn 
asianmukaisuudesta ja estetään
sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä 
polkumyynti;

todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä huolehtimalla 
jäsenvaltioiden ja sääntelyvaltaa 
käyttävien alueiden toimivallasta ja 
estämällä sosiaalinen ja ympäristöön 
liittyvä polkumyynti;

Or. it

Tarkistus 262
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden 
vähentäminen ja sääntelyjärjestelmien 
yhteensopivuuden parantaminen sekä 
yhteisten sääntöjen kehittäminen yhteisiä 
kaupan maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä 
tekijöinä; todetaan, että TTIP:n olisi 
oltava kunnianhimoinen ja hallinnon 
kaikkia tasoja sitova Atlantin 
kummallakin puolella ja sopimuksen olisi 

ii) esitellään parlamentille ja yleisesti 
kansalaisille TTIP-hanketta koskevat 
mahdolliset taloudelliset ja sosiaaliset 
saavutukset, jotka liittyvät erityisesti 
työpaikkoihin ja työoloihin, alakohtaisesti 
ja maakohtaisesti; esitellään parlamentille 
ja yleisesti kansalaisille arvio niin 
kutsuttujen muiden kuin kaupan esteiden 
supistamisen mahdollisista 
kustannuksista ja myös komission 
vähäisistä pyrkimyksistä luoda unionissa 
talous- ja rahoitusalan toimijoita koskevat 
oikeudelliset puitteet, joista olisi hyötyä 
yleisesti koko yhteiskunnalle;
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johdettava pysyvään ja aitoon 
markkinoiden avoimuuteen 
vastavuoroisuuden hengessä sekä 
käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn 
asianmukaisuudesta ja estetään 
sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä 
polkumyynti;

Or. en

Tarkistus 263
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
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helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn asianmukaisuudesta 
ja estetään sosiaalinen ja ympäristöön 
liittyvä polkumyynti;

helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn asianmukaisuudesta 
ja estetään sosiaalinen ja ympäristöön 
liittyvä polkumyynti; suhtaudutaan näin 
ollen myönteisesti siihen, että kaikki 
neuvottelujen tärkeimmät osapuolet ovat 
julkisesti sitoutuneet näihin tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 264
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin toimenpiteisiin, joilla 
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transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn asianmukaisuudesta 
ja estetään sosiaalinen ja ympäristöön 
liittyvä polkumyynti;

lisätään transatlanttista yhteistyötä samalla 
kun huolehditaan sääntelyn 
asianmukaisuudesta ja estetään sosiaalinen 
ja ympäristöön liittyvä polkumyynti;

Or. de

Tarkistus 265
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä 
tekijöinä; todetaan, että TTIP:n olisi 
oltava kunnianhimoinen ja hallinnon 
kaikkia tasoja sitova Atlantin 
kummallakin puolella ja sopimuksen olisi 
johdettava pysyvään ja aitoon 
markkinoiden avoimuuteen 
vastavuoroisuuden hengessä sekä 
käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn asianmukaisuudesta 
ja estetään sosiaalinen ja ympäristöön 
liittyvä polkumyynti; 

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
varmistaminen, muun kuin kaupan 
esteiden vähentäminen ja sääntely-
yhteistyön parantaminen sekä 
maailmanlaajuisten kauppaa koskevien
sääntöjen kehittäminen – näillä kaikilla 
aloilla on eri tavoitteet, ne koskevat eri 
toimijoita ja niiden ulottuvuus ja ajalliset 
näkymät vaihtelevat, ja näin ollen niitä 
olisi käsiteltävä alakohtaisesti eikä 
yhteisesti neuvoteltavana pakettina; 
todetaan, että TTIP-neuvotteluissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn asianmukaisuudesta 
ja estetään sosiaalinen ja ympäristöön 
liittyvä polkumyynti ja varmistetaan, että 
molemmilla neuvotteluosapuolilla on 
edelleen vapaus laatia normeja, jotka 
takaavat korkeammat ympäristön, 
työelämän, kuluttajien ja yksityisyyden 
suojelun normit kuin sopimuksessa 
edellytetään;

