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Tarkistus 301
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b) markkinoille pääsyä: b) tavaroiden, palvelujen ja hankintojen
markkinoille pääsyä;

Or. en

Tarkistus 302
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa;

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa; muistutetaan, että 
85 prosenttia EU:n julkisista 
tarjouskilpailuista on jo avoimia 
yhdysvaltalaisille toimittajille, kun taas 
ainoastaan 32 prosenttia Yhdysvaltojen 
tarjouskilpailuista on avoimia EU:n 
toimittajille;

Or. en

Tarkistus 303
Alain Cadec
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa;

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
kalastus- ja vesiviljelytuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa;

Or. fr

Tarkistus 304
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 305
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – i alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa;

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat 
vastavuoroisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska tuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa;

Or. fr

Tarkistus 306
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää 
ja näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa;

i) varmistetaan, että jäsenvaltiot 
määrittelevät eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset kansallisen 
kauppapolitiikan puitteissa;

Or. fr

Tarkistus 307
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 – b alakohta – i alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa;

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, raaka-aineiden, 
energian, maataloustuotteiden, palvelujen 
ja julkisten hankintojen markkinoille 
pääseminen on yhtä tärkeää ja näitä aloja 
koskevien eri ehdotusten on oltava 
tasapainossa;

Or. en

Tarkistus 308
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa;

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa; varmistetaan lisäksi, 
että tiettyjen tuotteiden, erityisesti 
maataloustuotteiden, ja alojen herkkä 
luonne otetaan huomioon; selvitetään ja 
analysoidaan, pitäisikö sellaiset herkkinä 
pidetyt tuotteet jättää neuvottelujen 
ulkopuolelle, joiden osalta sääntelyssä on 
liian suuria eroja ja tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä ei voida varmistaa;

Or. fr
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Tarkistus 309
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää 
ja näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa;

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset vastaavat 
kummankin osapuolen odotuksia ja 
rajoituksia, koska teollisuustuotteiden, 
maataloustuotteiden, palvelujen ja julkisten 
hankintojen markkinoille pääseminen on 
luonteeltaan erilaista erilaisten julkisten 
valintojen suhteen, minkä vuoksi niiden 
välillä ei voida käydä kauppaa 
sopimuksen neuvotteluprosessin aikana;

Or. en

Tarkistus 310
Salvatore Cicu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa;

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa; lisäksi taataan, että 
eri alojen markkinoille pääsy tarjoaa 
todellisia mahdollisuuksia etenkin pk-
yrityksille, jotka kohtaavat usein 
ylitsepääsemättömiä esteitä 
transatlanttisessa kaupankäynnissä ja 
jotka ne eivät juuri niille tyypillisen 
pienimuotoisen tai keskisuuren 
toimintansa vuoksi kykene selviytymään 
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kansainvälistymisen haasteista;

Or. it

Tarkistus 311
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa;

i) varmistetaan, että kaikkien alojen 
markkinoille pääsyä koskevat tarjoukset 
ovat yhtä kunnianhimoisia ja vastaavat 
kummankin osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää;

Or. en

Tarkistus 312
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja vastaavat kummankin 
osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa;

i) varmistetaan, että eri alojen markkinoille 
pääsyä koskevat tarjoukset ovat yhtä 
kunnianhimoisia ja avoimia ja vastaavat 
kummankin osapuolen odotuksia, koska 
teollisuustuotteiden, maataloustuotteiden, 
palvelujen ja julkisten hankintojen 
markkinoille pääseminen on yhtä tärkeää ja 
näitä aloja koskevien eri ehdotusten on 
oltava tasapainossa;

Or. en
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Tarkistus 313
Tonino Picula

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1) pyritään hyväksymään liikkuvuutta 
koskeva toimenpidepaketti ja kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten 
täydellinen viisumien vastavuoroisuus, 
koska eurooppalaisten palvelun- ja 
tavarantoimittajien viisuminsaannin 
helpottaminen on yksi keskeisistä 
tekijöistä, joiden avulla TTIP-sopimuksen 
edut hyödynnetään täysimääräisesti;

Or. hr

Tarkistus 314
Viviane Reding

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i a) varmistetaan, että markkinoille 
pääsyä koskevat neuvottelut kattavat 
kaikki hallintotasot, mikä on yleinen 
käytäntö EU:ssa, muttei valitettavasti 
Yhdysvalloissa;

Or. en

Tarkistus 315
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

i a) harkitaan markkinoiden avaamisen 
mahdollisesti synnyttämää epätasapainoa 
mittaavien taloudellisten indikaattoreiden 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 316
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 317
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 318
Ulrike Müller
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet;

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet, erityisesti maatalousalalla;

Or. en

Tarkistus 319
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet;

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen;

Or. en

Tarkistus 320
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet;

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon, että kummallakin osapuolella 
voi olla herkkiä tuotteita, joita koskevista 
täydellisistä luetteloista sovitaan 
neuvotteluprosessin aikana;

Or. en
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Tarkistus 321
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet;

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet; pyydetään komissiota 
toimittamaan herkkien tuotteiden osalta 
arvio kaikissa jo tehdyissä sopimuksissa 
olevista myönnytyksistä sekä 
neuvoteltavana olevista myönnytyksistä; 
todetaan, että herkkiin tuotteisiin olisi 
sovellettava erityis- ja erilliskohtelua, 
johon tulisi sisältyä joko nykyisten 
tullinimikkeiden säilyttäminen tai niiden 
jättäminen neuvottelujen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 322
Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet;

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen ja tullien ulkopuolisten 
esteiden poistamiseen ja/tai 
vähentämiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet;

Or. pt
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Tarkistus 323
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet;

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet; sovitaan erityisesti, että 
siirtymäkausista ja asianmukaisista 
tuontikiintiöistä neuvotellaan ja niitä 
sovelletaan maataloustuotteisiin;

Or. fr

Tarkistus 324
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, 
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet;

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
maatalous- ja teollisuustuotteet;

Or. en

Tarkistus 325
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet;

ii) arvioidaan alakohtaisesti ja 
maakohtaisesti, millaisia konkreettisia 
kustannuksia ja hyötyjä aiheutuu 
taloudelle sekä EU:n ja jäsenvaltioiden 
talousarvioille jäljelle jäävän jo hyvin 
alhaisen tullimaksun poistamisesta 
molempien osapuolten välillä;

Or. en

Tarkistus 326
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet;

ii) pyritään tullimaksujen poistamiseen 
mahdollisuuksien mukaan samalla kun 
otetaan huomioon tarve suojella 
kummankin osapuolen herkkiä tuotteita;

Or. en

Tarkistus 327
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät
tuotteet;

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen;

Or. en
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Tarkistus 328
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet;

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen ja 
tariffikiintiöiden poistamiseen samalla kun 
otetaan huomioon kummankin osapuolen 
herkät tuotteet;

Or. en

Tarkistus 329
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet;

ii) pyritään kaikkien tullimaksujen 
poistamiseen samalla kun otetaan 
huomioon kummankin osapuolen herkät 
tuotteet ja pannaan merkille, että CETA 
voisi olla hyvä vertailukohta tässä 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 330
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

ii a) esitetään haavoittuvuutta koskevia 
lisämääräyksiä, jotka mahdollistavat 
haavoittuvien alojen jättämisen lopullisen 
kauppasopimuksen ulkopuolelle; 
laaditaan sovitut määräykset 
asianomaisia sidosryhmiä ja asiasta 
vastaavia valiokuntia kuullen;

Or. en

Tarkistus 331
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii a) pidetään mielessä, että 
ilmastonmuutosta, ympäristöä, työtä, 
kuluttajien turvallisuutta ja eläinten 
hyvinvointia koskeva EU:n lainsäädäntö 
aiheuttaa EU:n yrityksille suhteettoman 
kustannustaakan, jollaista monilla 
vastaavilla teollisuudenaloilla ei ole 
Yhdysvalloissa, minkä vuoksi 
yhdysvaltalaiset yritykset saavat 
sääntelyyn ja kustannuksiin liittyviä etuja 
kyseisillä aloilla; kannustetaan sen vuoksi 
komissiota suojaamaan näitä aloja muun 
muassa neuvottelemalla mahdollisimman 
pitkistä siirtymäkausista;

Or. en

Tarkistus 332
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ii b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii b) sisällytetään sopimukseen 
kunnianhimoinen suojalauseke, jossa 
määrätään myös työ- ja ympäristöolojen 
heikkenemisen johdosta toteutettavista 
toimista;

Or. en

Tarkistus 333
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla;

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen, vihreän teknologian
tai televiestintäpalvelujen alalla;

Or. en

Tarkistus 334
Salvatore Cicu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla;

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla sekä 
elintarvikealan offensiivisia intressejä;
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Or. it

Tarkistus 335
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla;

iii) pidetään mielessä, että on 
jäsenvaltioiden etujen mukaista suojella 
kansallisiin julkisiin palveluihin ja 
luonnollisiin monopoleihin liittyviä 
verkkoja ja infrastruktuureja, jotka on 
annettu yksityisen tai osittain yksityisen 
toimijan käyttöön;

Or. fr

Tarkistus 336
Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla;

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla sekä 
liikkuvuuden alalla ja että 
palveluntarjoajien pääsyä Yhdysvaltojen 
markkinoille on helpotettava;

Or. pt

Tarkistus 337
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
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Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla;

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
asiantuntijapalvelujen, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla;

Or. en

Tarkistus 338
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla;

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla; pidetään 
mielessä myös, että ilman TTIP:tä 
palvelujen kauppatase on EU:lle 
myönteinen ja että nyt ehdotetut 
sopimuksen määräykset heikentäisivät 
tätä tilannetta;

Or. en

Tarkistus 339
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla;

iii) varmistetaan, että TTIP ei vaaranna 
millään tavoin SEUT-sopimuksen 
pöytäkirjaa N:o 26, jossa todetaan, että 
yleistä taloudellista etua koskevia 
palveluja koskevat unionin yhteiset arvot 
käsittävät erityisesti seuraavaa: 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten keskeinen asema ja laaja 
harkintavalta tarjota, tilata ja järjestää 
yleistä taloudellista etua koskevia 
palveluja siten, että ne vastaavat 
mahdollisimman hyvin käyttäjien 
tarpeita; yleistä taloudellista etua 
koskevien eri palvelujen väliset erot ja 
erot käyttäjien tarpeissa ja 
mieltymyksissä, jotka voivat johtua 
erilaisista maantieteellisistä, 
yhteiskunnallisista tai kulttuurisista 
tilanteista; korkea laadun ja 
turvallisuuden taso sekä 
kohtuuhintaisuus, yhdenvertainen 
kohtelu sekä yleisen saatavuuden ja 
käyttäjien oikeuksien edistäminen;

Or. en

Tarkistus 340
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai
televiestintäpalvelujen alalla;

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen, tiedotusvälineiden ja 
journalistisen raportoinnin sekä
televiestintäpalvelujen alalla;

Or. de
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Tarkistus 341
Franck Proust, Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla;

iii) pidetään mielessä, että koska EU on 
maailman tärkein kaupan alan toimija, 
erityisesti palvelualaan liittyy unionin 
kannalta merkittäviä offensiivisia 
intressejä, jotka on otettava huomioon 
koko neuvottelujen ajan, esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla;

Or. fr

Tarkistus 342
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai
televiestintäpalvelujen alalla;

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi pitkälle 
erikoistuneiden palvelujen, tekniikan, 
liikenteen, televiestintäpalvelujen ja 
rahoituksenalalla;

Or. de

Tarkistus 343
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla;

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla sekä tärkeitä 
defensiivisiä intressejä esimerkiksi 
terveys-, koulutus- ja mediapalvelujen 
alalla;

Or. en

Tarkistus 344
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan 
liittyy unionin kannalta merkittäviä 
offensiivisia intressejä esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla;

iii) pidetään mielessä, että palvelualaan, 
jolla syntyy 85 prosenttia tulevista 
työpaikoista EU:ssa, liittyy unionin 
kannalta merkittäviä offensiivisia 
intressejä, mikä vaatii kunnianhimoisen 
tuloksen saavuttamista esimerkiksi 
tekniikan, liikenteen ja rahoitus-,
televiestintä-, terveys- ja 
asiantuntijapalvelujen alalla;

Or. en

Tarkistus 345
Eleonora Forenza

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) pidetään mielessä, että palvelutase on 
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jatkuvasti EU:lle myönteinen ja että 
mahdollisuus pitää palveluja 
offensiivisena intressinä Yhdysvaltojen 
suhteen pakottaa EU:n välttämättä 
tekemään tärkeitä myönnytyksiä julkisten 
palvelujen ja yhteishyödykkeiden alojen 
avaamisessa kilpailulle, millä on erittäin 
haitallisia seurauksia unionin 
kansalaisten hyvinvoinnille;

Or. en

Tarkistus 346
Eleonora Forenza

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b) todetaan, että yhteishyödykkeiden, 
kuten veden, koulutuksen ja 
terveydenhuollon, yleinen saatavuus on 
unionin kansalaisuuden keskeinen osa, 
jota on suojattava edelleen 
yksityistämiseltä ja vapauttamiselta;

Or. en

Tarkistus 347
Eleonora Forenza

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) tarkastellaan edelleen TTIP:n 
vaikutuksia pieniin ja keskisuuriin 
perheviljelmiin, jotka kohtaavat 
lisääntyvää kilpailua myös Yhdysvalloissa 
kehitettyjen intensiivisten 
maatalousmallien sekä maan lievempien 
eläinten hyvinvointia, terveyttä, 
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sosiaaliturvaa ja ympäristöä koskevien 
normien vuoksi; suojellaan erityisesti 
myös pieniä lihan- ja maidontuottajia, 
joita lisääntynyt ja vääristynyt kilpailu 
Yhdysvaltojen kanssa koettelee ankarasti;

Or. en

Tarkistus 348
Paulo Rangel

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii a) edistetään ammattipätevyyden 
vastavuoroista tunnustamista;

Or. pt

Tarkistus 349
Viviane Reding

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii a) parannetaan EU:n toimittajien 
pääsyä Yhdysvaltojen 
televiestintämarkkinoille pyrkimällä 
poistamaan Yhdysvaltojen ulkomaista 
pääomaa koskevat rajoitukset ja 
varmistamalla estämätön pääsy 
Yhdysvaltojen verkkoihin; lähetetään 
vahva signaali transatlanttisen 
digitaalitalouden puolesta vastavuoroisen 
markkinoille pääsyn ja molempia 
osapuolia hyödyttävien tasapuolisten 
toimintaedellytysten hengessä; 
korostetaan, että kilpailua suosiva 
politiikka kannustaa yrityksiä lisäämään 
tehokkuutta, innovointia ja investointeja;
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Or. en

Tarkistus 350
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Tadeusz 
Zwiefka, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Michał Boni, Andrey Kovatchev, Eva 
Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii a) varmistetaan molempia osapuolia 
hyödyttävä liikkuvuutta koskeva paketti, 
johon sisältyy kaikkien jäsenvaltioiden 
palveluntarjoajien ja tavarantoimittajien 
viisuminsaannin helpottaminen ja jossa 
tunnustetaan heidän ammatillinen ja 
tekninen pätevyytensä;

Or. en

Tarkistus 351
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii a) varmistetaan, että 
televiestintäpalveluja ei pyritä 
yhdenmukaistamaan, sillä se voi 
vahingoittaa eurooppalaisten asiakkaiden 
etuja;

Or. en

Tarkistus 352
Marine Le Pen
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän 
vastaisiin määräyksiin ja että 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
palvelujen palauttamiseksi julkiseen 
valvontaan;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 353
Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin ja että mahdollistetaan riittävä 
joustavuus palvelujen palauttamiseksi 
julkiseen valvontaan;

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin ja että mahdollistetaan riittävä 
joustavuus palvelujen palauttamiseksi 
julkiseen valvontaan varmistamalla 
viranomaisten täydellinen 
organisatorinen autonomia;

Or. en
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Tarkistus 354
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin ja että mahdollistetaan riittävä 
joustavuus palvelujen palauttamiseksi 
julkiseen valvontaan;

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä ja varmistetaan, että uusia 
palveluja, jotka ovat tulevan talouskasvun 
perusta, ei suljeta sopimuksen
ulkopuolelle; varmistetaan samalla, että 
mahdollisia keskeyttämis- ja 
salpalausekkeita sovelletaan ainoastaan 
syrjinnän vastaisiin määräyksiin ja että 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
palvelujen palauttamiseksi julkiseen 
valvontaan;

Or. en

Tarkistus 355
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin ja että mahdollistetaan riittävä 
joustavuus palvelujen palauttamiseksi 
julkiseen valvontaan;

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä negatiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että palvelut, joiden tarjoamisen 
osalta ulkomaiset yritykset suljetaan 
ulkopuolelle, mainitaan erikseen; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin ja että mahdollistetaan riittävä 
joustavuus palvelujen palauttamiseksi 
julkiseen valvontaan;
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Or. de

