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Tarkistus 539
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) muita kuin kaupan esteitä;

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta 
ja kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden 
ja turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean 
tason säilyminen EU:ssa ja kehittämällä 
sitä; todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja -
vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

Poistetaan.

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
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pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi 
unionin ennalta varautumisen 
periaatetta;
iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai 
YK:n Euroopan talouskomission 
(UNECE) ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin 
se on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita;
iv) määritellään tulevan sääntely-
yhteistyön yhteydessä selvästi, mitkä 
toimenpiteet koskevat teknisiä kaupan 
esteitä ja tarpeetonta hallinnollista 
rasitusta ja byrokratiaa ja mitkä taas 
kytkeytyvät perusluonteisiin standardeihin 
ja säännöksiin, joten niitä ei pitäisi 
muuttaa;
v) noudatetaan täysipainoisesti Atlantin 
kummallakin puolella vakiintuneita 
sääntelyjärjestelmiä ja kunnioitetaan 
Euroopan parlamentin roolia unionin 
päätöksentekoprosessissa ja unionin 
sääntelyprosessien demokraattisessa 
valvonnassa, kun kehitetään tulevan 
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yhteistyön järjestelmää huolehtien 
samalla tarkasti, että sidosryhmät 
osallistuvat tasapainoisesti kuulemisiin 
sääntely-ehdotusta kehitettäessä;

Or. fr

Tarkistus 540
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) muita kuin kaupan esteitä; c) sääntely-yhteistyön ja sääntelyn 
yhdenmukaisuuden pilaria sekä muita 
kuin kaupan esteitä;

Or. en

Tarkistus 541
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – -i alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-i) sisällytetään mukaan sääntelyn 
yhdenmukaisuuteen ja avoimuuteen 
liittyviä monialaisia kysymyksiä tavaroita 
ja palveluja koskevien tehokkaiden, 
kustannustehokkaiden ja 
yhteensopivampien säännösten 
kehittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, 
merkittäviä säännöksiä koskevat varhaiset 
kuulemiset, vaikutustenarviointien 
käyttäminen, arvioinnit, olemassa olevien 
sääntelytoimien määräaikaistarkistukset 
sekä hyvän sääntelytavan noudattaminen 
mukaan luettuina;
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Or. en

Tarkistus 542
Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa taataan, että EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden tulevaan 
lainsäädäntöön kohdistuva mahdollinen 
tukahduttava vaikutus sekä kansallisten 
lainsäätäjien uudet raportointivelvoitteet 
suljetaan kokonaan pois; varmistetaan, 
että sääntely-yhteistyöllä edistetään 
tehokasta ja kilpailulle suotuisaa 
talousympäristöä helpottamalla 
kaupankäyntiä ja investointeja ja 
varmistamalla terveyden ja turvallisuuden, 
kuluttajien ja työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

Or. en
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Tarkistus 543
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

i) varmistetaan SEUT-sopimuksen 
191 artiklan mukaista ennalta 
varautumisen periaatetta noudattaen, että 
sääntely-yhteistyötä koskevassa luvussa 
edistetään tehokasta ja kilpailulle suotuisaa 
talousympäristöä helpottamalla 
kaupankäyntiä ja investointeja ja 
varmistamalla terveyden ja turvallisuuden, 
kuluttajien ja työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

Or. es

Tarkistus 544
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
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koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean 
tason säilyminen EU:ssa ja kehittämällä 
sitä; todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin 
perustavanlaatuisia, että niitä ei voi 
vaarantaa, ja mihin taas voidaan soveltaa 
yhteistä lähestymistapaa, ja millä aloilla 
on suotavaa päästä vastavuoroiseen 
tunnustamiseen, joka perustuu yhteisiin 
korkeisiin vaatimuksiin ja markkinoiden 
vahvaan valvontaan, ja millä aloilla 
voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla 
eurooppalainen korkea taso ja 
kehittämällä sitä; tuetaan itsenäistä 
päätösvaltaa täysimääräisesti 
kunnioittaen sääntelyviranomaisten 
pakollisen rakentavan vuoropuhelun ja 
keskinäisen yhteistyön luomista sekä 
korostetaan, että tähän olisi sisällytettävä 
varhaisvaroitusmekanismeja ja 
tietojenvaihto säännösten 
valmisteluvaiheessa; otetaan huomioon, 
että eroavaisuudet sääntelyssä ovat 
tärkein muu kuin tulleihin liittyvä kaupan 
este ja että sääntelyviranomaisten olisi 
mietittävä, miten voitaisiin edistää
yhteentoimivuutta esimerkiksi 
vastavuoroisen tunnustamisen, 
harmonisoinnin tai vaatimusten 
yhtenäistämisen avulla;

Or. en

Tarkistus 545
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että Euroopan unionin ja 
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neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