Or. en
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Tarkistus 266
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sopimuksen olisi johdettava 
pysyvään ja aitoon markkinoiden 
avoimuuteen vastavuoroisuuden hengessä 
sekä käytännön kaupankäynnin 
helpottumiseen; todetaan, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
rakenteellisiin keinoihin, joilla lisätään 
transatlanttista yhteistyötä samalla kun 
huolehditaan sääntelyn 
asianmukaisuudesta ja estetään 
sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä 
polkumyynti;

ii) korostetaan, että vaikka 
TTIP-neuvotteluissa keskitytään kolmeen 
pääaiheeseen – markkinoille pääsyn 
kunnianhimoinen vastavuoroinen 
parantaminen (tavaroiden, palvelujen, 
investointien ja julkisten hankintojen 
yhteydessä ja kaikilla hallintotasoilla), 
muun kuin kaupan esteiden vähentäminen 
ja sääntelyjärjestelmien yhteensopivuuden 
parantaminen sekä yhteisten sääntöjen 
kehittäminen yhteisiä kaupan 
maailmanlaajuisia haasteita ja 
mahdollisuuksia varten – niitä kaikkia on 
pidettävä yhtä merkittävinä 
kokonaispakettiin sisällytettävinä tekijöinä; 
todetaan, että TTIP:n olisi oltava 
kunnianhimoinen ja hallinnon kaikkia 
tasoja sitova Atlantin kummallakin 
puolella ja sen olisi johdettava pysyvään ja 
aitoon markkinoiden avoimuuteen 
vastavuoroisuuden hengessä sekä 
käytännön kaupankäynnin helpottumiseen; 
todetaan, että olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota rakenteellisiin keinoihin;

Or. en

Tarkistus 267
Ana Gomes
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii a) sisällytetään neuvotteluihin 
avoimuutta ja talousrikollisuuden 
torjuntaa koskevat säännöt, jotta voidaan 
edistää EU:n ja Yhdysvaltojen välistä 
yhteistyötä korruption, laittomien 
pääomavirtojen ja rahanpesun 
torjumiseksi ja luoda maailmanlaajuiset 
tiukat normit talous- ja verorikollisuutta 
vastaan; sisällytetään neuvotteluihin myös 
toimet, jotta voidaan tehdä yhteistyötä 
sellaisten normien 
täytäntöönpanemiseksi, joilla voidaan 
toteuttaa lahjonnan vastaiset lait, 
yritysraportoinnin avoimuus, keskinäinen 
oikeusapu ja lahjomattomuuden 
edistäminen viranomaisten, poliitikkojen 
ja yksityisen sektorin keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 268
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii a) varmistetaan, että TTIP:llä 
säilytetään EU:n standardeilla ja 
säännöksillä luodun suojan taso ja se, että 
sen olisi mentävä kaupan teknisistä 
esteistä tehtyä WTO-sopimusta 
pidemmälle esimerkiksi 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, 
tuotevaatimuksissa tai standardeissa sekä 
lisättävä avoimuutta teknisten 
vaatimusten laadinnassa ja 
saatavuudessa;
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Or. en

Tarkistus 269
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii a) pidetään Euroopan unionin 
kansalaisille tarkoitettua erittäin 
korkeatasoista eurooppalaista 
suojastandardia mitä suurimmassa 
määrin suojelemisen arvoisena 
saavutuksena ja EU:n jäsenvaltioissa 
voimassa olevia oikeudellisia standardeja, 
jotka koskevat esim. tuotteiden 
turvallisuutta, terveydensuojelua, 
sosiaalista suojelua, ympäristön-, 
ilmaston- ja eläintensuojelua sekä 
kuluttajan oikeuksia ja 
tietosuojaoikeuksia, ei pidä missään 
nimessä heikentää, vaan on pyrittävä 
vahvistamaan kyseisiä 
standardeja; varmistetaan, että 
yksittäinen jäsenvaltio voi tulevaisuudessa 
optimoida kyseisiä suojastandardeja ja 
mukauttaa niitä yksipuolisesti uusimpien 
tietojen mukaisesti ilman minkäänlaisia 
rajoituksia;