Tarkistus 356
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin ja että mahdollistetaan riittävä 
joustavuus palvelujen palauttamiseksi 
julkiseen valvontaan;

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin ja että mahdollistetaan riittävä 
joustavuus toisaalta palvelujen 
palauttamiseksi julkiseen valvontaan ja 
toisaalta uusien kehittyvien palvelujen 
huomioon ottamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 357
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän 

iv) helpotetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä palvelujen transatlanttisen 
kaupan laajuus ja merkitys huomioon 
ottaen negatiiviseen luetteloon perustuvan 
lähestymistavan avulla; varmistetaan, että 
markkinoille tulevat uudet, innovatiiviset 
palvelut ovat automaattisesti mukana ja 
että monitahoiset byrokraattiset menettelyt 
eivät ole niiden esteenä;
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vastaisiin määräyksiin ja että 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
palvelujen palauttamiseksi julkiseen 
valvontaan;

Or. en

Tarkistus 358
Salvatore Cicu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin ja että mahdollistetaan riittävä 
joustavuus palvelujen palauttamiseksi 
julkiseen valvontaan;

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä kielteiseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja siihen 
sisällytetään uudet palvelut; varmistetaan 
samalla, että mahdollisia keskeyttämis- ja 
salpalausekkeita sovelletaan ainoastaan 
syrjinnän vastaisiin määräyksiin ja että 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
palvelujen palauttamiseksi julkiseen 
valvontaan;

Or. it

Tarkistus 359
Markus Ferber

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
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varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin ja että mahdollistetaan 
riittävä joustavuus palvelujen
palauttamiseksi julkiseen valvontaan;

varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin; jo pitkälti vapautettujen 
julkisten palvelujen uudelleen 
kunnallistamista varten on varmistettava 
kohtuullinen toimintavara;

Or. de

Tarkistus 360
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän 
vastaisiin määräyksiin ja että 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
palvelujen palauttamiseksi julkiseen 
valvontaan;

iv) varmistetaan, että julkisista palveluista 
20. maaliskuuta 2015 annettua EU:n ja 
Yhdysvaltojen yhteistä julkilausumaa, 
joka mahdollistaisi palvelujen 
markkinoille pääsyn parantamisen 
negatiiviseen luetteloon perustuvan 
lähestymistavan mukaisesti, kuten 
aiemmissa sopimuksissa on sovittu, 
noudatetaan kaikilta osin; varmistetaan, 
että sopimus turvaa molempien 
osapuolten palvelujen merkittävän 
markkinoille pääsyn samalla kun 
rajoitetaan poissulkemisia;

Or. en

Tarkistus 361
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan 
Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Bolesław G. Piecha, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin ja että mahdollistetaan riittävä 
joustavuus palvelujen palauttamiseksi 
julkiseen valvontaan;

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä EU:n asiantuntijapalvelujen 
tarjoajien vastavuoroisen tunnustamisen 
avulla positiiviseen luetteloon perustuvan 
lähestymistavan mukaisesti, siten että 
ulkomaisille yrityksille avattavat palvelut 
mainitaan erikseen ja uudet palvelut 
suljetaan ulkopuolelle; varmistetaan 
samalla, että mahdollisia keskeyttämis- ja 
salpalausekkeita sovelletaan ainoastaan 
syrjinnän vastaisiin määräyksiin ja että 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
palvelujen palauttamiseksi julkiseen 
valvontaan;

Or. en

Tarkistus 362
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän 
vastaisiin määräyksiin ja että 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
palvelujen palauttamiseksi julkiseen 
valvontaan;

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että sopimukseen ei 
sisälly mitään keskeyttämis- ja 
salpalausekkeita ja että mahdollistetaan 
riittävä joustavuus palvelujen 
palauttamiseksi julkiseen valvontaan;

Or. de
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Tarkistus 363
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle;
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän 
vastaisiin määräyksiin ja että 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
palvelujen palauttamiseksi julkiseen 
valvontaan;

iv) varmistetaan palvelujen vapauttamista 
koskevien neuvottelujen käyminen 
positiiviseen luetteloon perustuvan 
lähestymistavan mukaisesti, siten että
palvelut, joihin vapauttamista koskevia 
sitoumuksia sovelletaan, mainitaan 
erikseen; hylätään kaikenlaisten 
negatiiviseen luetteloon perustuvien 
lähestymistapojen käyttö ja keskeyttämis-
ja salpalausekkeiden sisällyttäminen 
sopimukseen; 

Or. en

Tarkistus 364
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin ja että mahdollistetaan riittävä 
joustavuus palvelujen palauttamiseksi 
julkiseen valvontaan;

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä EU:n ja Kanadan välisen 
vapaakauppasopimuksen mallin 
mukaisesti; varmistetaan samalla, että 
mahdollisia keskeyttämis- ja 
salpalausekkeita sovelletaan ainoastaan 
syrjinnän vastaisiin määräyksiin ja että 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
palvelujen palauttamiseksi julkiseen 
valvontaan;

Or. de
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Tarkistus 365
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin ja että mahdollistetaan riittävä 
joustavuus palvelujen palauttamiseksi 
julkiseen valvontaan;

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä ja sovelletaan palvelujen 
vapauttamiseen negatiiviseen luetteloon 
perustuvaa lähestymistapaa, siten että 
palvelut, joita ei avata ulkomaisille 
yrityksille, suljetaan nimenomaisesti
ulkopuolelle, ja taataan samalla, että 
tähän asti tuntemattomia tai innovatiivisia 
palvelualoja ei automaattisesti suljeta 
markkinoiden ulkopuolelle; varmistetaan 
samalla, että mahdollisia keskeyttämis- ja 
salpalausekkeita sovelletaan ainoastaan 
syrjinnän vastaisiin määräyksiin ja että 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
palvelujen palauttamiseksi julkiseen 
valvontaan;

Or. de

Tarkistus 366
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän 

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä ja kansallista kohtelua
positiiviseen luetteloon perustuvan 
lähestymistavan mukaisesti, siten että 
ulkomaisille yrityksille avattavat palvelut 
ja kansallista kohtelua koskevat ehdot
mainitaan erikseen ja vasta kehitetyt 
palvelut, joita ei ole ollut aiemmin, 
suljetaan ulkopuolelle; varmistetaan 
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vastaisiin määräyksiin ja että 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
palvelujen palauttamiseksi julkiseen 
valvontaan;

samalla, että viranomaisille on aina 
mahdollista palauttaa yleisen edun 
mukaisten vapautettujen palvelujen 
julkinen valvonta; 

Or. en

Tarkistus 367
Pablo Zalba Bidegain

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän 
vastaisiin määräyksiin ja että 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
palvelujen palauttamiseksi julkiseen 
valvontaan;

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä negatiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisilta yrityksiltä pois 
suljettavat palvelut mainitaan erikseen;

Or. es

Tarkistus 368
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä sellaisen lähestymistavan
mukaisesti, joka turvaa hallitusten 
sääntelyoikeuden ja suojaa julkisia 



AM\1055725FI.doc 35/126 PE552.120v01-00

FI

palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän 
vastaisiin määräyksiin ja että 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
palvelujen palauttamiseksi julkiseen 
valvontaan;

palveluja ja julkishyödykkeitä, mutta 
edistää myös innovointia ja vahvistaa 
innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen 
mahdollisuuksia päästä sekä EU:n että 
Yhdysvaltojen markkinoille;

Or. en

Tarkistus 369
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän 
vastaisiin määräyksiin ja että 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
palvelujen palauttamiseksi julkiseen 
valvontaan;

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä puuttumalla pitkäaikaisiin 
markkinoille pääsyn esteisiin ja turvataan 
samalla EU:n yrityksille Yhdysvalloissa 
yhtä edullinen kohtelu kuin 
yhdysvaltalaisille yrityksille negatiiviseen 
luetteloon perustuvan lähestymistavan 
mukaisesti, siten että sopimuksen 
ulkopuolelle suljettavat palvelut mainitaan 
erikseen; todetaan, että tällainen 
lähestymistapa tuo lisää varmuutta ja 
avoimuutta toimijoille ja sallii joustavan, 
ˮelävänˮ sopimuksen, johon on 
mahdollista sisällyttää tulevia palveluja;

Or. en

Tarkistus 370
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin ja että mahdollistetaan riittävä 
joustavuus palvelujen palauttamiseksi 
julkiseen valvontaan;

iv) parannetaan palvelujen markkinoille 
pääsemistä positiiviseen luetteloon 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti, 
siten että ulkomaisille yrityksille avattavat 
palvelut mainitaan erikseen ja uudet 
palvelut suljetaan ulkopuolelle; 
varmistetaan samalla, että mahdollisia 
keskeyttämis- ja salpalausekkeita 
sovelletaan ainoastaan syrjinnän vastaisiin 
määräyksiin ja että mahdollistetaan riittävä 
joustavuus palvelujen palauttamiseksi 
julkiseen valvontaan; varmistetaan, että 
TTIP:n perustana ei ole negatiiviseen 
luetteloon perustuva lähestymistapa eikä 
sekamuotoinen lähestymistapa;

Or. en

Tarkistus 371
Maria Noichl, Ismail Ertug

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) olisi otettava käyttöön 
horisontaalinen poikkeuslauseke, jotta 
säilytetään EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
oikeus tehdä kunnallisten palvelujen 
alalla toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
itsenäisiä päätöksiä kaikkia velvoitteita ja 
kaikkia sektoreita koskevista nykyisistä ja 
tulevista toimenpiteistä;

Or. de

Tarkistus 372
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – iv a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) varmistetaan ammattipätevyyksien 
vastavuoroinen tunnustaminen 
osapuolten välillä erityisesti luomalla 
lainsäädäntökehys osavaltioiden kanssa, 
joilla on sääntelyvaltaa tällä alalla, ja 
edistetään liikkuvuutta Atlantin yli 
helpottamalla ammattihenkilöiden 
viisuminsaantia;

Or. en

Tarkistus 373
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) kirjataan sopimustekstiin hallitusten 
oikeus suojata ja kehittää julkisia 
palveluja ja vapaus säännellä näiden 
palvelujen järjestämistä, rahoittamista ja 
tarjoamistapoja;

Or. en

Tarkistus 374
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv b) vahvistetaan, että palveluja, joilla on 
kulttuurinen ulottuvuus, ei sisällytetä 
sopimukseen erityisesti, koska sopimusta 
varten ei ole olemassa aiemmin tunnettua, 
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yhteistä kulttuurin sekä 
kulttuuripalvelujen ja -tuotteiden 
määritelmää;

Or. en

Tarkistus 375
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) korostetaan, että neuvotteluissa olisi 
merkityksellisellä tavalla käsiteltävä 
Yhdysvaltojen asettamia unionin yritysten 
nykyisiä meri- ja lentoliikkeenpalveluja 
koskevia rajoituksia, myös lentoyhtiöiden 
ulkomaista omistusta ja kabotaasin 
vastavuoroisuutta sekä merirahdin 
tarkastuksia;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 376
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) korostetaan, että neuvotteluissa olisi 
merkityksellisellä tavalla käsiteltävä 
Yhdysvaltojen asettamia unionin yritysten 
nykyisiä meri- ja lentoliikkeenpalveluja 
koskevia rajoituksia, myös lentoyhtiöiden 
ulkomaista omistusta ja kabotaasin 
vastavuoroisuutta sekä merirahdin 
tarkastuksia;

v) korostetaan, että neuvotteluissa olisi 
merkityksellisellä tavalla käsiteltävä 
Yhdysvaltojen asettamia unionin yritysten 
nykyisiä meri- ja lentoliikkeenpalveluja 
koskevia rajoituksia, myös lentoyhtiöiden 
pääomaomistusta ja ulkomaista omistusta 
ja kabotaasin vastavuoroisuutta, merirahdin 
tarkastuksia sekä verkkojen kehittämistä;

Or. fr
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Tarkistus 377
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) korostetaan, että neuvotteluissa olisi 
merkityksellisellä tavalla käsiteltävä 
Yhdysvaltojen asettamia unionin yritysten 
nykyisiä meri- ja lentoliikkeenpalveluja 
koskevia rajoituksia, myös lentoyhtiöiden 
ulkomaista omistusta ja kabotaasin 
vastavuoroisuutta sekä merirahdin 
tarkastuksia;

v) korostetaan, että neuvotteluissa olisi 
merkityksellisellä tavalla käsiteltävä 
Yhdysvaltojen asettamia unionin yritysten 
nykyisiä meri- ja lentoliikkeenpalveluja 
koskevia rajoituksia, myös lentoyhtiöiden 
ulkomaista omistusta ja kabotaasin 
vastavuoroisuutta sekä merirahdin 
tarkastuksia, ja taattava, että 
eurooppalaiset työolot, 
ympäristönsuojelun taso, työterveys ja 
työturvallisuus eivät vaarannu; 
korostetaan samalla, että 
liikenneinfrastruktuuri-investointien 
ympäristövaikutukset ja sosioekonomiset 
vaikutukset on arvioitava EU:n ja 
jäsenvaltioiden vaatimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 378
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) korostetaan, että neuvotteluissa olisi 
merkityksellisellä tavalla käsiteltävä 
Yhdysvaltojen asettamia unionin yritysten 
nykyisiä meri- ja lentoliikkeenpalveluja 
koskevia rajoituksia, myös lentoyhtiöiden 
ulkomaista omistusta ja kabotaasin 
vastavuoroisuutta sekä merirahdin 

v) korostetaan, että neuvotteluissa olisi 
merkityksellisellä tavalla käsiteltävä 
Yhdysvaltojen asettamia unionin yritysten 
nykyisiä meri- ja lentoliikkeenpalveluja 
koskevia rajoituksia, myös lentoyhtiöiden 
ulkomaista omistusta ja kabotaasin 
vastavuoroisuutta sekä merirahdin 
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tarkastuksia; tarkastuksia, ja poistettava ne;

Or. de

Tarkistus 379
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, Ulrike Müller, Petras 
Auštrevičius, Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) korostetaan, että neuvotteluissa olisi 
merkityksellisellä tavalla käsiteltävä 
Yhdysvaltojen asettamia unionin yritysten 
nykyisiä meri- ja lentoliikkeenpalveluja 
koskevia rajoituksia, myös lentoyhtiöiden 
ulkomaista omistusta ja kabotaasin 
vastavuoroisuutta sekä merirahdin 
tarkastuksia;

v) korostetaan, että neuvotteluissa olisi 
merkityksellisellä tavalla käsiteltävä 
Yhdysvaltojen asettamia unionin yritysten 
nykyisiä meri- ja lentoliikkeenpalveluja 
koskevia rajoituksia, joita lainsäädäntö, 
kuten Jonesin laki (Jones Act), 
ulkomaisia ruoppaajia ja 
ruoppausyhtiöitä koskeva laki (Foreign 
Dredging Act), liittovaltion ilmailulaki 
(Federal Aviation Act) ja lentoliikenteen 
kabotaasilaki (Air Cabotage Law), 
aiheuttaa ja jotka haittaavat vakavasti 
unionin yritysten markkinoille pääsyä 
sekä innovointia Yhdysvalloissa;

Or. en

Tarkistus 380
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) korostetaan, että neuvotteluissa olisi 
merkityksellisellä tavalla käsiteltävä 
Yhdysvaltojen asettamia unionin yritysten 
nykyisiä meri- ja lentoliikkeenpalveluja 
koskevia rajoituksia, myös lentoyhtiöiden 
ulkomaista omistusta ja kabotaasin 

v) korostetaan, että neuvotteluissa olisi 
merkityksellisellä tavalla käsiteltävä 
Yhdysvaltojen asettamia unionin yritysten 
nykyisiä meri- ja lentoliikkeenpalveluja 
koskevia rajoituksia, myös lentoyhtiöiden 
ulkomaista omistusta ja kabotaasin 
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vastavuoroisuutta sekä merirahdin 
tarkastuksia;

vastavuoroisuutta sekä merirahdin 
tarkastuksia; pidetään Jonesin lain 
kumoamista TTIP:n 
ennakkoedellytyksenä tätä tarkoitusta 
varten;

Or. en

Tarkistus 381
Franck Proust

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v a) vaaditaan, että osapuolten välillä ei 
sallita mitään vastatoimia, kuten 
kieltomenetelmiä, markkinoillepääsyn 
rajoittamista tai tiettyjen, geopoliittisesti 
erityisten elintarvikkeiden kohtuuttoman 
korkeita tullimaksuja, joita on voitu 
toteuttaa aikaisemmin tai toteutetaan 
edelleen, ellei niille ole todellisia ja 
selkeitä perusteita; paheksutaan niin 
kutsutun elintarvikkeiden vientikiellon 
aiheuttamia haitallisia vaikutuksia; 
vaaditaan sellaisen läpinäkyvän
työryhmän perustamista, johon 
osallistuvat Yhdysvallat, Euroopan 
komissio, jäsenvaltiot sekä tuottajat ja 
asianomaiset yritykset, jotta voidaan 
keskustella säännöllisesti mahdollisesti 
rajoitettavista tuotteista ja käsitellä 
avoimesti rajoitusten taustalla olevia 
syitä;