Or. en

Tarkistus 270
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii b alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii b) ryhdytään välittömiin toimiin sen 
varmistamiseksi, että kaikkiin sopimuksen 
määräyksiin sovelletaan EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden oikeutta määritellä 
suojelutasot ja että mitään tällaista 
politiikkaa ei toteuteta sosiaalisen 
koheesion tai kriittisen infrastruktuurin 
tai julkisten palvelujen tarjoamisen 
kustannuksella ja että se perustetaan 
tiukkojen vaatimusten säilyttämiseen ja 
toteutetaan etenkin työterveys- ja 
työturvallisuus-, koulutus-, kuluttaja-, 
työ- ja ympäristölainsäädännön nykyisen 
suojelutason puitteissa;

Or. en

Tarkistus 271
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – ii c alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii c) otetaan huomioon, että Lissabonin 
sopimuksessa EU:n kauppapolitiikka 
määritetään erottamattomaksi osaksi 
unionin ulkoista toimintaa ja että siksi 
kauppapolitiikassa on otettava huomioon 
kehitys-, ympäristö- ja sosiaaliset 
tavoitteet ja sillä on myötävaikutettava 
myös muiden Euroopan unionista 
tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen 
tavoitteiden saavuttamiseen;

Or. en
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Tarkistus 272
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä unionin ja 
Yhdysvaltojen taloussuhteiden ja etenkin 
TTIP:n strateginen merkitys, koska ne 
muun muassa tarjoavat tilaisuuden edistää 
unionin ja Yhdysvaltojen yhdessä vaalimia 
periaatteita ja arvoja ja suunnitella yhteistä 
lähestymistapaa maailmanlaajuiseen 
kauppaan, investointeihin ja korkeiden 
standardien, normien ja säännösten 
kaltaisiin kauppaan liittyviin aiheisiin, jotta 
voidaan kehittää laajempi transatlanttinen 
visio ja yhteiset strategiset tavoitteet;

iii) pidetään mielessä unionin ja 
Yhdysvaltojen taloussuhteiden ja etenkin 
TTIP:n strateginen merkitys, koska ne 
muun muassa tarjoavat tilaisuuden edistää 
unionin ja Yhdysvaltojen yhdessä vaalimia 
periaatteita ja arvoja ja suunnitella yhteistä 
toimintamallia ja lähestymistapaa 
maailmanlaajuiseen kauppaan, 
investointeihin ja korkeiden standardien, 
normien, standardien ja säännösten 
kaltaisiin kauppaan liittyviin aiheisiin, jotta 
voidaan kehittää kaikkiin sovellettava
laajempi transatlanttinen visio ja yhteiset 
strategiset tavoitteet;

Or. fr

Tarkistus 273
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä unionin ja 
Yhdysvaltojen taloussuhteiden ja etenkin 
TTIP:n strateginen merkitys, koska ne 
muun muassa tarjoavat tilaisuuden 
edistää unionin ja Yhdysvaltojen yhdessä 
vaalimia periaatteita ja arvoja ja 
suunnitella yhteistä lähestymistapaa 
maailmanlaajuiseen kauppaan, 
investointeihin ja korkeiden standardien, 
normien ja säännösten kaltaisiin 
kauppaan liittyviin aiheisiin, jotta voidaan 
kehittää laajempi transatlanttinen visio ja 
yhteiset strategiset tavoitteet;

iii) pidetään mielessä unionin ja 
Yhdysvaltojen taloussuhteiden strateginen 
merkitys ja korostetaan tarvetta edistää 
itsenäisiä kansallisia kauppapolitiikkoja 
pyrkimällä kuitenkin saamalla 
harjoittamaan Euroopan laajuista 
yhteistyötä, jonka tavoitteena on suojella 
Euroopan markkinoita;
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Or. fr