(Des produits tels que la mimolette, le 
camembert, le vin, le roquefort, le foie 
gras, sont régulièrement victimes de ce 
type de mesures liées au contexte 
géopolitique comme ce fut le cas durant la 
guerre en Irak en 2003 ou dès lors que 
l'Union européenne invoque des refus sur 
l'importation de certains produits tel que le 
boeuf aux hormones américain.)
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Or. fr

Tarkistus 382
Wim van de Camp

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v a) jatketaan toimien toteuttamista 
yhtäläisten toimintamahdollisuuksien 
saavuttamiseksi lentoliikenteen alalla 
tarkastelemalla TTIP:hen liittyviä tiettyjä 
näkökulmia, kuten Yhdysvaltojen 
lentoliikennealan tiukkoja rajoituksia 
lentoyhtiöiden ulkomaisen omistuksen ja 
määräysvallan suhteen sekä 
epätasapainoa, joka liittyy USA:n EU:n 
lentoyhtiöille asettamiin 
kabotaasirajoituksiin, ja todetaan, etteivät 
Yhdysvaltojen kansallisiin 
turvallisuusnäkökohtiin pohjautuvat syyt 
näiden rajoitusten jatkamiseksi ole 
lainkaan perusteltuja; kehotetaan lisäksi 
komissiota vauhdittamaan toimia 
parhaillaan Yhdysvaltojen kanssa 
ilmailusopimuksesta käytävissä 
neuvotteluissa ja laatimaan rinnakkaisen 
aikataulun näille neuvotteluille;

Or. en

Tarkistus 383
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v a) varmistetaan turvallisuutta, 
ympäristöä, tietosuojaa ja yksityisyyttä 
koskevien normien kunnioittaminen



AM\1055725FI.doc 43/126 PE552.120v01-00

FI

liikennealalla ja vastavuoroisuuden ja 
läpinäkyvyyden kunnioittaminen 
neuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 384
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – v b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v b) kehotetaan amerikkalaisia ja 
eurooppalaisia viranomaisia 
transatlanttisten kuljetusyhteyksien 
kehittämisen yhteydessä kiinnittämään 
huomiota siihen, että palveluntarjoajat 
(kuljetusyhtiöt) noudattavat EU:n 
sosiaalisia ja verotusalan normeja 
epäreilun kilpailun välttämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 385
Wim van de Camp

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – v b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v b) jatketaan meneillään olevia toimia 
yhtäläisten toimintamahdollisuuksien 
saavuttamiseksi meriliikenteen alalla, 
ottaen huomioon olemassa olevat tiukat 
rajoitukset Yhdysvaltojen merialueiden 
kabotaasisäädöksissä, joista säädetään 
Jonesin lailla (kauppalaivastolaki 
vuodelta 1920), jonka mukaan muun 
muassa i) Yhdysvaltojen aluksiin 
kielletään teettämästä korjaus- ja 
muutostöitä Yhdysvaltojen ulkopuolella ja 
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ii) Yhdysvaltojen aluksiin sovelletaan 
50 prosentin tuontitullin perintää, 
kirjaamista ja maksamista Yhdysvaltoihin 
palatessa, jos aluksiin on tehty korjauksia 
tai asennettu tiettyjä varusteita 
ulkomaisella telakalla ja iii) estetään 
EU:n aluksia kulkemasta 
yhdysvaltalaisten satamien välillä; 
todetaan, että tämä on räikeässä 
ristiriidassa siihen nähden, että 
mihinkään muihin liikennemuotoihin 
Yhdysvalloissa ei sovelleta vaatimuksia 
kotimaisesta rakentamisesta ja että tämä 
johtaa konkreettisesti EU:n 
telakkateollisuuden syrjäyttämiseen 
Yhdysvaltojen vesillä kulkevien alusten 
myymisestä, korjaamisesta ja 
huoltamisesta; korostetaan lisäksi, että 
EU ei syrji Yhdysvaltojen tai kolmansien 
maiden meriteollisuutta; varmistetaan 
vastavuoroisuus ja poistetaan tämä räikeä 
protektionismi TTIP-neuvottelujen 
puitteissa pyrkien Jonesin lain 
kumoamiseen EU:n telakkayhtiöiden 
strateginen merkitys huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 386
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – v b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v b) suojataan EU:n joukkoliikenteen 
alaa ja ennakoidaan sille myönnettävää 
erityistä poikkeusta TTIP:ssä;

Or. en

Tarkistus 387
Wim van de Camp



AM\1055725FI.doc 45/126 PE552.120v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – v c alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v c) varmistetaan, että EU sallii 
yhdenmukaistamisen yhdysvaltalaisten 
standardien kanssa vain sillä 
edellytyksellä, että kussakin tapauksessa 
ajoneuvojen turvallisuutta koskevat EU:n 
turvallisuusstandardit (kuten ajoneuvojen 
tyyppihyväksyntä) täyttyvät tai ylittyvät ja 
että tässä huomioidaan standardien 
merkittävä vaikutus tieturvallisuuteen;

Or. en

Tarkistus 388
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, 
kuten julkisten palvelujen ja 
julkishyödykkeiden (mukaan luettuna 
vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, 
jotta kansallisille ja paikallisille 
viranomaisille taataan riittävä 
liikkumavara yleisen edun mukaisen 
sääntelyn antamiseksi; todetaan, että tältä 
osin olisi hyvin hyödyllistä antaa yhteinen 
lausuma, joka ilmentää neuvottelupuolien 
selkeää sitoutumista näiden alojen 
sulkemiseen neuvottelujen ulkopuolelle;

Poistetaan.

(See 20 March 2015 Joint Statement on 
Public Services and AM to b.iv)

Or. en
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Tarkistus 389
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, 
kuten julkisten palvelujen ja 
julkishyödykkeiden (mukaan luettuna 
vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, 
jotta kansallisille ja paikallisille 
viranomaisille taataan riittävä 
liikkumavara yleisen edun mukaisen 
sääntelyn antamiseksi; todetaan, että tältä 
osin olisi hyvin hyödyllistä antaa yhteinen 
lausuma, joka ilmentää neuvottelupuolien 
selkeää sitoutumista näiden alojen 
sulkemiseen neuvottelujen ulkopuolelle;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 390
Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan, 
että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
ei rajoiteta kansallisten ja paikallisten 
viranomaisten liikkumavaraa yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan, 
että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
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näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 
ulkopuolelle;

näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 
ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 391
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan, 
että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 
ulkopuolelle;

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi, ottaen 
huomioon, että EU:n 
neuvotteluvaltuudessa todetaan selvästi, 
että oikeus antaa sääntelyä on vakaalla 
perustalla ja että julkiset palvelut 
kuuluvat jäsenvaltioiden valvontaan;

Or. en

Tarkistus 392
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
selkeä huomioon ottaminen 
jäsenvaltioiden vaatimusten mukaisesti, 
jotta kansallisille ja paikallisille 
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mukaisen sääntelyn antamiseksi; 
todetaan, että tältä osin olisi hyvin 
hyödyllistä antaa yhteinen lausuma, joka 
ilmentää neuvottelupuolien selkeää 
sitoutumista näiden alojen sulkemiseen 
neuvottelujen ulkopuolelle;

viranomaisille taataan oikeus antaa yleisen 
edun mukaista sääntelyä;

Or. fr

Tarkistus 393
Markus Ferber

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, 
kuten julkisten palvelujen ja 
julkishyödykkeiden (mukaan luettuna vesi, 
terveydenhuolto, sosiaaliturvajärjestelmät 
ja koulutus), asianmukainen huomioon 
ottaminen, jotta kansallisille ja paikallisille 
viranomaisille taataan riittävä liikkumavara 
yleisen edun mukaisen sääntelyn 
antamiseksi; todetaan ,että tältä osin olisi 
hyvin hyödyllistä antaa yhteinen lausuma, 
joka ilmentää neuvottelupuolien selkeää 
sitoutumista näiden alojen sulkemiseen 
neuvottelujen ulkopuolelle;

vi) varmistetaan, että herkkiä palveluja, 
kuten julkisia palveluja ja 
julkishyödykkeitä (mukaan luettuna vesi, 
terveydenhuolto, sosiaaliturvajärjestelmät 
ja koulutus), varten luodaan 
nimenomainen SEUT-sopimuksen 
14 artiklaan ja pöytäkirjaan 26 perustuva 
poikkeussäännös, jotta kansallisille ja 
paikallisille viranomaisille taataan riittävä 
liikkumavara yleisen edun mukaisen 
sääntelyn antamiseksi; tätä 
poikkeussäännöstä sovelletaan palvelun 
tyyppiin, sen tarjoajaan tai rahoitukseen 
katsomatta; todetaan, että tältä osin olisi 
hyvin hyödyllistä antaa yhteinen lausuma, 
jossa ilmennetään neuvottelupuolien 
selkeää sitoutumista näiden alojen 
sulkemiseen neuvottelujen ulkopuolelle;

Or. de

Tarkistus 394
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan, 
että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 
ulkopuolelle;

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi, kuten 
ilmaistaan selvästi neuvottelijoiden 
yhteisessä lausumassa, jossa suljetaan 
julkiset palvelut TTIP:n ulkopuolelle;

Or. fr

Tarkistus 395
Tonino Picula

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan, 
että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 
ulkopuolelle;

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; on tässä 
yhteydessä tyytyväinen yhteiseen 
lausumaan, joka ilmentää neuvottelijoiden 
selkeää sitoutumista näiden alojen 
jättämiseen neuvottelujen ulkopuolelle;

Or. hr

Tarkistus 396
Viviane Reding
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan, 
että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 
ulkopuolelle;

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan, 
että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä
muuntaa äskettäin julkistettu yhteinen 
lausuma, joka ilmentää neuvottelupuolien 
selkeää sitoutumista näiden alojen 
sulkemiseen neuvottelujen ulkopuolelle, 
kultaisten standardien mukaiseksi 
yksiselitteiseksi lausekkeeksi, josta 
vallitsee laaja yhteisymmärrys;

Or. en

Tarkistus 397
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 – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, 
kuten julkisten palvelujen ja 
julkishyödykkeiden (mukaan luettuna vesi, 
terveydenhuolto, sosiaaliturvajärjestelmät 
ja koulutus), asianmukainen huomioon 
ottaminen, jotta kansallisille ja 
paikallisille viranomaisille taataan riittävä 
liikkumavara yleisen edun mukaisen 
sääntelyn antamiseksi; todetaan, että tältä 

vi) varmistetaan julkisten palvelujen 
yksiselitteinen sulkeminen TTIP:n 
soveltamisalan ulkopuolelle SEUT-
sopimuksen 14 artiklan mukaisesti siten, 
että sopimuksen ydintekstissä otetaan 
käyttöön laajamittainen poikkeus, joka 
koskee kaikkia nykyisiä ja tulevia julkisia 
palveluita ja kattaa kaikki muuta kuin 
yleistä taloudellista etua koskevat palvelut 
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osin olisi hyvin hyödyllistä antaa yhteinen 
lausuma, joka ilmentää neuvottelupuolien 
selkeää sitoutumista näiden alojen 
sulkemiseen neuvottelujen ulkopuolelle;

samoin kuin yleistä taloudellista etua 
koskevat palvelut (mukaan luettuna 
esimerkiksi vesi, terveydenhuolto, 
sosiaalipalvelut, sosiaaliturvajärjestelmät 
ja koulutus), jotta varmistetaan, että 
kansallisilla ja paikallisilla viranomaisilla 
on edelleen täysi toimivalta esittää, 
hyväksyä, ylläpitää tai kumota 
toimenpiteitä, jotka liittyvät julkisten 
palvelujen tilaamiseen, järjestämiseen, 
rahoittamiseen ja tuottamiseen SEUT-
sopimuksen 106 artiklan ja SEUT-
sopimuksen pöytäkirjan N:o 26 
mukaisesti; todetaan, että tätä 
ulkopuolelle sulkemista olisi sovellettava 
riippumatta siitä, toimivatko kyseiset 
palvelut monopolin tavoin, 
yksinoikeudella vai muuten ja ovatko ne 
yksityisesti tai julkisesti rahoitettuja ja/tai 
järjestettyjä; pannaan merkille yhteinen 
lausuma, joka ilmentää neuvottelupuolien 
selkeää sitoutumista näiden alojen 
sulkemiseen neuvottelujen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 398
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan 
,että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
kattava suojelu ja huomioon ottaminen, 
jotta kansallisille ja paikallisille 
viranomaisille taataan riittävä liikkumavara 
yleisen edun mukaisen sääntelyn 
antamiseksi; todetaan, että tältä osin olisi 
hyvin hyödyllistä antaa yhteinen lausuma, 
joka ilmentää neuvottelupuolien selkeää 
sitoutumista näiden alojen sulkemiseen 
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ulkopuolelle; neuvottelujen ulkopuolelle;

Or. de

Tarkistus 399
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan, 
että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 
ulkopuolelle;

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; 
suhtautuu myönteisesti yhteiseen 
lausumaan, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 
ulkopuolelle.

Or. de

Tarkistus 400
Maria Noichl, Ismail Ertug

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan, 

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; näitä 
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että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 
ulkopuolelle;

palveluja varten sopimukseen on 
kirjattava nimenomainen poikkeus, joka 
perustuu SEUT-sopimuksen 14 artiklaan 
ja pöytäkirjaan 26 ja jota sovelletaan 
siihen katsomatta, kuka palvelut toimittaa 
ja missä muodossa tai miten ne 
rahoitetaan; todetaan, että tältä osin olisi 
hyvin hyödyllistä antaa yhteinen lausuma, 
joka ilmentää neuvottelupuolien selkeää 
sitoutumista näiden alojen sulkemiseen 
neuvottelujen ulkopuolelle;

Or. de

Tarkistus 401
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan 
,että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen
ulkopuolelle;

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan 
,että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen kaikenlaisten 
yksityistämisvelvoitteiden ulkopuolelle;

Or. de

Tarkistus 402
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan, 
että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen
ulkopuolelle;

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; 
suhtautuu myönteisesti yhteiseen 
lausumaan, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää kantaa, jonka 
mukaan julkiset palvelut suljetaan 
TTIP:n ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 403
Tokia Saïfi, Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan, 
että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 
ulkopuolelle;

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, 
terveydenhuoltojärjestelmät, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus) sekä 
SEUT-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 26 
tarkoitettujen yleistä etua koskevien 
palvelujen, asianmukainen huomioon 
ottaminen, jotta kansallisille ja paikallisille 
viranomaisille taataan riittävä liikkumavara 
yleisen edun mukaisen sääntelyn 
antamiseksi;

Or. fr



AM\1055725FI.doc 55/126 PE552.120v01-00

FI

Tarkistus 404
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan, 
että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 
ulkopuolelle;

vi) varmistetaan, ettei julkisomisteisten 
yritysten yksityistämiseen ole välitöntä tai 
välillistä pakkoa, sekä herkkien 
palvelujen, kuten julkisten palvelujen ja 
julkishyödykkeiden (mukaan luettuna vesi, 
terveydenhuolto, sosiaaliturvajärjestelmät 
ja koulutus), asianmukainen huomioon 
ottaminen, jotta kansallisille ja paikallisille 
viranomaisille taataan riittävä liikkumavara 
yleisen edun mukaisen sääntelyn 
antamiseksi; todetaan, että tältä osin olisi 
hyvin hyödyllistä antaa yhteinen lausuma, 
joka ilmentää neuvottelupuolien selkeää 
sitoutumista näiden alojen sulkemiseen 
neuvottelujen ulkopuolelle;

(This amendment is based on a proposal by 
the Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband.)

Or. de

Tarkistus 405
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, 
kuten julkisten palvelujen ja 
julkishyödykkeiden (mukaan luettuna vesi, 
terveydenhuolto, sosiaaliturvajärjestelmät 
ja koulutus), asianmukainen huomioon 
ottaminen, jotta kansallisille ja 
paikallisille viranomaisille taataan riittävä
liikkumavara yleisen edun mukaisen 
sääntelyn antamiseksi; todetaan, että tältä 

vi) suljetaan yksiselitteisesti herkät 
palvelut, kuten julkiset palvelut ja 
julkishyödykkeet (mukaan luettuna vesi, 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja yksityinen ja 
julkinen koulutus) neuvottelujen 
ulkopuolelle, jotta ylläpidetään 
täysimääräisesti kansallisten, alueellisten 
ja paikallisten viranomaisten 
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osin olisi hyvin hyödyllistä antaa yhteinen 
lausuma, joka ilmentää neuvottelupuolien 
selkeää sitoutumista näiden alojen 
sulkemiseen neuvottelujen ulkopuolelle;

liikkumavaraa yleisen edun mukaisen 
sääntelyn antamiseksi erityisesti 
yleishyödyllisten palveluiden 
määrittämisen, tuottamisen, tilaamisen ja 
järjestämisen alalla; taataan kaikenlaisten 
sosiaaliturvajärjestelmien ja -etuuksien, 
joita sosiaaliturvalaitokset rahoittavat ja 
myöntävät, selvä ja yksiselitteinen 
sulkeminen neuvottelujen ulkopuolelle;
todetaan, että tältä osin olisi hyvin 
hyödyllistä antaa yhteinen lausuma, joka 
ilmentää neuvottelupuolien selkeää 
sitoutumista näiden alojen sulkemiseen 
neuvottelujen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 406
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, 
kuten julkisten palvelujen ja 
julkishyödykkeiden (mukaan luettuna vesi, 
terveydenhuolto, sosiaaliturvajärjestelmät 
ja koulutus), asianmukainen huomioon 
ottaminen, jotta kansallisille ja 
paikallisille viranomaisille taataan riittävä 
liikkumavara yleisen edun mukaisen 
sääntelyn antamiseksi; todetaan, että tältä 
osin olisi hyvin hyödyllistä antaa yhteinen 
lausuma, joka ilmentää neuvottelupuolien 
selkeää sitoutumista näiden alojen 
sulkemiseen neuvottelujen ulkopuolelle;

vi) varmistetaan julkisia palveluja ja 
julkishyödykkeitä (mukaan luettuna vesi, 
terveydenhuolto, sosiaaliturvajärjestelmät 
ja koulutus) koskevien varaumien 
sisällyttäminen olemassa olevien ja 
äskettäin tehtyjen EU:n 
kauppasopimuksien mukaisesti, jotta 
kansalliset ja paikalliset viranomaiset
voivat antaa yleisen edun mukaista 
sääntelyä; on tältä osin tyytyväinen 
yhteiseen lausumaan, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 
ulkopuolelle;

Or. en
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Tarkistus 407
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan, 
että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 
ulkopuolelle;

vi) varmistetaan herkkien palvelujen, kuten 
julkisten palvelujen ja julkishyödykkeiden 
(mukaan luettuna vesi, terveydenhuolto, 
sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus), 
asianmukainen huomioon ottaminen, jotta 
kansallisille ja paikallisille viranomaisille 
taataan riittävä liikkumavara yleisen edun 
mukaisen sääntelyn antamiseksi; todetaan, 
että tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, joka ilmentää 
neuvottelupuolien selkeää sitoutumista 
näiden alojen sulkemiseen neuvottelujen 
ulkopuolelle; todetaan lisäksi, että TTIP:n 
ennakkoedellytyksenä olisi oltava 
kaikkien sosiaaliturvajärjestelmien selkeä 
sulkeminen neuvottelujen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 408
William (The Earl of) Dartmouth

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi a) varmistetaan, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan julkinen 
terveydenhuoltojärjestelmä (National 
Health Service, NHS) suljetaan kaikkien 
TTIP:n määräyksien ulkopuolelle;

Or. en
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Tarkistus 409
Dita Charanzová

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi a) varmistetaan, että osapuolet 
tunnustavat ammattipätevyydet 
vastavuoroisesti ja että liikkuvuutta 
Atlantin yli parannetaan helpottamalla 
TTIP:n kattamilla aloilla toimivien 
korkeasti koulutettujen 
ammattihenkilöiden maahanpääsyä;

Or. en

Tarkistus 410
Franck Proust

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi a) vaaditaan, että protektionistisia 
toimenpiteitä sisältäviä säädöksiä Buy 
American Act, Buy America ja American 
Job Act muutetaan TTIP-sopimuksessa 
eurooppalaisten tuotteiden osalta; 
annetaan Euroopan komissiolle valtuudet 
harkita vastaavaa järjestelmää, jonka 
mukaisesti julkisissa hankinnoissa 
suositaan eurooppalaisia tuotteita 
amerikkalaisten tuotteiden 
kustannuksella, mikäli asiassa ei edistytä 
neuvottelujen aikana;

Or. fr

Tarkistus 411
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi a) noudatetaan erityisesti SEUT-
sopimuksen 168 artiklan määräyksiä: 
ˮUnionin toiminnassa otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
liittyvät niiden terveyspolitiikan 
määrittelyyn sekä terveyspalvelujen ja 
sairaanhoidon järjestämiseen ja 
tarjoamiseen. Jäsenvaltioiden 
velvollisuuksiin kuuluvat 
terveyspalvelujen ja sairaanhoidon 
hallinnointi sekä niihin osoitettujen 
voimavarojen kohdentaminen.ˮ;

Or. en

Tarkistus 412
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi a) varmistetaan, että kunnallisten ja 
paikallisten hallintoviranomaisten 
suvereniteetti säilyy kunnallisen 
itsehallinnon ydinalueena ja tehtävien 
palauttaminen julkisiksi on rajoituksetta 
mahdollista paikkakunnan 
ominaisuuksien ja paikallisten 
äänestäjien tahdon perusteella;

Or. en

Tarkistus 413
Matteo Salvini



PE552.120v01-00 60/126 AM\1055725FI.doc

FI

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. it

Tarkistus 414
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi a) varmistetaan, että osapuolet 
tunnustavat ammattipätevyydet 
vastavuoroisesti ja että liikkuvuutta 
Atlantin yli parannetaan helpottamalla 
TTIP:n kattamilla aloilla toimivien 
korkeasti koulutettujen 
ammattihenkilöiden maahanpääsyä;

Or. en

Tarkistus 415
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi a) varmistetaan, että SEUT-sopimuksen 
14 artiklassa tarkoitetut julkiset palvelut 
jätetään selkeästi TTIP-sopimuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle, jotta 
varmistetaan kansallisten ja paikallisten 
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viranomaisten vapaus ottaa käyttöön, 
hyväksyä, ylläpitää tai kumota mikä 
tahansa toimenpide, joka liittyy julkisten 
palvelujen tilaamiseen, järjestämiseen, 
rahoittamiseen ja tuottamiseen SEUT-
sopimuksen 168 artiklan (kansanterveys) 
ja EU:n perussopimusten pöytäkirjan 
N:o 26 (yleistä etua koskevat palvelut) 
mukaisesti; todetaan, että tätä 
ulkopuolelle sulkemista olisi sovellettava 
riippumatta siitä, toimivatko kyseiset 
palvelut monopolin tavoin, 
yksinoikeudella vai muuten ja ovatko ne 
yksityisesti tai julkisesti rahoitettuja ja/tai 
tuotettuja;

Or. en

Tarkistus 416
William (The Earl of) Dartmouth

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi b) varmistetaan, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan julkiselle 
terveydenhuoltojärjestelmälle (National 
Health Service, NHS) myönnetään 
täysimääräinen poikkeus TTIP:stä 
markkinoille pääsyä koskevien 
neuvottelujen osana, siten, että poikkeusta 
ei voida riitauttaa TTIP:stä mahdollisesti 
johtuvan riidanratkaisumekanismin 
välityksellä;

Or. en

Tarkistus 417
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi b alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi b) edistetään neuvottelujen kanssa 
samanaikaisesti sitä, että EU ja 
Yhdysvallat aloittavat neuvottelut 
lisäsopimuksesta, jolla luovuttaisiin 
työlupavaatimuksista, jotta saataisiin 
aikaan ammattihenkilöiden 
mahdollisimman suuri liikkuvuus 
Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä;

Or. en

Tarkistus 418
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi b) osoitetaan neuvottelukumppanille 
selvästi, että EU:n neuvotteluvaltuuden 
19 kohdassa mainitut julkiset palvelut 
ovat sellaisia, jotka kuuluvat kunkin 
sopimusosapuolen tai jäsenvaltion 
oikeuskäytännön mukaan erityisen 
sääntelyjärjestelmän alaisuuteen tai joille 
on ominaista erityisvelvoitteet, joiden 
perusteella palvelut tuotetaan 
yleishyödyllisinä palveluina kansallisella, 
alue- tai paikallistasolla; todetaan, että 
näihin kuuluvat esimerkiksi vesi- ja 
energiahuolto, jäte- ja jätevesihuolto, 
pelastustoimi, julkinen terveys- ja 
sosiaalitoimi, julkinen 
lähihenkilöliikenne, asuntorakentaminen 
sekä kaupunkisuunnittelun ja -kehityksen 
toimenpiteet;

Or. en
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Tarkistus 419
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi b) edistetään neuvottelujen kanssa 
samanaikaisesti sitä, että EU ja 
Yhdysvallat aloittavat neuvottelut 
lisäsopimuksesta, jolla luovuttaisiin 
työlupavaatimuksista, jotta saataisiin 
aikaan ammattihenkilöiden 
mahdollisimman suuri liikkuvuus 
Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä;

Or. en

Tarkistus 420
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Tarkistus 421
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi c alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi c) varmistetaan, että EU:n 
neuvotteluvaltuuden 19 kohdassa 
mainittujen julkisten palvelujen osalta 
toteutetaan horisontaalinen poikkeus 
kaikista markkinoille pääsyn ja 
kansallisen kohtelun periaatteen 
velvoitteista ja lisäksi julkisten palvelujen 
osalta on esitettävä kaikkia aloja ja 
kaikkia sopimusosapuolten voimassa 
olevia ja tulevia toimenpiteitä koskeva 
ehto, jonka mukaan palvelujen ja 
palveluntuottajien lukumäärää 
rajoitetaan, palveluntuottajille määrätään 
erityisvelvoitteita ja näiden palvelujen 
tuottamista säännellään yleishyödyllisinä 
palveluina;

Or. en

Tarkistus 422
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi d alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi d) torjutaan laajempaa markkinoiden 
avaamista erityisesti monista lähteistä 
rahoitetuissa koulutuspalveluissa, muun 
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muassa esikoulu-, peruskoulu- ja 
korkeakoulualalla sekä aikuis- ja 
täydennyskoulutuksen alalla, sillä 
monenvälisessä GATS-sopimuksessa on 
jo liiankin laajoja 
vapauttamissäännöksiä;

Or. en

Tarkistus 423
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi e alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi e) varmistetaan, ettei Euroopan 
unionin hankintalainsäädännön 
standardeja koskevia näkökohtia aseteta 
kyseenalaisiksi, koska niillä on 
olennainen merkitys varsinkin 
alueellisessa täytäntöönpanossa, kun on 
kyse esimerkiksi työoikeudellisten, 
sosiaalisten ja työehtosopimuksia 
koskevien standardien noudattamisesta, 
ympäristöasioita korostavasta sopimuksen 
myöntämisestä tai pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) pääsystä, sillä 
näiden avulla varmistetaan, että 
myönnettäessä sopimus parhaan 
tarjouksen esittäjälle otetaan hinnan 
lisäksi vastaavasti huomioon myös muita 
perusteita, kuten sosiaaliset ja kestävän 
kehityksen näkökohdat;

Or. en

Tarkistus 424
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi f alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi f) taataan, että EU:n hankintoja 
koskevan lainsäädännön poikkeukset 
säilytetään – sellaisina kuin niistä on 
säädetty erilaisissa hankintoja ja 
toimilupia koskevissa ohjeissa (raja-arvot, 
in-house, kuntien välinen yhteistyö, 
alakohtaiset poikkeukset esimerkiksi 
vesihuollossa ja pelastustoimessa);

Or. en

Tarkistus 425
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi g alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi g) sallitaan se, että jäsenvaltiot voivat 
käyttää valtion tukia haavoittuvilla 
teollisuudenaloilla ja mahdollistaa 
proaktiivisemmat julkisen talouden 
yritykset;

Or. en

Tarkistus 426
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vi h alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi h) tunnustetaan tiettyjen 
valtionyritysten merkitys ja varmistetaan, 
että asetetaan etusijalle erityiset ja selkeät 
määräykset valtionyritysten 
suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 427
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) yhdistetään rahoituspalveluiden 
markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut 
rahoitusalan sääntelyn lähentämiseen, jotta 
tuetaan tarvittavan sääntelyn käyttöön 
ottamista finanssikriisien ehkäisemiseksi ja 
tuetaan käynnissä olevia yhteistyötoimia 
muilla kansainvälisillä foorumeilla, joihin 
kuuluu esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea;

vii) yhdistetään rahoituspalveluiden 
markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut 
rahoitusalan sääntelyn lähentämiseen, jotta 
tuetaan tarvittavan sääntelyn käyttöön 
ottamista finanssikriisien ehkäisemiseksi ja 
tuetaan käynnissä olevia yhteistyötoimia 
muilla kansainvälisillä foorumeilla, joihin 
kuuluu esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea; varmistetaan, että 
näillä yhteistyötoimilla ei rajoiteta EU:n 
ja jäsenvaltioiden sääntelyä ja valvontaa 
koskevaa itsemääräämisoikeutta, mukaan 
lukien niiden toimivalta kieltää tietyt 
rahoitustuotteet ja -toiminnot;

Or. en

Tarkistus 428
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) yhdistetään rahoituspalveluiden 
markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut 
rahoitusalan sääntelyn lähentämiseen, 
jotta tuetaan tarvittavan sääntelyn 
käyttöön ottamista finanssikriisien 
ehkäisemiseksi ja tuetaan käynnissä
olevia yhteistyötoimia muilla 
kansainvälisillä foorumeilla, joihin 
kuuluu esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea;

vii) asetetaan mahdollisia tulevia 
sopimuksia koskevien neuvottelujen 
ehdoksi sellaisten kansallisten pankkialan 
uudistusten yhteensovittaminen 
etukäteen, joilla voidaan parantaa kunkin 
jäsenvaltion investointien rahoitusta;

Or. fr

Tarkistus 429
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) yhdistetään rahoituspalveluiden 
markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut 
rahoitusalan sääntelyn lähentämiseen, jotta 
tuetaan tarvittavan sääntelyn käyttöön 
ottamista finanssikriisien ehkäisemiseksi 
ja tuetaan käynnissä olevia yhteistyötoimia 
muilla kansainvälisillä foorumeilla, joihin 
kuuluu esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea;

vii) yhdistetään rahoituspalveluiden 
markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut 
rahoitusalan sääntelyn lähentämiseen, jotta 
tuetaan tarvittavan sääntelyn käyttöön 
ottamista rahoitusvakauden lujittamiseksi 
ja tuetaan käynnissä olevia yhteistyötoimia 
muilla kansainvälisillä foorumeilla, joihin 
kuuluu esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea;

Or. fr

Tarkistus 430
Viviane Reding

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) yhdistetään rahoituspalveluiden 
markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut 
rahoitusalan sääntelyn lähentämiseen, jotta 
tuetaan tarvittavan sääntelyn käyttöön 
ottamista finanssikriisien ehkäisemiseksi ja 
tuetaan käynnissä olevia yhteistyötoimia 
muilla kansainvälisillä foorumeilla, joihin 
kuuluu esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea;

vii) yhdistetään rahoituspalveluiden 
markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut 
rahoitusalan sääntelyn lähentämiseen, jotta 
tuetaan tarvittavan sääntelyn käyttöön 
ottamista finanssikriisien ehkäisemiseksi ja 
tuetaan käynnissä olevia yhteistyötoimia 
muilla kansainvälisillä foorumeilla, joihin 
kuuluu esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea; suljetaan 
rahoituspalvelujen tuottaminen 
toimintamuodossa 1 markkinoille pääsyä 
koskevien EU:n sitoumuksien 
ulkopuolelle, kunnes alan sääntelyä on 
lähennetty, jotta vältetään sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö;

Or. en

Tarkistus 431
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) yhdistetään rahoituspalveluiden 
markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut
rahoitusalan sääntelyn lähentämiseen, jotta 
tuetaan tarvittavan sääntelyn käyttöön 
ottamista finanssikriisien ehkäisemiseksi ja 
tuetaan käynnissä olevia yhteistyötoimia 
muilla kansainvälisillä foorumeilla, joihin 
kuuluu esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea;

vii) asetetaan rahoituspalveluiden 
laajemman markkinoille pääsyn
edellytykseksi rahoitusalan sääntelyn 
aiempi lähentäminen toimivaltaisilla 
monenvälisillä foorumeilla, jotta tuetaan 
tarvittavan sääntelyn käyttöön ottamista 
finanssikriisien ehkäisemiseksi ja tuetaan 
käynnissä olevia yhteistyötoimia muilla 
kansainvälisillä foorumeilla, joihin 
kuuluvat esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea ja 
finanssimarkkinoiden vakauden 
valvontaryhmä;

Or. en
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Tarkistus 432
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) yhdistetään rahoituspalveluiden 
markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut 
rahoitusalan sääntelyn lähentämiseen, jotta 
tuetaan tarvittavan sääntelyn käyttöön 
ottamista finanssikriisien ehkäisemiseksi ja 
tuetaan käynnissä olevia yhteistyötoimia 
muilla kansainvälisillä foorumeilla, joihin 
kuuluu esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea;

vii) yhdistetään rahoituspalveluiden 
markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut 
rahoitusalan sääntelyn lähentämiseen 
korkeammalle tasolle, jotta tuetaan 
tarvittavan sääntelyn käyttöön ottamista 
finanssikriisien ehkäisemiseksi, suojellaan 
asianmukaisesti rahoitustuotteiden ja 
-palvelujen kuluttajia ja tuetaan käynnissä 
olevia yhteistyötoimia muilla 
kansainvälisillä foorumeilla, joihin kuuluu 
esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea;