Tarkistus 274
Viviane Reding

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä unionin ja 
Yhdysvaltojen taloussuhteiden ja etenkin 
TTIP:n strateginen merkitys, koska ne 
muun muassa tarjoavat tilaisuuden edistää 
unionin ja Yhdysvaltojen yhdessä vaalimia 
periaatteita ja arvoja ja suunnitella yhteistä 
lähestymistapaa maailmanlaajuiseen 
kauppaan, investointeihin ja korkeiden 
standardien, normien ja säännösten 
kaltaisiin kauppaan liittyviin aiheisiin, jotta 
voidaan kehittää laajempi transatlanttinen 
visio ja yhteiset strategiset tavoitteet;

iii) pidetään mielessä unionin ja 
Yhdysvaltojen taloussuhteiden ja etenkin 
TTIP:n strateginen merkitys, koska ne 
muun muassa tarjoavat tilaisuuden edistää 
unionin ja Yhdysvaltojen yhdessä vaalimia 
periaatteita ja arvoja ja suunnitella yhteistä 
lähestymistapaa maailmanlaajuiseen 
kauppaan, investointeihin ja korkeiden 
standardien, normien ja säännösten 
kaltaisiin kauppaan liittyviin aiheisiin, jotta 
voidaan kehittää laajempi transatlanttinen 
visio ja yhteiset strategiset tavoitteet; 
muistutetaan, että kun otetaan huomioon 
transatlanttisten markkinoiden laajuus, 
TTIP tarjoaa tilaisuuden muovata 
kansainvälistä kaupankäyntiä ja 
johdonmukaistaa sitä, jotta voidaan 
varmistaa, että molemmat 
sopimusosapuolet voivat menestyä 
verkostoituneessa ja yhteen liitetyssä 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 275
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä unionin ja 
Yhdysvaltojen taloussuhteiden ja etenkin 
TTIP:n strateginen merkitys, koska ne 
muun muassa tarjoavat tilaisuuden 
edistää unionin ja Yhdysvaltojen yhdessä 
vaalimia periaatteita ja arvoja ja 
suunnitella yhteistä lähestymistapaa 
maailmanlaajuiseen kauppaan, 
investointeihin ja korkeiden standardien, 
normien ja säännösten kaltaisiin 
kauppaan liittyviin aiheisiin, jotta voidaan 
kehittää laajempi transatlanttinen visio ja 
yhteiset strategiset tavoitteet;

iii) pidetään mielessä, että kumppanuuden 
toteutuksella voi olla positiivisia 
kansainvälisiä vaikutuksia vain, jos 
suurten transatlanttisten markkinoiden 
luominen ja uusien yhteisten standardien 
suunniteltu asettaminen kuuluisivat 
erottamattomana osana kansainvälisiin 
pyrkimyksiin luoda oikeudenmukainen, 
kumppanuuteen perustuva ja 
monenvälinen 
maailmankauppajärjestelmä eivätkä ne 
merkitsisi nykyisten johtavien 
markkinoiden hallitsevan aseman 
vahvistumista; hylätään sen vuoksi 
Yhdysvaltojen sekä EU:n jäsenvaltioiden 
johtavien poliitikkojen ajama konsepti 
TTIP:stä ”talous-Natona”, joka on 
kiertoilmaisu transatlanttisen 
markkinayhteistyön geopoliittisesta 
kontekstista;

Or. en

Tarkistus 276
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä unionin ja 
Yhdysvaltojen taloussuhteiden ja etenkin 
TTIP:n strateginen merkitys, koska ne 
muun muassa tarjoavat tilaisuuden edistää 
unionin ja Yhdysvaltojen yhdessä vaalimia 
periaatteita ja arvoja ja suunnitella yhteistä 
lähestymistapaa maailmanlaajuiseen 
kauppaan, investointeihin ja korkeiden 
standardien, normien ja säännösten 
kaltaisiin kauppaan liittyviin aiheisiin, jotta 
voidaan kehittää laajempi transatlanttinen 

iii) pidetään mielessä unionin ja 
Yhdysvaltojen taloussuhteiden ja etenkin 
TTIP:n strateginen merkitys, koska ne 
muun muassa tarjoavat tilaisuuden edistää 
unionin ja Yhdysvaltojen yhdessä vaalimia 
liberaaleihin ja sääntöihin perustuviin 
puitteisiin pohjautuvia periaatteita ja 
arvoja ja samalla suunnitella yhteistä 
lähestymistapaa maailmanlaajuiseen 
kauppaan, investointeihin ja korkeiden 
standardien, normien ja säännösten 
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visio ja yhteiset strategiset tavoitteet; kaltaisiin kauppaan liittyviin aiheisiin, jotta 
voidaan kehittää laajempi transatlanttinen 
visio ja yhteiset strategiset tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 277
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii a) painotetaan, että koordinoinnin 
laajentaminen Yhdysvaltojen kanssa 
tietoturvallisuutta koskevissa asioissa 
edellyttää, että Yhdysvallat lakkauttaa 
EU:n kansalaisiin, toimielimiin ja 
jäsenvaltioihin kohdistuvat 
joukkoseurantaohjelmansa ja häirinnän;

Or. en

Tarkistus 278
Jan Huitema

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii a) otetaan huomioon Venäjän 
kauppasaarron vaikutukset etenkin 
maatalousalaan ja pidetään mielessä 
maatalouden jatkuva geopoliittinen 
merkitys; korostetaan eri markkinoille 
pääsyn merkitystä ja luotettavien 
kumppanien kanssa luotavien vahvojen ja 
strategisten kauppakumppanuuksien 
tarvetta;
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Or. en

Tarkistus 279
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii a) varmistetaan, että nämä neuvottelut 
johtavat lähentyneeseen sääntelyyn, joka 
perustuu tiukkoihin laatu- ja 
turvallisuusnormeihin sekä korkeiden 
laatustandardien eurooppalaiseen malliin, 
ja että näistä vaatimuksista ei neuvotella;

Or. fr

Tarkistus 280
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iii b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii b) pannaan merkille, että TTIP 
vaikuttaisi kolmansiin maihin, joiden 
kanssa EU:lla ja Yhdysvalloilla on jo nyt 
sopimuksiin perustuvat läheiset 
kaupalliset ja taloudelliset suhteet ja 
joiden kanssa syntyy uusien 
kahdenvälisten ja monenvälisten kauppa-
ja investointisopimusten tarkoituksellisen 
solmimisen kautta uusia 
vuorovaikutusprosesseja ja 
-vaikutuksia; varmistetaan sen vuoksi, 
että TTIP:n puitteissa vältetään 
ehdottomasti kaikenlaisia säännöksiä, 
jotka rajoittavat osapuolten poliittista 
liikkumavaraa niiden kansalaisten omien 
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kehitykseen, ympäristöön, terveyteen ja 
sosiaalipolitiikkaan liittyvien vaatimusten 
toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 281
Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) varmistetaan Maailman 
kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät 
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat 
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävän sopimuksen myötä
mahdollistetaan laajemmat 
kauppaneuvottelut eikä sitä pidetä 
vaihtoehtona WTO:hon liittyvälle 
prosessille; todetaan, että kahdenväliset 
kauppasopimukset ovat aina vasta toiseksi 
paras vaihtoehto eivätkä ne saa estää 
monenvälisellä tasolla tehtäviä 
parannuksia;

iv) varmistetaan Maailman 
kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät 
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat 
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävä sopimus on vain tilapäinen 
vaihe, jolla mahdollistetaan laajemmat 
kauppaneuvottelut eikä sitä pidetä 
vaihtoehtona WTO:hon liittyvälle 
prosessille; todetaan, että kahdenväliset 
kauppasopimukset ovat aina vasta toiseksi 
paras vaihtoehto eivätkä ne saa estää 
monenvälisellä tasolla tehtäviä 
parannuksia;

Or. en

Tarkistus 282
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) varmistetaan Maailman 
kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät 
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat 
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävän sopimuksen myötä 
mahdollistetaan laajemmat 

iv) varmistetaan Maailman 
kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät 
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat 
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävän sopimuksen myötä 
mahdollistetaan laajemmat 
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kauppaneuvottelut eikä sitä pidetä 
vaihtoehtona WTO:hon liittyvälle 
prosessille; todetaan, että kahdenväliset 
kauppasopimukset ovat aina vasta toiseksi 
paras vaihtoehto eivätkä ne saa estää 
monenvälisellä tasolla tehtäviä 
parannuksia;

kauppaneuvottelut ja vauhditetaan niitä
eikä sitä pidetä vaihtoehtona WTO:hon 
liittyvälle prosessille; korostetaan, että 
yleisesti Maailman kauppajärjestön 
(WTO) puitteissa tehtävien monenvälisten 
ratkaisujen tulisi olla etusijalla 
kahdenvälisiin kauppasopimuksiin 
nähden;