Or. es

Tarkistus 433
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) yhdistetään rahoituspalveluiden 
markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut 
rahoitusalan sääntelyn lähentämiseen, jotta 
tuetaan tarvittavan sääntelyn käyttöön 
ottamista finanssikriisien ehkäisemiseksi ja 
tuetaan käynnissä olevia yhteistyötoimia 
muilla kansainvälisillä foorumeilla, joihin 
kuuluu esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea;

vii) yhdistetään rahoituspalveluiden 
markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut 
rahoitusalan sääntelyn lähentämiseen, jotta 
tuetaan tarvittavan sääntelyn käyttöön 
ottamista ja yhteensopivuutta 
finanssikriisien ehkäisemiseksi ja tuetaan
käynnissä olevia yhteistyötoimia muilla 
kansainvälisillä foorumeilla, joihin kuuluu 
esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea;

Or. en
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Tarkistus 434
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) yhdistetään rahoituspalveluiden 
markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut 
rahoitusalan sääntelyn lähentämiseen, jotta 
tuetaan tarvittavan sääntelyn käyttöön 
ottamista finanssikriisien ehkäisemiseksi ja 
tuetaan käynnissä olevia yhteistyötoimia 
muilla kansainvälisillä foorumeilla, joihin 
kuuluu esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea;

vii) yhdistetään rahoituspalveluiden 
markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut 
rahoitusalan sääntelyn lähentämiseen 
alentamatta EU:n nykyisiä rahoitusalan 
säännöksiä, jotta tuetaan tarvittavan 
sääntelyn käyttöön ottamista 
finanssikriisien ehkäisemiseksi ja tuetaan 
käynnissä olevia yhteistyötoimia muilla 
kansainvälisillä foorumeilla, joihin kuuluu 
esimerkiksi Baselin 
pankkivalvontakomitea;

Or. en

Tarkistus 435
Christofer Fjellner, Artis Pabriks

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii a) varmistetaan, että TTIP on niiden 
EU:n ja USA:n sitoumuksien mukainen, 
jotka on jo esitetty 4. huhtikuuta 2011 
annetussa yhteisessä julistuksessa ja joilla 
mahdollistetaan digitaalisen ekosysteemin 
täysimääräinen toiminta ja edistetään 
legitiimejä tarkoituksia varten käsiteltyjä 
rajat ylittäviä tietovirtoja; varmistetaan,
että TTIP:n säännöksillä ei estetä 
sopimuspuolien palveluntuottajia tai 
näiden palveluntuottajien asiakkaita 
siirtämästä tietoja sähköisesti valtioiden 
sisällä tai rajojen yli, pääsemästä 
julkisesti saatavilla olevaan tietoon tai 
pääsemästä omiin tietoihinsa, jotka ovat 
tallennettuina muissa valtioissa; 
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varmistetaan, että TTIP:ssä kielletään 
vaatimukset, joiden mukaan tieto- ja 
viestintäteknisten palvelujen tuottajien on 
käytettävä paikallista infrastruktuuria tai 
oltava läsnä paikan päällä palvelujen 
tuottamisen edellytyksenä1 a;

__________________
1 a ˮEuropean Union-United States Trade 
Principles for Information and 
Communication Technology Servicesˮ
(tieto- ja viestintäteknisiä palveluja 
koskevat Euroopan unionin ja 
Yhdysvaltojen välisen kaupan periaatteet), 
14. huhtikuuta 2011. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011
/april/tradoc_147780.pdf

Or. en

Tarkistus 436
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii a) ryhdytään välittömiin toimiin sen 
varmistamiseksi, että TTIP-sopimuksen 
puitteissa kielletään pääomien 
järjestelmällinen siirtäminen Atlantin yli 
tavaroiden tai palvelujen tuotanto- ja/tai 
myyntivaltion verojen välttämiseksi tai 
että niihin sovelletaan ankaraa verotusta;

Or. en

Tarkistus 437
Yannick Jadot, Ska Keller



AM\1055725FI.doc 73/126 PE552.120v01-00

FI

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii a) pidättäydytään antamasta 
lisäsitoumuksia markkinoille pääsystä 
rahoituspalvelujen alalla, koska 
keskinäiset kytkökset, monimutkaisuus ja 
liian suuret yksiköt synnyttävät ja 
levittävät järjestelmäriskejä ja ovat uhka 
rahoitusvakaudelle;

Or. en

Tarkistus 438
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vii b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii b) ryhdytään välittömiin toimiin, joilla 
estetään verokilpailu eli tuottojen ja 
taloudellisten voittojen verotuksella 
tapahtuva kilpailu sekä offshore-
rahoituskeskuksien ja muiden veroetuja 
tarjoavien alueiden ylläpitäminen;

Or. en

Tarkistus 439
Ska Keller, Yannick Jadot

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vii b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii b) ryhdytään välittömiin toimiin sen 
varmistamiseksi, että puututaan 
aggressiiviseen verosuunnitteluun ja 
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kilpailun vääristymiseen, kuten yrityksen 
pääkonttorin siirtämiseen Atlantin toiselle 
puolelle kilpailua vääristävien etuuksien 
hankkimiseksi, ja että offshore-rahastoja, 
joiden hoitajat toimivat Atlantin 
molemmilla puolilla, vaaditaan 
perustamaan pääkonttorinsa kotimaahan; 
ryhdytään välittömiin toimiin, jotta 
varmistetaan automaattinen tietojenvaihto 
ja maakohtainen raportointi veroasioista 
kaikilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 440
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vii c alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii c) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
soveltamisalaan ei sisällytetä 
oikeudenkäyttövaltaa, jos veroja ei 
kanneta lainkaan tai verotus on 
nimellistä;

Or. en

Tarkistus 441
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vii d alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii d) varmistetaan, että finanssialan 
lainsäädäntöön ja sääntelyyn ei sovelleta 
TTIP-sopimuksen sääntely-yhteistyötä 
koskevia lukuja ja että ne suljetaan TTIP-
sopimuksen mukaisten tuomioistuimessa 
esitettyjen vaatimusten tai 
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riitojenratkaisumenettelyjen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 442
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – vii e alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii e) kehotetaan komissiota 
neuvottelemaan yleinen vakauden ja 
luotettavuuden turvaamista koskeva 
poikkeus, jolla taataan rahoitusvakaus ja 
katetaan julkisen politiikan tavoitteet, 
kuten pankkien ja muiden 
rahoituslaitosten rakenneuudistus, ja 
taataan kohtuullisten rahoituspalvelujen 
yleinen saatavuus ja tarjotaan 
asianmukaista rahoitusta 
ilmastoystävälliseen talouteen siirtymistä 
varten;

Or. en

Tarkistus 443
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – viii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii) varmistetaan, että tietovirtojen 
vapauttaminen ei vaaranna unionin 
tietosuojasäännöstöä etenkään sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla; 
varmistetaan, että tietovirtoja koskevia 
sitoumuksia ei tehdä, ennen kuin unionin 
tietosuojalainsäädäntö on valmis;

viii) varmistetaan, että tietovirtojen 
vapauttaminen ei vaaranna unionin 
tietosuojasäännöstöä etenkään sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla;

Or. en
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Tarkistus 444
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – viii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii) varmistetaan, että tietovirtojen 
vapauttaminen ei vaaranna unionin 
tietosuojasäännöstöä etenkään sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla; 
varmistetaan, että tietovirtoja koskevia 
sitoumuksia ei tehdä, ennen kuin unionin 
tietosuojalainsäädäntö on valmis;

viii) varmistetaan, että tietovirtojen 
mahdollisen vapauttamisen sijaan 
ehdotetaan unionin tietosuojavaatimusten 
yhteensovittamista, etenkin sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla;

Or. fr

Tarkistus 445
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – viii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii) varmistetaan, että tietovirtojen 
vapauttaminen ei vaaranna unionin 
tietosuojasäännöstöä etenkään sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla; 
varmistetaan, että tietovirtoja koskevia 
sitoumuksia ei tehdä, ennen kuin unionin 
tietosuojalainsäädäntö on valmis;

viii) varmistetaan, että tietovirtojen 
vapauttaminen ei vaaranna unionin 
tietosuojasäännöstöä etenkään sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla; 
varmistetaan, että tietovirtoja koskevia 
sitoumuksia ei tehdä, ennen kuin unionin 
tietosuojalainsäädäntö on valmis; taataan, 
että kaikkiin tietovirtoja koskeviin 
mahdollisiin sitoumuksiin yhdistetään 
laaja-alaisia säännöksiä paikallisesta 
läsnäolosta ja paikallisesta sisällöstä; 
suositetaan tästä syystä, että komissio 
toteuttaa välittömästi toimenpiteitä 
sisällyttääkseen sopimukseen kattavan, 
yksiselitteisen ja oikeudellisesti sitovan 
horisontaalisen lausekkeen, jonka nojalla 
henkilötietojen suojaa koskevat EU:n 
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säännöt suljetaan kokonaan TTIP-
sopimuksen lukujen ulkopuolelle, viitaten 
GATS-sopimuksen XIV artiklaan, ja 
ilman mitään ehtoja;

Or. en

Tarkistus 446
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – viii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii) varmistetaan, että tietovirtojen 
vapauttaminen ei vaaranna unionin 
tietosuojasäännöstöä etenkään sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla; 
varmistetaan, että tietovirtoja koskevia 
sitoumuksia ei tehdä, ennen kuin unionin 
tietosuojalainsäädäntö on valmis;

viii) varmistetaan rajat ylittävien 
tietovirtojen vapauttaminen erityisesti 
sähköisen kaupan ja rahoituspalvelujen 
alalla taaten samalla asianmukaisen 
tietosuojan ja noudattaen täysimääräisesti 
EU:n tietosuojalainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 447
Viviane Reding

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – viii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii) varmistetaan, että tietovirtojen 
vapauttaminen ei vaaranna unionin 
tietosuojasäännöstöä etenkään sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla; 
varmistetaan, että tietovirtoja koskevia 
sitoumuksia ei tehdä, ennen kuin unionin
tietosuojalainsäädäntö on valmis;

viii) varmistetaan, että unionin 
tietosuojasäännöstöä ei vaaranneta 
millään tavoin etenkään sähköisen kaupan 
ja rahoituspalvelujen alalla; tunnustetaan 
samalla tietovirtojen tarve kullakin 
talouden alalla, niiden merkitys 
transatlanttisen kaupan tukipilarina ja 
niiden tärkeys avoimen internetin 
kannalta; varmistetaan, että tietojen 
siirtämistä, käsittelyä ja tallentamista 
koskevia horisontaalisia tai alakohtaisia 
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sitoumuksia ei tehdä, ennen kuin vakaa
tietosuojalainsäädäntö on valmis Atlantin 
molemmin puolin ja ennen kuin kahden 
blokin välille on rakennettu uudelleen 
lujia datasiltoja; asetetaan kaiken asiaan 
liittyvän keskustelun edellytykseksi 
seuraavien sääntelyasiakirjojen 
antaminen ja täytäntöönpano: EU:n 
tietosuoja-asetus, kuluttajien tietosuojasta 
annettu Yhdysvaltain Consumer Privacy 
Bill -laki, tiedonkeruusta annettu 
Yhdysvaltain Freedom Act -laki, 
oikeussuojakeinoista annettu 
Yhdysvaltain Judicial Redress Act -laki, 
jotta saatetaan päätökseen EU:n ja 
Yhdysvaltojen välinen puitesopimus, ja 
yksityisyyden suojaa koskevien safe 
harbor -periaatteiden uudistuksen 
päätökseen saattaminen siten, että 
Yhdysvallat sitoutuu noudattamaan 
kansallisiin turvallisuuslausekkeisiin 
liittyviä välttämättömyyskriteerejä;

Or. en

Tarkistus 448
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – viii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii) varmistetaan, että tietovirtojen 
vapauttaminen ei vaaranna unionin 
tietosuojasäännöstöä etenkään sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla; 
varmistetaan, että tietovirtoja koskevia 
sitoumuksia ei tehdä, ennen kuin unionin 
tietosuojalainsäädäntö on valmis;

viii) varmistetaan, että tietovirtojen
vapauttaminen ei vaaranna nykyistä 
enempää unionin tietosuojasäännöstöä 
etenkään sähköisen kaupan ja 
rahoituspalvelujen alalla; varmistetaan, että 
tietovirtoja koskevia sitoumuksia ei tehdä, 
ennen kuin unionin tietosuojalainsäädäntö 
on valmis;

Or. de
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Tarkistus 449
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – viii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii) varmistetaan, että tietovirtojen 
vapauttaminen ei vaaranna unionin 
tietosuojasäännöstöä etenkään sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla; 
varmistetaan, että tietovirtoja koskevia 
sitoumuksia ei tehdä, ennen kuin unionin 
tietosuojalainsäädäntö on valmis;

viii) varmistetaan, että transatlanttisten
tietovirtojen vapauttaminen ei vaaranna 
unionin tietosuojaa etenkään sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla;

Or. de

Tarkistus 450
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – viii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii) varmistetaan, että tietovirtojen 
vapauttaminen ei vaaranna unionin 
tietosuojasäännöstöä etenkään sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla;
varmistetaan, että tietovirtoja koskevia 
sitoumuksia ei tehdä, ennen kuin unionin 
tietosuojalainsäädäntö on valmis;

viii) varmistetaan, että unionin 
tietosuojasäännöstöä kunnioitetaan 
täysimääräisesti lopullisessa 
sopimuksessa, etenkin sähköisen kaupan ja 
rahoituspalvelujen alalla, samalla kun 
varmistetaan vakaa ja ennustettava 
oikeudellinen ympäristö, jolla taataan, 
että erityisesti palvelualan yritykset 
pystyvät jatkossakin siirtämään tietoa 
Atlantin yli, ja helpotetaan sitä;
painotetaan, että EU:n olisi tehtävä 
yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa 
rohkaistakseen kolmansia maita 
omaksumaan vastaavia korkean tason 
tietosuojastandardeja maailmanlaajuisen 
kaupan alalla; todetaan lisäksi, että 
säännösten on oltava GATS-sopimuksen 
14 artiklan säännösten kanssa yhteneviä 
ja että tietovirtoja ja niihin liittyvää 
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infrastruktuuria koskevat rajoitukset 
saattavat aiheuttaa riskejä, jotka on 
tunnustettava;

Or. en

Tarkistus 451
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – viii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii) varmistetaan, että tietovirtojen 
vapauttaminen ei vaaranna unionin 
tietosuojasäännöstöä etenkään sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla; 
varmistetaan, että tietovirtoja koskevia 
sitoumuksia ei tehdä, ennen kuin unionin 
tietosuojalainsäädäntö on valmis;

viii) varmistetaan, että tietovirtojen 
vapauttaminen ei vaaranna unionin 
tietosuojasäännöstöä etenkään sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla; 
todetaan uudelleen, että yksityisyyttä ja 
tietosuojaa koskevista osapuolien välisistä 
kysymyksistä keskustellaan 
samanaikaisesti Yhdysvaltain ja EU:n 
välisten safe harbour -periaatteiden 
tarkistamisen ja tietosuojaa koskevan 
puitesopimuksen kanssa; varmistetaan, 
että tietovirtoja koskevat sitoumukset 
sisällytetään TTIP:hen ja että TTIP-
neuvottelut, joita käydään sähköistä 
kauppaa ja rahoituspalveluita koskevista 
luvuista, keskeytetään, kunnes 
parhaillaan uudelleen tarkasteltavana 
oleva unionin tietosuojalainsäädäntö on 
valmis;

Or. en

Tarkistus 452
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová, Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – viii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii) varmistetaan, että tietovirtojen 
vapauttaminen ei vaaranna unionin 
tietosuojasäännöstöä etenkään sähköisen 
kaupan ja rahoituspalvelujen alalla; 
varmistetaan, että tietovirtoja koskevia 
sitoumuksia ei tehdä, ennen kuin unionin 
tietosuojalainsäädäntö on valmis;

viii) varmistetaan, että kaikki tietovirtoja 
koskevat määräykset ovat unionin 
tietosuojasäännöstön mukaisia etenkin
sähköisen kaupan ja rahoituspalvelujen 
alalla, ottaen samalla huomioon rajat 
ylittävien tietovirtojen merkityksen sekä 
digitaalitaloudelle että yhä enemmän 
myös perinteiselle teollisuudelle; 
varmistetaan, että sopimuksessa otetaan 
huomioon palvelukaupan 
yleissopimuksen (GATS) XIV artiklan 
henkilötietojen suojelua koskevat 
säännökset;