Or. fr

Tarkistus 283
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) varmistetaan Maailman 
kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät 
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävän sopimuksen myötä 
mahdollistetaan laajemmat 
kauppaneuvottelut eikä sitä pidetä 
vaihtoehtona WTO:hon liittyvälle 
prosessille; todetaan, että kahdenväliset 
kauppasopimukset ovat aina vasta toiseksi 
paras vaihtoehto eivätkä ne saa estää 
monenvälisellä tasolla tehtäviä 
parannuksia;

iv) varmistetaan, ettei ehdoteta mitään 
uutta unionin ja Yhdysvaltojen välistä 
kahdenvälistä sopimusta huomioon ottaen 
erityisesti WTO:ssa esiin tuodut kiistat 
sekä Euroopan ja Yhdysvaltojen 
sääntelyerot ja kunkin jäsenvaltion 
erilaiset intressit;

Or. fr

Tarkistus 284
Viviane Reding

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) varmistetaan Maailman iv) varmistetaan Maailman 
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kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät 
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat 
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävän sopimuksen myötä 
mahdollistetaan laajemmat 
kauppaneuvottelut eikä sitä pidetä 
vaihtoehtona WTO:hon liittyvälle 
prosessille; todetaan, että kahdenväliset 
kauppasopimukset ovat aina vasta toiseksi 
paras vaihtoehto eivätkä ne saa estää 
monenvälisellä tasolla tehtäviä 
parannuksia;

kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät 
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat 
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävän sopimuksen myötä 
mahdollistetaan laajemmat 
kauppaneuvottelut eikä sitä pidetä 
vaihtoehtona WTO:hon liittyvälle 
prosessille; pyritään luomaan yhtäläiset 
maailmanlaajuisesti 
toimintamahdollisuudet; todetaan, että 
kahdenväliset ja monenväliset
kauppasopimukset ovat aina vasta toiseksi 
paras vaihtoehto eivätkä ne saa estää 
monenvälisellä tasolla tehtäviä 
parannuksia; varmistetaan synergiaedut 
muiden nyt neuvoteltavien 
kauppasopimusten, erityisesti 
TiSA-sopimuksen kanssa sekä 
kotimaisten painopisteiden, kuten 
todellisten eurooppalaisten 
sisämarkkinoiden saavuttamisen 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 285
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) varmistetaan Maailman 
kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät 
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat 
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävän sopimuksen myötä 
mahdollistetaan laajemmat 
kauppaneuvottelut eikä sitä pidetä 
vaihtoehtona WTO:hon liittyvälle 
prosessille; todetaan, että kahdenväliset 
kauppasopimukset ovat aina vasta toiseksi 
paras vaihtoehto eivätkä ne saa estää 

iv) varmistetaan Maailman 
kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät 
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat 
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävän sopimuksen myötä 
mahdollistetaan laajemmat 
kauppaneuvottelut eikä sitä pidetä 
vaihtoehtona WTO:hon liittyvälle 
prosessille; annetaan etusija 
kansainvälisille ja monenvälisille 
foorumeille, tehdään työtä 
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monenvälisellä tasolla tehtäviä 
parannuksia;

kansainvälisten instituutioiden 
parantamisen ja demokratisoinnin 
hyväksi sekä pyritään olemaan 
ehdottomasta tai määräämästä muille 
maailman osapuolille maailmanlaajuisia 
sääntöjä, joista on neuvoteltu ilman 
niiden osallistumista;

Or. en

Tarkistus 286
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) varmistetaan Maailman 
kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät 
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat 
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävän sopimuksen myötä 
mahdollistetaan laajemmat 
kauppaneuvottelut eikä sitä pidetä 
vaihtoehtona WTO:hon liittyvälle 
prosessille; todetaan, että kahdenväliset 
kauppasopimukset ovat aina vasta toiseksi 
paras vaihtoehto eivätkä ne saa estää 
monenvälisellä tasolla tehtäviä 
parannuksia;

iv) varmistetaan Maailman 
kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät 
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat 
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävän sopimuksen myötä 
mahdollistetaan laajemmat 
kauppaneuvottelut eikä sitä pidetä 
vaihtoehtona WTO:hon liittyvälle 
prosessille; todetaan, että kahdenväliset 
kauppasopimukset ovat aina vasta toiseksi 
paras vaihtoehto eivätkä ne saa estää 
pyrkimyksiä saavuttaa monenvälisellä
tasolla tehtäviä merkittäviä parannuksia;

Or. en

Tarkistus 287
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) varmistetaan Maailman iv) varmistetaan Maailman 
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kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät 
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat 
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävän sopimuksen myötä 
mahdollistetaan laajemmat 
kauppaneuvottelut eikä sitä pidetä 
vaihtoehtona WTO:hon liittyvälle 
prosessille; todetaan, että kahdenväliset 
kauppasopimukset ovat aina vasta toiseksi 
paras vaihtoehto eivätkä ne saa estää 
monenvälisellä tasolla tehtäviä 
parannuksia;

kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät 
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat 
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävä sopimus ei mene WTO:hon 
liittyvän prosessin edelle eikä vaikuta sitä 
vastaan; todetaan, että kahdenväliset 
kauppasopimukset eivät saa estää 
monenvälisellä tasolla tehtäviä 
parannuksia;

Or. en

Tarkistus 288
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) varmistetaan Maailman 
kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat 
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävän sopimuksen myötä 
mahdollistetaan laajemmat 
kauppaneuvottelut eikä sitä pidetä 
vaihtoehtona WTO:hon liittyvälle 
prosessille; todetaan, että kahdenväliset 
kauppasopimukset ovat aina vasta toiseksi 
paras vaihtoehto eivätkä ne saa estää 
monenvälisellä tasolla tehtäviä 
parannuksia;

iv) varmistetaan Maailman 
kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät 
viimeaikaiset myönteiset tapahtumat 
huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 
kanssa tehtävän avoimen ja tutustuttavissa 
olevan sopimuksen myötä mahdollistetaan 
laajemmat kauppaneuvottelut eikä sitä 
pidetä vaihtoehtona WTO:hon liittyvälle 
prosessille;

Or. en

Tarkistus 289
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv alakohta – a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) muistuttaa, että EU on sitoutunut 
sisällyttämään sukupuolinäkökulman 
kaikkeen politiikkaansa kauppapolitiikka 
mukaan luettuna ja pyytää komissiota 
varmistamaan, että sukupuolten välinen 
tasa-arvo ja siihen liittyvät oikeudet 
otetaan huomioon sopimuksen kestävyyttä 
koskevan luvun lisäksi sen koko tekstissä 
sekä kaikissa sen vaikutuksia ja 
täytäntöönpanoa koskevissa 
arvioinneissa;

Or. es

Tarkistus 290
Alain Cadec

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) varmistetaan, että investointeihin 
liittyvien kiistojen ratkaiseminen tapahtuu 
osapuolten tuomioistuimissa; 
varmistetaan, että kiistojen ratkaisemista 
ei luovuteta yksityisen järjestelmän 
tehtäväksi;

Or. fr

Tarkistus 291
Maria Arena, Jan Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) varmistetaan, että TTIP sisältää 
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lausekkeen, joka sallii kummallekin 
osapuolelle oikeuden arvostella 
sopimusta;

Or. en

Tarkistus 292
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) pidetään mielessä, että sopimus ei 
saisi heikentää unionin kulttuurista ja 
kielellistä monimuotoisuutta, ei myöskään 
audiovisuaalisella alalla eikä 
kulttuuripalvelujen alalla, ja että nykyiset 
ja tulevat kulttuurialan tukemista etenkin 
digitaalisessa ympäristössä koskevat 
määräykset ja toimenpiteet jätetään 
neuvottelujen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 293
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) varmistetaan, että yksinomaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvat 
alat, jotka kuuluvat yleisen edun 
mukaisten palvelujen piiriin (esimerkiksi 
opetusala, terveydenhuolto ja 
sosiaaliturva), jätetään 
neuvotteluvaltuutuksen ulkopuolelle;