Or. en

Tarkistus 453
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 – b alakohta – viii a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii a) pyritään ammattipätevyyden 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, jotta 
eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset 
ammattihenkilöt voivat työskennellä 
Atlantin kummallakin puolella ja jotta 
sijoittajien, ammattihenkilöiden, korkeasti 
koulutettujen työntekijöiden ja 
teknikkojen liikkuvuus EU:n ja 
Yhdysvaltain välillä helpottuu TTIP-
sopimuksen kattamilla aloilla;

Or. en
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Tarkistus 454
Viviane Reding

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii a) otetaan huomioon tietojen 
pakollista säilytyspaikkaa koskevien 
vaatimusten huolestuttava 
maailmanlaajuinen lisääntyminen, jonka 
pitäisi kannustaa EU:ta ja Yhdysvaltoja 
laatimaan transatlanttiset puitteet 
tietosuojaoikeuksien ja 
tietoturvallisuuden säilyttämiseksi muilla 
kuin protektionistisilla toimilla;

Or. en

Tarkistus 455
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii a) pidetään mielessä, että Euroopan 
parlamentin hyväksyntä lopulliselle TTIP-
sopimukselle voi vaarantua niin kauan 
kuin Yhdysvaltojen kaikenkattavaa 
laajamittaista valvontaa ei ole lopetettu 
kokonaisuudessaan eikä asianmukaista 
ratkaisua EU:n kansalaisten 
tietosuojaoikeuksiin hallinnollisine ja 
oikeudellisine muutoksenhakukeinoineen 
ole löytynyt, kuten todetaan 
12. maaliskuuta 2014 annetun 
parlamentin päätöslauselman 
74 kohdassa;

Or. en
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Tarkistus 456
Louis Michel, Gérard Deprez

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii a) varmistetaan, että EU:n ja 
Yhdysvaltojen välinen luottamus, joka 
heikentyi valtavien vakoiluskandaalien 
vuoksi, palautetaan nopeasti ja 
täysimääräisesti; huolehditaan siitä, että 
kaikessa Yhdysvaltoihin suuntautuvassa 
tiedonsiirrossa noudatetaan EU:n 
lainsäädäntöä;

Or. fr

Tarkistus 457
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ix alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix) varmistetaan, että unionin 
kilpailulainsäädäntöä noudatetaan 
asianmukaisesti etenkin digitaalisessa 
ympäristössä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 458
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ix alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix) varmistetaan, että unionin 
kilpailulainsäädäntöä noudatetaan 

Poistetaan.
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asianmukaisesti etenkin digitaalisessa 
ympäristössä;

Or. de

Tarkistus 459
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ix alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix) varmistetaan, että unionin 
kilpailulainsäädäntöä noudatetaan 
asianmukaisesti etenkin digitaalisessa 
ympäristössä;

ix) varmistetaan, että unionin 
kilpailulainsäädäntöä noudatetaan 
asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 460
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ix alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix) varmistetaan, että unionin 
kilpailulainsäädäntöä noudatetaan 
asianmukaisesti etenkin digitaalisessa 
ympäristössä;

ix) varmistetaan, että unionin 
kilpailulainsäädäntöä noudatetaan 
asianmukaisesti etenkin digitaalisessa 
ympäristössä; huolehditaan siitä, että 
komissio pyrkii TTIP-neuvottelujen 
ulkopuolella lisätoimenpitein kehittämään 
kunnianhimoista EU:n 
digitaalipolitiikkaa;

Or. fr

Tarkistus 461
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ix alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix) varmistetaan, että unionin 
kilpailulainsäädäntöä noudatetaan 
asianmukaisesti etenkin digitaalisessa 
ympäristössä;

ix) varmistetaan, että unionin 
kilpailulainsäädäntöä noudatetaan 
asianmukaisesti myös digitaalisessa 
ympäristössä;

Or. de

Tarkistus 462
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ix alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix) varmistetaan, että unionin 
kilpailulainsäädäntöä noudatetaan 
asianmukaisesti etenkin digitaalisessa 
ympäristössä;

ix) lisätään kunnianhimoinen kilpailua 
koskeva luku, jolla varmistetaan, että 
unionin kilpailulainsäädäntöä noudatetaan 
asianmukaisesti etenkin digitaalisessa 
ympäristössä, ja samalla luodaan 
erityisesti valtion omistamia yhtiöitä 
koskevia uusia standardeja, jotka voisivat 
olla perustana paremmille 
maailmanlaajuisille säännöille ja 
kolmansien maiden kanssa yhteisille 
lähestymistavoille;

Or. en

Tarkistus 463
David Borrelli, Tiziana Beghin

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ix alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix) varmistetaan, että unionin ix) varmistetaan, että unionin 
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kilpailulainsäädäntöä noudatetaan 
asianmukaisesti etenkin digitaalisessa 
ympäristössä;

kilpailulainsäädäntöä noudatetaan 
asianmukaisesti etenkin digitaalisessa 
ympäristössä; varmistetaan, että yksityiset 
yritykset voivat kilpailla tasapuolisesti 
valtion omistamien tai valtion valvomien 
yritysten kanssa; varmistetaan, että 
yksityisten yritysten saamia valtiontukia 
säännellään ja että ne ovat avoimen 
valvontajärjestelmän alaisia; 
varmistetaan, että verkon neutraalius voi 
edistää markkinoiden tasapuolistumista ja 
vapautumista; varmistetaan erityisellä 
lainsäädännöllä, että vilpillinen 
hintayhteistyö ja määräävän markkina-
aseman väärinkäyttö voidaan torjua ja 
siitä voidaan rangaista;

Or. en

Tarkistus 464
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix a) taataan audiovisuaalipalvelujen 
jättäminen ulkopuolelle 
teknologianeutraaliuden periaatteen 
mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 465
Alain Cadec

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix a) varmistetaan maatalous-, kalastus-
ja vesiviljelytuotteisiin sovellettavien EU:n 
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terveysalan sääntöjen noudattaminen; 
säilytetään näiden tuotteiden 
jäljitettävyyttä koskevat tiukat 
vaatimukset;

Or. fr

Tarkistus 466
Alain Cadec

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – ix b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix b) varmistetaan, että 
kalastusoikeuksien ja kiintiöiden hallinta 
EU:n vesillä jätetään TTIP-neuvottelujen 
ulkopuolelle; varmistetaan, ettei TTIP 
johda kalastusoikeuksien vapauttamiseen 
esimerkiksi tuottajakohtaisia siirrettäviä 
kiintiöitä (ITQ) koskevan järjestelmän 
kautta;

Or. fr

Tarkistus 467
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) 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;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 468
Petra Kammerevert

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) 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;

x) varmistetaan sopimukseen 
sisällytettävällä oikeudellisesti sitovalla 
yleislausekkeella ja noudattaen tinkimättä 
kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden 
suojelemista ja edistämistä koskevaa 
Unescon yleissopimusta, että sopimuksen 
osapuolet ja niiden jäsenvaltiot varaavat 
oikeuden hyväksyä tai ylläpitää 
toimenpiteitä (erityisesti sääntely- ja/tai 
rahoitustoimia) kulttuurisen 
monimuotoisuuden sekä 
tiedotusvälineiden vapauden ja 
moniarvoisuuden suojelemiseksi tai 
edistämiseksi tai audio-, audiovisuaalisten 
ja muiden vastaavien palvelujen alan 
säilyttämiseksi tai kehittämiseksi, jotta 
vastattaisiin kunkin yhteiskunnan 
demokraattisiin, sosiaalisiin ja 
kulttuurisiin tarpeisiin riippumatta 
käytetystä tekniikasta tai 
jakelufoorumista;

Or. en

Tarkistus 469
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) pidetään mielessä, että sopimus ei saisi 
heikentää unionin kulttuurista ja kielellistä 

x) pidetään mielessä, että sopimus ei saisi 
heikentää unionin kulttuurista ja kielellistä 
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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;

monimuotoisuutta, ei myöskään 
audiovisuaalisella alalla eikä 
kulttuuripalvelujen alalla, ja että nykyiset 
ja tulevat kulttuurialan tukemista koskevat 
määräykset ja toimenpiteet jätetään 
neuvottelujen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 470
Maria Arena

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) 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;

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

Or. en

Tarkistus 471
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) pidetään mielessä, että sopimus ei saisi 
heikentää unionin kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta, ei myöskään 
audiovisuaalisella alalla eikä 
kulttuuripalvelujen alalla, ja että nykyiset 

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

nykyiset ja tulevat kulttuurialan tukemista 
etenkin digitaalisessa ympäristössä 
koskevat määräykset ja toimenpiteet 
jätetään neuvottelujen ulkopuolelle;

Or. fr

Tarkistus 472
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 – b alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) 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;

x) pidetään mielessä, että valtuutuksen 
mukaan sopimuksessa ei saa olla 
määräyksiä, jotka heikentävät unionin 
kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta; varmistetaan siksi, että 
audiovisuaalinen ala ja 
kulttuuripalvelujen ala sekä nykyiset ja 
tulevat kulttuurialan tukemista koskevat 
määräykset ja toimenpiteet, etenkin 
digitaalisessa ympäristössä 
teknologiariippumattomuuden periaatteen 
mukaisesti, jätetään neuvottelujen 
ulkopuolelle; jätetään televiestintää, 
investointeja ja sähköistä kauppaa 
koskeviin lukuihin sisältyvistä 
sitoumuksista pois tuet ja valtiontuet, joita 
maksetaan audiovisuaalisille palveluille, 
koulutus- ja kulttuuripalveluille ja niiden 
toimialoille, myös digitaalisille tuotteille;

Or. en

Tarkistus 473
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) 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;

x) pidetään mielessä, että sopimuksessa 
pitäisi kunnioittaa ja suojella eikä 
heikentää unionin kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta, myös audiovisuaalisella 
alalla sekä kulttuuripalvelujen alalla, jotka 
on selvästi jätetty komissiolle annetuissa 
valtuuksissa neuvottelujen ulkopuolelle, 
ja että nykyiset ja tulevat kulttuurialan 
tukemista etenkin digitaalisessa 
ympäristössä koskevat määräykset ja 
toimenpiteet jätetään neuvottelujen 
ulkopuolelle; varmistetaan jäsenvaltioiden 
ja unionin oikeus säilyttää ja kehittää 
kulttuuri- ja audiovisuaalisen alan 
politiikkaa;

Or. fr

Tarkistus 474
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) 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;

x) pidetään mielessä, että unionilla ei ole 
toimivaltaa eikä oikeutta säännellä 
jäsenvaltioiden kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta, jota voidaan ilmaista 
audiovisuaalisella alalla sekä 
kulttuuripalvelujen alalla ja joka on 
keskeinen osa jäsenvaltioiden kansallista 
ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

Or. fr
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Tarkistus 475
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) 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;

x) 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; vaaditaan, että 
jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien on 
jatkossakin voitava ryhtyä sääntelyä ja 
rahoitusta koskeviin toimenpiteisiin 
kulttuurien monimuotoisuuden ja 
tiedotusvälineiden vapauden ja 
moniarvoisuuden suojaamiseksi ja 
tukemiseksi sekä audiovisuaalisten ja 
muiden vastaavien palvelujen 
säilyttämiseksi tai kehittämiseksi, jotta 
vastattaisiin kunkin yhteiskunnan 
demokraattisiin, sosiaalisiin ja 
kulttuurisiin tarpeisiin riippumatta 
käytetystä tekniikasta ja jakelufoorumista;

Or. en

Tarkistus 476
Franck Proust, Marc Joulaud, Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) pidetään mielessä, että sopimus ei saisi 
heikentää unionin kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta, ei myöskään 

x) muistutetaan, että kuten 
neuvotteluvaltuuksissa selvästi mainitaan, 
sopimus ei saisi heikentää unionin 
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audiovisuaalisella alalla eikä 
kulttuuripalvelujen alalla, ja että nykyiset 
ja tulevat kulttuurialan tukemista etenkin 
digitaalisessa ympäristössä koskevat 
määräykset ja toimenpiteet jätetään 
neuvottelujen ulkopuolelle;

kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta, 
ei myöskään audiovisuaalisella alalla eikä 
kulttuuripalvelujen alalla, ja että nykyiset 
ja tulevat kulttuurialan tukemista koskevat 
määräykset ja toimenpiteet, kuten 
eurooppalaisen kulttuuriperinnön 
digitalisointi digitaalisessa ympäristössä 
tai kirjojen kiinteähintajärjestelmä 
kustannusalalla, jätetään neuvottelujen 
ulkopuolelle; todetaan lisäksi, että nämä 
määräykset on sisällytettävä sopimuksen 
artiklaosaan eikä pelkästään johdanto-
osaan tai liitteeseen;

Or. fr

Tarkistus 477
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) 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;

x) pidetään mielessä, että sopimus ei saisi 
heikentää unionin kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta, ei myöskään 
audiovisuaalisella alalla eikä 
kulttuuripalvelujen alalla;

Or. de

Tarkistus 478
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) 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;

x) pidetään mielessä, että sopimus ei saisi 
heikentää unionin kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta kulttuurialalla, kun 
otetaan huomioon alan erityisasema 
EU:ssa; pidetään mielessä, että sopimus 
ei vaikuta unionin tai sen jäsenvaltioiden 
kykyyn panna täytäntöön politiikkaa ja 
toimenpiteitä, joilla kulttuurialalla ja
etenkin digitaalisessa ympäristössä 
tapahtuvaan kehitykseen vastataan;

Or. en

Tarkistus 479
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) 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;

x) pidetään mielessä, että sopimus ei saisi 
heikentää perussopimusten asiaa 
koskevien artiklojen mukaista unionin 
kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta, 
ei myöskään audiovisuaalisella alalla eikä 
kulttuuripalvelujen alalla, ja että nykyisiä 
ja tulevia määräyksiä ja toimenpiteitä 
laajennetaan ja täydennetään;

Or. en

Tarkistus 480
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) 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;

x) pidetään mielessä, että sopimus ei saisi 
heikentää unionin kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta, ei myöskään 
audiovisuaalisten, lehdistö- eikä 
kulttuuripalvelujen alalla, ja että nykyiset 
ja tulevat kulttuuri- ja audiovisuaalisen 
alan tukemista etenkin digitaalisessa 
ympäristössä koskevat määräykset ja 
toimenpiteet jätetään neuvottelujen 
ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 481
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) 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;

x) pidetään mielessä, että sopimus ei saisi 
heikentää unionin kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta, ja että
audiovisuaalinen ala on selkeästi jätetty 
jäsenvaltioiden Euroopan komissiolle 
antaman valtuutuksen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 482
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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



PE552.120v01-00 96/126 AM\1055725FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x a) katsotaan kulttuurisen 
monimuotoisuuden säilyttämisen 
täydentävän audiovisuaalisten palvelujen 
pois jättämistä eikä olevan sen 
vaihtoehtona, koska ”kulttuurialaa 
koskevan poikkeuksen” eikä 
”kulttuurisen monimuotoisuuden” 
käsitteellä ei saada riittäviä oikeudellisia 
takeita kulttuuri- ja audiovisuaalisten 
palvelujen suojelemisesta;

Or. en

Tarkistus 483
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x a) pidetään mielessä, että EU ei ole 
määritellyt ”kulttuuripalveluita” TTIP-
sopimuksessa, että kulttuurin, 
kulttuuripalvelujen ja kulttuurituotteiden 
yhteinen ja tarkka määrittely on 
sopimuksessa tarpeen ja että tämä 
määrittely tulisi julkistaa mahdollisimman 
pian;

Or. en

Tarkistus 484
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x b alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x b) sisällytetään sopimukseen lauseke, 
jolla varmistetaan kulttuuri-ilmaisujen 
moninaisuuden suojelemista ja 
edistämistä koskevan Unescon 
yleissopimuksen ja jäsenvaltioiden 
käytäntöjen tinkimätön noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 485
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – x c alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x c) otetaan huomioon riskit, jotka 
kulttuurituotannolle aiheutuvat erilaisista 
tulkinnoista siinä, miten liikesalaisuus 
määritellään Yhdysvalloissa ja EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 486
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät erot sekä unionin 
yritysten valtaisa kiinnostus päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 

Poistetaan.
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osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä; varmistetaan 
samalla, että kumpikin osapuoli 
noudattaa hankintojen 
kestävyyskriteereitä, kuten unionin uutta 
hankinta- ja käyttöoikeuspakettia, joka 
tulee voimaan vuonna 2016;

Or. fr

Tarkistus 487
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät erot sekä unionin 
yritysten valtaisa kiinnostus päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä; varmistetaan 
samalla, että kumpikin osapuoli 
noudattaa hankintojen 
kestävyyskriteereitä, kuten unionin uutta 
hankinta- ja käyttöoikeuspakettia, joka 
tulee voimaan vuonna 2016;

xi) varmistetaan vuonna 2016 voimaan 
tulevaa unionin uutta hankinta- ja 
käyttöoikeuspakettia noudattaen, että 
otetaan huomioon valtaisa kiinnostus 
päästä Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä, sillä Yhdysvaltojen 
markkinoiden avoimuudessa on tällä 
hetkellä ristiriitaisuuksia;

Or. en

Tarkistus 488
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xi alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät erot sekä unionin 
yritysten valtaisa kiinnostus päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä; varmistetaan 
samalla, että kumpikin osapuoli noudattaa 
hankintojen kestävyyskriteereitä, kuten 
unionin uutta hankinta- ja 
käyttöoikeuspakettia, joka tulee voimaan 
vuonna 2016;

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät erot sekä unionin 
yritysten valtaisa kiinnostus päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen, maa- ja vesirakentamisen, 
lentokenttien, kaupunkiliikenteen ja 
energiainfrastruktuurien yhteydessä; 
varmistetaan samalla, että kumpikin 
osapuoli noudattaa hankintojen 
kestävyyskriteereitä, kuten unionin uutta 
hankinta- ja käyttöoikeuspakettia, joka 
tulee voimaan vuonna 2016;

Or. fr

Tarkistus 489
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 – b alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät erot sekä unionin 
yritysten valtaisa kiinnostus päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 

xi) pyritään julkisia hankintoja 
koskevassa luvussa kunnianhimoisiin 
tuloksiin niin, että tavoitteena on 
tasapainottaa vastavuoroisuusperiaatteen 
pohjalta julkisten hankintojen 
markkinoiden avaamiseen liittyvää 
nykyistä vakavaa eriarvoisuutta sekä 
avata merkittävästi Yhdysvaltojen 
markkinoita, joihin edelleen sovelletaan 
vuoden 1933 Buy American -lakia, 
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palvelujen yhteydessä; varmistetaan 
samalla, että kumpikin osapuoli 
noudattaa hankintojen 
kestävyyskriteereitä, kuten unionin uutta 
hankinta- ja käyttöoikeuspakettia, joka 
tulee voimaan vuonna 2016;

aloittamalla siitä, että julkisia hankintoja 
koskevan sopimuksen yhteydessä 
noudatetaan annettuja kansainvälisiä 
sitoumuksia ja poistetaan ne rajoitteet, 
joita Yhdysvallat soveltaa samalla tavalla 
sekä liittovaltio-, valtio- että 
hallintotasolla; korostetaan erityisesti, 
että Yhdysvaltojen liittovaltiotason 
sitoumusten noudattaminen on 
varmistettava kaikilla politiikan ja 
hallinnon tasoilla; varmistetaan, että 
otetaan huomioon unionin yritysten, 
erityisesti pk-yritysten, valtaisa kiinnostus 
päästä syrjimättömästi Yhdysvaltojen
julkisten hankintojen markkinoille sekä 
liittovaltio- että osavaltiotasolla 
esimerkiksi rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä; varmistetaan, että
luku on unionin uusien julkisia 
hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia 
koskevien direktiivien mukainen etenkin 
julkisen sektorin yhteistyön määritelmän, 
pois jättämisten, pk-yritysten pääsyn ja 
MEAT-perusteiden käytön osalta;

Or. en

Tarkistus 490
Tokia Saïfi, Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät erot sekä unionin 
yritysten valtaisa kiinnostus päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 

xi) varmistetaan, että poistetaan julkisten 
hankintojen markkinoiden avoimuudessa 
kummallakin puolen Atlanttia ilmenevät 
erot, jotta pääsy julkisten hankintojen 
markkinoille voidaan toteuttaa 
vastavuoroisuuden periaatteen 
mukaisesti, erityisesti kun otetaan 
huomioon unionin yritysten valtaisa 
kiinnostus päästä Yhdysvaltojen julkisten 
hankintojen markkinoille sekä liittovaltio-
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palvelujen yhteydessä; varmistetaan 
samalla, että kumpikin osapuoli noudattaa 
hankintojen kestävyyskriteereitä, kuten 
unionin uutta hankinta- ja 
käyttöoikeuspakettia, joka tulee voimaan 
vuonna 2016;

että osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, tie- ja raideliikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä; varmistetaan 
samalla, että kumpikin osapuoli noudattaa 
hankintojen kestävyyskriteereitä, kuten 
unionin uutta hankinta- ja 
käyttöoikeuspakettia, joka tulee voimaan 
vuonna 2016;

Or. fr

Tarkistus 491
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät erot sekä unionin 
yritysten valtaisa kiinnostus päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä; varmistetaan
samalla, että kumpikin osapuoli noudattaa 
hankintojen kestävyyskriteereitä, kuten 
unionin uutta hankinta- ja 
käyttöoikeuspakettia, joka tulee voimaan 
vuonna 2016;

xi) otetaan huomioon, että vaikka julkisten 
hankintojen markkinoiden avoimuudessa 
kummallakin puolen Atlanttia on eroja, 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avaaminen lisää pienentäisi 
viranomaisten liikkumavaraa, sillä 
julkiset hankinnat voivat olla tärkeä keino 
paikallisen kehityksen kaltaisten 
makrotaloudellisten tavoitteiden 
edistämisessä; varmistetaan joka 
tapauksessa yksiselitteisesti, että 
kumpikaan osapuoli ei rajoita sosiaalisten 
ja ympäristöperusteiden soveltamista 
julkisiin hankintoihin eikä oikeutta 
sisäisiin hankintoihin ja kuntien väliseen 
yhteistyöhön;

Or. en

Tarkistus 492
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät erot sekä unionin 
yritysten valtaisa kiinnostus päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä; varmistetaan
samalla, että kumpikin osapuoli noudattaa 
hankintojen kestävyyskriteereitä, kuten 
unionin uutta hankinta- ja 
käyttöoikeuspakettia, joka tulee voimaan 
vuonna 2016;

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät suuret erot sekä 
unionin yritysten valtaisa kiinnostus päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen ja 
kuljetusalan infrastruktuurin sekä 
tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, 
pannen merkille, että 85 prosenttia EU:n 
julkisista tarjouskilpailuista on avoimia 
yhdysvaltalaisille toimittajille, kun taas 
ainoastaan 32 prosenttia Yhdysvaltojen 
tarjouskilpailuista on avoimia EU:n 
toimittajille; varmistetaan, että kumpikin 
osapuoli noudattaa hankintojen 
kestävyyskriteereitä, kuten unionin uutta 
hankinta- ja käyttöoikeuspakettia, joka 
tulee voimaan vuonna 2016;

Or. en

Tarkistus 493
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät erot sekä unionin 
yritysten valtaisa kiinnostus päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät erot ja tämän tärkeän 
teollisuuspolitiikan alan avaamiseen 
liittyvät poliittisesti arkaluontoiset 
kysymykset, kun tarkastellaan unionin 
yritysten valtaisaa kiinnostusta päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
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infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä; varmistetaan 
samalla, että kumpikin osapuoli noudattaa 
hankintojen kestävyyskriteereitä, kuten 
unionin uutta hankinta- ja 
käyttöoikeuspakettia, joka tulee voimaan 
vuonna 2016;

markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä; varmistetaan 
samalla, että kumpikin osapuoli noudattaa 
hankintojen kestävyyskriteereitä, 
työlainsäädäntöä ja sosiaali-, terveys-, 
koulutus- ja muita yleishyödyllisiä 
palveluja koskevia määräyksiä, kuten 
unionin uutta hankinta- ja 
käyttöoikeuspakettia, joka tulee voimaan 
vuonna 2016; varmistetaan, että otetaan 
huomioon EU:n julkisten hankintojen 
markkinoiden oikeudellisen ja 
tosiasiallisen avoimuuden väliset erot ja 
että vapauttamisen kustannukset on 
arvioitu kokonaan;

Or. en

Tarkistus 494
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät erot sekä unionin 
yritysten valtaisa kiinnostus päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä; varmistetaan
samalla, että kumpikin osapuoli noudattaa 
hankintojen kestävyyskriteereitä, kuten 
unionin uutta hankinta- ja 
käyttöoikeuspakettia, joka tulee voimaan 

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät erot sekä unionin 
yritysten valtaisa kiinnostus päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä; varmistetaan 
samalla, että kumpikin osapuoli noudattaa 
nykyisiä hankintoihin sovellettavia 
oikeudellisia kehyksiä, kuten unionin uutta 
hankinta- ja käyttöoikeuspakettia, joka 
tulee voimaan vuonna 2016; varmistetaan, 



PE552.120v01-00 104/126 AM\1055725FI.doc

FI

vuonna 2016; että kumpikaan osapuoli ei hyväksy 
nykyisiä toimenpiteitä pidemmälle 
meneviä uusia toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan pääsyä hankintamarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 495
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät erot sekä unionin 
yritysten valtaisa kiinnostus päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä; varmistetaan 
samalla, että kumpikin osapuoli noudattaa 
hankintojen kestävyyskriteereitä, kuten 
unionin uutta hankinta- ja 
käyttöoikeuspakettia, joka tulee voimaan 
vuonna 2016;

xi) varmistetaan, että otetaan huomioon 
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuudessa kummallakin puolen 
Atlanttia ilmenevät erot sekä unionin 
yritysten valtaisa kiinnostus päästä 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoille sekä liittovaltio- että 
osavaltiotasolla esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen 
infrastruktuurin sekä tavaroiden ja 
palvelujen yhteydessä; varmistetaan 
samalla, että kumpikin osapuoli noudattaa 
hankintojen kestävyyskriteereitä, kuten 
unionin uutta hankinta- ja 
käyttöoikeuspakettia, joka tulee voimaan 
vuonna 2016; kehotetaan EU:ta laatimaan 
American Business Act -lakia vastaava 
European Business Act -laki, jolla 
tuetaan eurooppalaisten pk-yritysten ja 
teollisuudenalojen taloudellista kehitystä;

Or. fr

Tarkistus 496
Dita Charanzová

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

xi a) korostetaan, että julkisten 
hankintojen on sisällyttävä lopulliseen, 
kattavaan TTIP-sopimukseen, koska 
julkiset hankinnat muodostavat 
merkittävän osan EU:n ja muiden 
kauppakumppanien taloudesta ja ovat 
siten keskeisiä EU:n taloudellisen edun 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 497
Markus Pieper, Markus Ferber, Othmar Karas, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Antonio 
Tajani, Paul Rübig, Sven Schulze

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi a) varmistetaan avoimuus ja 
eurooppalaisten yritysten, erityisesti pk-
yritysten, syrjimättömyys julkisten 
hankintasopimusten tarjouskilpailuissa 
Yhdysvaltojen markkinoilla kaikilla 
viranomaistasoilla;

Or. en

Tarkistus 498
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi a) varmistetaan, että Yhdysvallat lisää 
alueellaan voimassa olevan 
hankintamenettelyn avoimuutta ottamalla 
käyttöön portaalin, jossa julkaistaan 
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tarjouskilpailut ja varmistetaan julkisten 
hankintojen parempi näkyvyys 
ulkomaalaisille tarjoajille;

Or. fr

Tarkistus 499
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi a) otetaan huomioon, että EU on 
avannut omat julkisten hankintojen 
markkinansa yksipuolisesti ja hyvin 
nopeasti, eikä sen tulisi vaihtaa 
Yhdysvaltojen julkisten hankintojen 
markkinoiden avaamista mahdollisuuteen 
säilyttää tai saada takaisin liikkumavaraa 
omilla julkisten hankintojen 
markkinoillaan, jotka ovat hyvin keskeiset 
erityisesti talouskriisin selättämisen ja 
paikallisten työpaikkojen luomisen 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 500
Wim van de Camp

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi a) jatketaan ponnisteluja yhtäläisten 
toimintamahdollisuuksien luomiseksi ja 
uudenlaisen avoimuuden saavuttamiseksi 
hankintamarkkinoille pääsyssä, jota 
Yhdysvaltojen harjoittama protektionismi 
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haittaa, ottaen samalla huomioon ja 
tehtäväksi haaste käydä neuvotteluja 
liittovaltion tasolla Yhdysvalloissa, jossa 
asia (julkiset hankinnat) kuuluu 
osavaltioiden toimivaltaan, minkä 
seurauksena eurooppalaiset yritykset eivät 
voi tehdä suuria investointeja 
liikenneinfrastruktuuriin (kuten 
rautatiehankkeisiin ja 
satamainfrastruktuureihin), mikä johtuu 
i) sääntelyä ja standardointia koskevista 
esteistä ja hallinnollisista rajoitteista sekä 
ii) ”Buy America” -määräyksistä, jotka 
asettavat EU:sta tulevat tavarat ja palvelut 
selvästi epäsuotuisaan asemaan; pyritään 
TTIP-neuvotteluissa sellaiseen 
lopputulokseen, että menettelyyn liittyvät 
vaatimukset olisivat avoimet ja 
ennakoitavat, jotta varmistetaan 
eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten 
yritysten tasapuolinen pääsy toistensa 
markkinoille niiden osallistuessa julkisiin 
tarjouskilpailuihin;

Or. en

Tarkistus 501
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi a) tunnustetaan puolustushankintojen 
ja -investointien erityisen arkaluontoinen 
asema, mutta varmistetaan samalla, että 
niitä ei käytetä piiloteltuna valtiontukena;

Or. en

Tarkistus 502
Yannick Jadot, Ska Keller
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xi a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi a) huolehditaan siitä, että julkisia 
hankintoja koskevien direktiivien 
tarkistuksen yhteydessä hyväksytyt uudet 
eurooppalaiset säännöt säilytetään ja niitä 
edistetään neuvotteluissa, etenkin 
sääntöjä, jotka koskevat pk-yritysten 
pääsyä julkisten hankintojen markkinoille 
amerikkalaisen Small Business Act -lain 
esimerkin mukaisesti, 
myöntämisperusteita, jotka perustuvat 
alhaisimman hinnan sijaan hinta-
laatusuhteeseen, yhteisötalouden 
toimijoille varattuja markkinoita, 
hankintaviranomaisten mahdollisuutta 
tehdä kuntien välistä yhteistyötä sekä 
kynnysarvoja, jotka alittaviin julkisiin 
hankintoihin ei sovelleta eurooppalaisia 
tai kansainvälisiä sääntöjä;

Or. fr

Tarkistus 503
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xi b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi b) kunnioitetaan 
hankintaviranomaisten oikeutta suosia 
julkisissa hankinnoissa lyhyitä 
toimitusketjuja ympäristöarvojen 
edistämiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 504
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xi c alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi c) huolehditaan siitä, että julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet 
jätetään neuvottelujen ulkopuolelle, sillä 
ne ovat tärkeitä viranomaisille etenkin 
paikallisen kehityksen alalla;

Or. fr

Tarkistus 505
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xi d alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi d) huolehditaan siitä, että 
käyttöoikeussopimukset jätetään 
neuvottelujen ulkopuolelle, sillä ne ovat 
tärkeitä viranomaisille etenkin pitkien 
voimassaoloaikojen vuoksi;

Or. fr

Tarkistus 506
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) edistetään unionin ja Yhdysvaltojen 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, jotta 
voidaan edistää julkisten hankintojen 
kestävyysvaatimuksia esimerkiksi 

xii) edistetään unionin ja Yhdysvaltojen 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, jotta 
voidaan edistää julkisten hankintojen 
yhteisiä vaatimuksia esimerkiksi 
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huolehtimalla äskettäin tarkistetun julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen 
täytäntöönpanosta;

huolehtimalla äskettäin tarkistetun julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen 
täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 507
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) edistetään unionin ja Yhdysvaltojen 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, jotta 
voidaan edistää julkisten hankintojen 
kestävyysvaatimuksia esimerkiksi 
huolehtimalla äskettäin tarkistetun julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen 
täytäntöönpanosta;

xii) varmistetaan, että viranomaiset voivat 
hyväksyä sosiaalisesti ja ympäristön 
kannalta vastuullisia hankintatoimia ja 
että hankintamääräykset eivät rajoita 
viranomaisten kykyä vastata 
yhteiskunnan ja ympäristön tarpeisiin; 
varmistetaan, että julkisia hankintoja 
koskevissa toimissa noudatetaan ILO:n 
yleissopimusta nro 94 työlausekkeista 
välikirjoissa, joissa julkinen 
viranomainen on sopimuspuolena;
edistetään unionin ja Yhdysvaltojen 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, jotta 
voidaan edistää julkisten hankintojen 
kestävyysvaatimuksia esimerkiksi 
huolehtimalla äskettäin tarkistetun julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen 
täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 508
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) edistetään unionin ja Yhdysvaltojen 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, jotta 
voidaan edistää julkisten hankintojen 
kestävyysvaatimuksia esimerkiksi 
huolehtimalla äskettäin tarkistetun 
julkisia hankintoja koskevan sopimuksen 
täytäntöönpanosta;

xii) edistetään jäsenvaltioiden ja 
Yhdysvaltojen yhteistyötä kansainvälisellä 
tasolla, jotta voidaan edistää harkittua 
kaupankäyntiä noudattaen kunkin 
jäsenvaltion ympäristöä ja sosiaaliasioita 
koskevia vaatimuksia, ja tunnustetaan 
jäsenvaltioiden oikeus asettaa kansallisten 
julkisten hankintojen suojelutaso 
vähintään Yhdysvaltojen julkisten 
hankintojen suojelua vastaavalle tasolle;