Or. fr
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Tarkistus 294
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) perustetaan yhdessä neuvoston 
kanssa rinnakkain TTIP-sopimuksista 
käytäville neuvotteluille aito euroalueen 
ulkopuolinen edustus, jotta voidaan 
vahvistaa euron etuja;

Or. en

Tarkistus 295
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) laaditaan arviointitutkimus TTIP:n 
vaikutuksista kehitysmaihin; 
minimoidaan vähentyvän markkinoille 
pääsyn ja siitä aiheutuvan kaupan 
uudelleen ohjautumisen vakava riski 
joidenkin maiden tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 296
Viviane Reding

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

iv a) noudatetaan perustuslaillista 
velvoitetta edistää kulttuurillista 
monimuotoisuutta SEUT-sopimuksen 
167 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
jättämällä selvästi ja yksitulkintaisesti 
kulttuuri- ja luovat alat, kuten 
audiovisuaali-, tiedotusväline- ja 
mainonta-alat, neuvottelujen 
ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 297
Franck Proust, Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) otetaan huomioon, että 
eurooppalaisten neuvotteluosapuolten on 
pidettävä kiinni vastavuoroisuuden 
periaatteesta korostamalla tyynesti mutta 
päättäväisesti Euroopan unionin 
offensiivisia intressejä julkisten ja 
yksityisten markkinoiden pääsyyn ja 
kohteluun liittyvän eriarvoisuuden 
torjumiseksi, jotta molemmat osapuolet 
noudattaisivat samoja sääntöjä 
globalisaation kehityksessä;

Or. fr

Tarkistus 298
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv b alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv b) perustetaan yhdessä EKP:n ja 
yhdysvaltalaisten vastapuolten kanssa 
komitea valvomaan euron ja dollarin 
vaihtokurssia, kun otetaan huomioon, että 
kurssin vaihteluilla on paljon suuremmat 
vaikutukset moniin aloihin kuin edellä 
mainituilla sääntelytekijöillä, ja kun 
otetaan huomioon, että vaikutukset 
ylittävät transatlanttiset markkinat, koska 
dollarialue ei rajoitu ainoastaan 
Yhdysvaltoihin vaan käsittää myös monia 
Latinalaisen Amerikan ja Aasian maita, 
Kiina mukaan luettuna, mikä on 
ylläpitänyt vakaata dollaripariteettia 
monien vuosien ajan;

Or. en

Tarkistus 299
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta – iv b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv b) pidetään mielessä, että TTIP sekä 
muut suuren luokan kauppasopimukset 
todennäköisesti muovaavat 
maailmanlaajuisen kaupankäynnin 
sääntöjä ja luovat uusia standardeja ja ne 
ovat myös syrjiviä jättäessään noin 
130 maata neuvottelujen ulkopuolelle ja 
siksi, että ne saattavat sysätä sivuun 
kehitysmaiden kannalta tärkeitä 
kysymyksiä, kuten elintarviketurvan, 
maataloustuet ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen; joudutetaan toimia asian 
viemiseksi eteenpäin monenkeskisillä 
foorumeilla UNCTADin kestävää 
kehitystä koskevan investointipolitiikan 
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kehyksen mukaisesti ja tämänhetkisestä 
Dohan kierroksen umpikujasta pois 
pääsemiseksi;

Or. en

Tarkistus 300
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
1 artikla – a a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a a) otetaan huomioon, että tämä sopimus 
voi olla molempien osapuolten etujen 
mukainen ainoastaan, mikäli Euroopan 
unioni pyrkii toimillaan vahvistamaan 
integraatiota entisestään toteuttamalla 
sisämarkkinat ja vahvistamalla talouden 
hallintaa, julkisen talouden ohjausta, 
verotuksen ja politiikan hallintaa;

Or. fr