Or. fr

Tarkistus 509
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) edistetään unionin ja Yhdysvaltojen 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, jotta 
voidaan edistää julkisten hankintojen 
kestävyysvaatimuksia esimerkiksi 
huolehtimalla äskettäin tarkistetun julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen 
täytäntöönpanosta;

xii) edistetään unionin ja Yhdysvaltojen 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, jotta 
voidaan edistää julkisten hankintojen 
kestävyysvaatimuksia esimerkiksi 
huolehtimalla äskettäin tarkistetun julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen 
täytäntöönpanosta kaikilla liittovaltion ja 
sitä alemmilla hallintotasoilla;

Or. de

Tarkistus 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) edistetään unionin ja Yhdysvaltojen xii) edistetään unionin ja Yhdysvaltojen 
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yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, jotta 
voidaan edistää julkisten hankintojen 
kestävyysvaatimuksia esimerkiksi 
huolehtimalla äskettäin tarkistetun julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen 
täytäntöönpanosta;

yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, jotta 
voidaan edistää julkisten hankintojen 
kestävyysvaatimuksia esimerkiksi 
huolehtimalla äskettäin tarkistetun julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen 
täytäntöönpanosta sekä hyväksymällä 
taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille perustuvia 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia 
sääntöjä;

Or. es

Tarkistus 511
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) edistetään unionin ja Yhdysvaltojen 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, jotta 
voidaan edistää julkisten hankintojen 
kestävyysvaatimuksia esimerkiksi 
huolehtimalla äskettäin tarkistetun
julkisia hankintoja koskevan sopimuksen 
täytäntöönpanosta;

xii) edistetään unionin ja Yhdysvaltojen 
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla, jotta
julkisia hankintoja koskevia 
kansainvälisiä sopimuksia voidaan 
edistää;

Or. en

Tarkistus 512
Eleonora Forenza

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) varmistetaan, että pääsyä julkisiin 
hankintoihin rajoitetaan ja säännellään, 
kun edistetään kestävää paikallista 
tuotantoa ja kulutusta tai reilun kaupan 
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tuotteiden markkinoille pääsyä;

Or. en

Tarkistus 513
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiii) varmistetaan, että Yhdysvaltojen 
osavaltiot otetaan mukaan 
neuvotteluprosessiin, jotta saavutetaan 
merkityksellisiä tuloksia Yhdysvaltojen 
julkisten hankintasopimuksien 
avaamisessa EU:n yrityksille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 514
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiii) varmistetaan, että Yhdysvaltojen 
osavaltiot otetaan mukaan 
neuvotteluprosessiin, jotta saavutetaan 
merkityksellisiä tuloksia Yhdysvaltojen 
julkisten hankintasopimuksien 
avaamisessa EU:n yrityksille;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 515
Matteo Salvini
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiii) varmistetaan, että Yhdysvaltojen 
osavaltiot otetaan mukaan 
neuvotteluprosessiin, jotta saavutetaan 
merkityksellisiä tuloksia Yhdysvaltojen 
julkisten hankintasopimuksien avaamisessa 
EU:n yrityksille;

xiii) varmistetaan, että Yhdysvaltojen 
osavaltiot otetaan mukaan 
neuvotteluprosessiin, jotta saavutetaan 
merkityksellisiä tuloksia Yhdysvaltojen 
julkisten hankintasopimuksien avaamisessa 
EU:n yrityksille; painotetaan tarkoin, että 
mikäli Yhdysvaltojen julkisten 
hankintojen markkinoita ei kyetä 
avaamaan riittävästi, Euroopan 
parlamentti ei voi missään nimessä 
hyväksyä sopimusta;

Or. it

Tarkistus 516
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiii) varmistetaan, että Yhdysvaltojen 
osavaltiot otetaan mukaan 
neuvotteluprosessiin, jotta saavutetaan 
merkityksellisiä tuloksia Yhdysvaltojen 
julkisten hankintasopimuksien 
avaamisessa EU:n yrityksille;

xiii) varmistetaan, että Yhdysvaltojen 
osavaltiot ja myös unionin alemmat 
hallintotasot otetaan mukaan 
neuvotteluprosessiin;

Or. en

Tarkistus 517
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiii) varmistetaan, että Yhdysvaltojen 
osavaltiot otetaan mukaan 
neuvotteluprosessiin, jotta saavutetaan 
merkityksellisiä tuloksia Yhdysvaltojen 
julkisten hankintasopimuksien avaamisessa 
EU:n yrityksille;

xiii) varmistetaan, että Yhdysvaltojen 
osavaltiot otetaan mukaan 
neuvotteluprosessiin, jotta saavutetaan 
merkityksellisiä, luotettavia ja 
konkreettisia tuloksia Yhdysvaltojen 
julkisten hankintasopimuksien avaamisessa 
EU:n yrityksille;

Or. de

Tarkistus 518
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez, Franck Proust

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiii a) varmistetaan, että arkaluontoinen 
turvallisuus- ja puolustusala jätetään 
julkisten hankintojen markkinoille pääsyä 
koskevien neuvottelujen ulkopuolelle 
ottaen huomioon, että muutoin Euroopan 
puolustusteollisuudelle voidaan luoda 
epätasaiset toimintaedellytykset, mikä olisi 
vastoin valtion- ja hallitusten päämiesten 
vuoden 2013 puolustusneuvostossa 
vahvistettuja tavoitteita;

Or. fr

Tarkistus 519
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

xiii a) vaaditaan, että sitoudutaan 
selkeästi kumoamaan voimassa olevat 
ammattiliittojen vastaiset lait, kuten 
oikeutta työhön koskeva lainsäädäntö;

Or. en

Tarkistus 520
Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta on 
tarkasteltava ottaen huomioon unionin ja 
Kanadan välisestä laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status;

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen lieventämättä 
kuitenkaan unionin sääntöjä; todetaan, 
että kumulaation mahdollisuutta ja 
laajuutta on tarkasteltava ottaen huomioon 
unionin ja Kanadan välisestä laaja-alaisesta 
talous- ja kauppasopimuksesta (CETA) 
käytävien neuvottelujen päätökseen 
saattaminen ja EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status;

Or. en

Tarkistus 521
Bernd Lange

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
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koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta on 
tarkasteltava ottaen huomioon unionin ja 
Kanadan välisestä laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status;

koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; varmistetaan, että 
neuvottelijat ryhtyvät toimiin 
kehitysmaiden ottamiseksi mukaan 
maailmanlaajuisiin arvoketjuihin;
todetaan, että kumulaation mahdollisuutta 
ja laajuutta on tarkasteltava ottaen 
huomioon unionin ja Kanadan välisestä 
laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status;

Or. en

Tarkistus 522
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta on 
tarkasteltava ottaen huomioon unionin ja 
Kanadan välisestä laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status;

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen, jotta vältetään 
tuotteiden valmistus- ja jalostuspaikkaa 
sekä jalostusastetta koskevien sääntöjen 
kiertäminen muilla sopimuksilla; 
todetaan, että kumulaation mahdollisuutta 
ja laajuutta on tarkasteltava ottaen 
huomioon unionin ja Kanadan välisestä 
laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status sekä Tyynenmeren kumppanuuden 
puitteissa Yhdysvaltojen kanssa 
neuvoteltavat kahdenväliset sopimukset;

Or. fr
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Tarkistus 523
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta 
on tarkasteltava ottaen huomioon unionin 
ja Kanadan välisestä laaja-alaisesta 
talous- ja kauppasopimuksesta (CETA) 
käytävien neuvottelujen päätökseen 
saattaminen ja EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen 
uusi status;

xiv) varmistetaan, että alkuperäissääntöjä 
puolustetaan unionin toimialueella;

Or. fr

Tarkistus 524
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta 
on tarkasteltava ottaen huomioon unionin 
ja Kanadan välisestä laaja-alaisesta 
talous- ja kauppasopimuksesta (CETA) 
käytävien neuvottelujen päätökseen 
saattaminen ja EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen 
uusi status;

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; taataan, että 
muissa kauppasopimuksissa tehtyjä 
myönnytyksiä ei kumuloida, jotta 
herkkien tuotteiden suojelu ei heikentyisi;
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Or. en

Tarkistus 525
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta on 
tarkasteltava ottaen huomioon unionin ja 
Kanadan välisestä laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status;

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta on 
tarkasteltava ottaen huomioon unionin ja 
Kanadan välisestä laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status; katsotaan, että neuvottelut 
tarjoavat tilaisuuden lähentää toisiinsa 
tuotteiden alkuperän pakolliseen 
merkintään liittyviä yhteisiä tiukkoja 
vaatimuksia, jotta voidaan taata 
kunnollinen kuluttajansuoja ja luoda 
talouden toimijoille yhtäläiset edellytykset 
toimia keskinäisillä markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 526
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
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kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta on 
tarkasteltava ottaen huomioon unionin ja 
Kanadan välisestä laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status;

kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta on 
tarkasteltava ja minimoitava 
mahdollisuuksien mukaan ottaen 
huomioon unionin ja Kanadan välisestä 
laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status;

Or. fr

Tarkistus 527
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta 
on tarkasteltava ottaen huomioon unionin 
ja Kanadan välisestä laaja-alaisesta 
talous- ja kauppasopimuksesta (CETA) 
käytävien neuvottelujen päätökseen 
saattaminen ja EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen 
uusi status;

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvalloissa 
voimassa olevat pidemmälle kehitetyt
lähestymistavat yhteen; taataan yhteiset 
sitovat säännöt tuotteiden alkuperän 
määrittämiseksi, jotta kuluttajat voivat 
tunnistaa ostamiensa tuotteiden 
alkuperän, jäsenvaltioiden 
tulliviranomaiset voivat torjua 
väärennöksiä entistä tehokkaammin ja 
talouden toimijat saavat tasaveroiset 
markkinoille pääsyn edellytykset;
painotetaan tarkoin, että mikäli tämän 
suuntaisia todellisia tuloksia ei saada 
aikaan, Euroopan parlamentti ei voi 
missään nimessä hyväksyä sopimusta;

Or. it

Tarkistus 528
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta 
on tarkasteltava ottaen huomioon unionin 
ja Kanadan välisestä laaja-alaisesta 
talous- ja kauppasopimuksesta (CETA) 
käytävien neuvottelujen päätökseen 
saattaminen ja EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen 
uusi status;

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa sovitetaan 
unionin ja Yhdysvaltojen lähestymistavat 
yhteen niin, että eurooppalaisten 
tuottajien edut otetaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon ja että edistetään näin 
talouskasvua ja työpaikkojen luomista 
unionissa suojellen samalla herkkiä 
tuotteita; on silti muistettava, että TTIP-
sopimuksen tarkoituksena on helpottaa 
oikeasti Yhdysvalloissa ja EU:ssa 
valmistettujen tuotteiden kauppaa eikä 
sallia kolmansista maista tapahtuvaa 
tuontia; tiettyjä tuotteita koskevia 
poikkeuksia tulee harkita 
tapauskohtaisesti ja arkaluontoiset alat 
tulisi jättää pois kaikista kumulaatioista;

Or. en

Tarkistus 529
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Christofer 
Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta on 
tarkasteltava ottaen huomioon unionin ja 
Kanadan välisestä laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen ja luomaan 
tehokkaita alkuperäsääntöjä; todetaan, 
että kumulaation mahdollisuutta ja 
laajuutta on tarkasteltava ottaen huomioon 
unionin ja Kanadan välisestä laaja-alaisesta 
talous- ja kauppasopimuksesta (CETA) 
käytävien neuvottelujen päätökseen 
saattaminen ja EU:n ja Meksikon välisen 
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status; vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status;

Or. de

Tarkistus 530
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta 
on tarkasteltava ottaen huomioon unionin 
ja Kanadan välisestä laaja-alaisesta talous-
ja kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status;

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
ottaen huomioon unionin ja Kanadan 
välisestä laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status ennen kumulaation 
mahdollisuuden ja laajuuden 
tarkastelemista olisi laadittava Pohjois-
Amerikan vapaakauppa-alueelle 
laajennettujen transatlanttisten 
markkinoiden riippumaton 
vaikutustenarviointi;

Or. en

Tarkistus 531
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 

xiv) varmistetaan unionin ja Kanadan 
välisestä laaja-alaisesta talous- ja 
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sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta 
on tarkasteltava ottaen huomioon unionin 
ja Kanadan välisestä laaja-alaisesta talous-
ja kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen 
uusi status;

kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattamisella ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollisella 
uudella statuksella, että kumulaation 
mahdollisuutta ja laajuutta tarkastellaan 
mahdollinen tuleva transatlanttinen 
vapaakauppa-alue huomioon ottaen;

Or. en

Tarkistus 532
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta on 
tarkasteltava ottaen huomioon unionin ja 
Kanadan välisestä laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status;

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen, koska kolmansista 
maista tuoduille tavaroille ei ole selkeää 
unionin lainsäädäntöä; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta on 
tarkasteltava ottaen huomioon unionin ja 
Kanadan välisestä laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status;

Or. en

Tarkistus 533
Goffredo Maria Bettini

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta on 
tarkasteltava ottaen huomioon unionin ja 
Kanadan välisestä laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status;

xiv) varmistetaan, että alkuperäsääntöjä 
koskevissa neuvotteluissa pyritään 
sovittamaan unionin ja Yhdysvaltojen 
lähestymistavat yhteen; todetaan, että 
kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta on 
tarkasteltava ottaen huomioon unionin ja 
Kanadan välisestä laaja-alaisesta talous- ja 
kauppasopimuksesta (CETA) käytävien 
neuvottelujen päätökseen saattaminen ja 
EU:n ja Meksikon välisen 
vapaakauppasopimuksen mahdollinen uusi 
status; katsotaan, että neuvottelut 
tarjoavat tilaisuuden lähentää toisiinsa 
tuotteiden alkuperän pakolliseen 
merkintään liittyviä yhteisiä tiukkoja 
vaatimuksia, jotta voidaan taata 
kunnollinen kuluttajansuoja ja luoda 
talouden toimijoille yhtäläiset edellytykset 
toimia keskinäisillä markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 534
Markus Ferber

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv a) yleishyödylliset palvelut eivät saa 
kuulua sopimuksen soveltamisalaan, vaan 
ne olisi suljettava kunkin alan julkisia 
palveluja koskevalla horisontaalisella 
poikkeussäännöksellä sopimuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. de

Tarkistus 535
Franck Proust, Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv a) todetaan lisäksi, että EU:n on 
tuotava voimakkaammin esiin tuotteiden 
alkuperää sekä eurooppalaisen taitotiedon 
ja perinteen periaatteita, joita suojellaan 
maantieteellisillä merkinnöillä, jotta 
niiden tunnustaminen täysimääräisesti 
Atlantin molemmin puolin mahdollistaa 
erilaisten merkintöjen olemassaolon; 
korostetaan, että näitä seikkoja voitaisiin 
pohtia myös muiden kuin 
maataloustuotteiden maantieteellisten 
merkintöjen kohdalla; muistutetaan, että 
tiettyjen maineikkaiden tuotteiden 
tunnettuuden väärinkäyttöön ja 
kiertämiseen on löydettävä neuvottelujen 
aikana kestävä ratkaisu, jotta voidaan 
torjua tällaisten tuotteiden 
markkinoillepääsyyn liittyviä 
väärinkäytöksiä;

Or. fr

Tarkistus 536
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv a) varmistetaan, että TTIP on avoin 
sopimus, ja etsitään tapoja tiedottaa 
tilanteen kehittymisestä aktiivisemmin 
arvostetuille kumppaneille, jotka ovat 
kiinnostuneita TTIP-neuvottelujen 
kulusta, koska niillä on tulliliittosopimus 
joko EU:n tai Yhdysvaltojen kanssa;

Or. en
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Tarkistus 537
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv a) varmistetaan, että EU ja 
Yhdysvallat luovat yhteiset säännöt 
tuotteiden alkuperän määrittämisestä ja 
varmistavat, että nämä säännöt ovat 
selkeitä, helposti sovellettavia ja reilua 
kauppaa tukevia ja että niissä otetaan 
huomioon tuotannon nykytilanne ja 
tuleva kehitys;

Or. fr

Tarkistus 538
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta – xiv b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv b) pyritään varmistamaan, että 
kehitysmaat hyötyvät välillisesti TTIP-
sopimuksesta, ja sitoudutaan edelleen 
edistämään monenvälistä kauppaa 
koskevaa ohjelmaa;

Or. en