Yhdysvaltojen erilaiset 
sääntelymenetelmät tulevat kalliiksi 
aloille Atlantin kummallakin puolella ja 
että on mahdollista saavuttaa 
huomattavia tehokkuusetuja 
yhteensovittamalla sääntelymenetelmiä 
samalla, kun Euroopan unionin ja 
Yhdysvaltojen viranomaisille sallitaan 
edelleen korkeatasoisten normien ylläpito 
ja kansalaistensa turvallisuudesta 
huolehtiminen; todetaan, että kummankin 
osapuolen neuvottelijoiden on eriteltävä 
hyvin selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla, kuten lääketeollisuuden 
tuotantoyksiköiden tarkastamisessa, on 
suotavaa päästä vastavuoroiseen 
tunnustamiseen joka perustuu yhteisiin 
korkeisiin vaatimuksiin ja markkinoiden 
vahvaan valvontaan, ja millä aloilla 
voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

Or. en

Tarkistus 546
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden 
ja turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa taataan terveyden ja 
turvallisuuden suojelun, kuten 
elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun,
kuluttaja-, työntekijä- ja 
ympäristölainsäädännön sekä 
kulttuurisen monimuotoisuuden, nykyisen 
korkean tason säilyminen EU:ssa ja 
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monimuotoisuuden nykyisen korkean 
tason säilyminen EU:ssa ja kehittämällä 
sitä; todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

edistetään tehokasta ja kilpailulle suotuisaa 
talousympäristöä helpottamalla 
kaupankäyntiä ja investointeja; estetään 
vaatimustasoa laskeva normien 
yhtenäistäminen ja toisiaan 
vastaamattomien normien vastavuoroinen 
tunnustaminen; varmistetaan, että 
sääntely-yhteistyö ei heikennä valtion 
sääntelyoikeutta; varmistetaan, että 
sääntely-yhteistyön prosessi suunnitellaan 
mahdollisimman avoimella ja 
osallistavalla tavalla ja siihen osallistuvat 
erityisesti työmarkkinaosapuolet;
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä tekniset menettelyt ja 
vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa; vaaditaan neuvottelijoita 
varmistamaan, ettei sääntely-yhteistyö 
hidasta lainsäädäntöprosesseja ja ettei se 
koske neuvottelujen ulkopuolelle jätettyjä 
aloja eikä kansallisen tai sitä alemman 
tason sääntelytoimia;

Or. en

Tarkistus 547
Salvatore Cicu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
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helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi useita vuosia kestäneistä ja niitä 
varten eri foorumeilla, kuten 
transatlanttisessa talousneuvostossa ja 
korkean tason yhteistyöfoorumissa, 
järjestetyistä neuvotteluista saatujen 
kokemusten perusteella, mitkä 
sääntelytoimet ja -vaatimukset ovat niin 
perustavanlaatuisia, että niitä ei voi 
vaarantaa, ja mihin taas voidaan soveltaa
yhteistä lähestymistapaa, ja millä aloilla on 
suotavaa päästä vastavuoroiseen 
tunnustamiseen, joka perustuu yhteisiin 
korkeisiin vaatimuksiin ja markkinoiden 
vahvaan valvontaan, ja millä aloilla 
voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

Or. it

Tarkistus 548
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa, jolla perustetaan 
sääntely- ja yhteistyöneuvosto, edistetään 
tunnistamalla ja estämällä mahdolliset 
tulevat tullien ulkopuoliset kaupan esteet
tehokasta ja kilpailulle suotuisaa 
talousympäristöä, jossa sääntelykeskustelu 
voi helpottaa kaupankäyntiä ja 
investointeja, ja varmistetaan terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
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todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin 
perustavanlaatuisia, että niitä ei voi 
vaarantaa, ja mihin taas voidaan soveltaa
yhteistä lähestymistapaa, ja millä aloilla on 
suotavaa päästä vastavuoroiseen 
tunnustamiseen, joka perustuu yhteisiin 
korkeisiin vaatimuksiin ja markkinoiden 
vahvaan valvontaan, ja millä aloilla 
voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehitetään sitä; 
varmistetaan, että sääntely-yhteistyöhön 
sitoudutaan niin keskustasolla kuin 
muillakin tasoilla; todetaan, että 
kummankin osapuolen neuvottelijoiden on 
eriteltävä hyvin selvästi puolitoista vuotta 
kestäneistä neuvotteluista saatujen 
kokemusten perusteella, mihin 
sääntelytoimiin ja -vaatimuksiin 
sovelletaan yhteistä lähestymistapaa, ja 
millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

Or. en

Tarkistus 549
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia,

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään laajaa, 
kauaskantoista ja jäsenneltyä 
vuoropuhelua Yhdysvaltojen kanssa sekä 
tehokasta ja kilpailulle suotuisaa 
talousympäristöä helpottamalla 
kaupankäyntiä ja investointeja ja 
varmistamalla terveyden ja turvallisuuden, 
kuluttajien ja työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä;
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että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

pyritään luomaan kuluttajille laadukkaita 
standardeja ja lakeja kunkin alan 
tiukimpien vaatimusten pohjalta ja 
otetaan huomioon, että saavutetuista 
tuloksista tulee tosiasiallisesti 
kansainvälisiä standardeja; todetaan, että 
kummankin osapuolen neuvottelijoiden on 
siksi eriteltävä hyvin selvästi puolitoista 
vuotta kestäneistä neuvotteluista saatujen 
kokemusten perusteella, mitkä 
sääntelytoimet ja -vaatimukset ovat niin 
perustavanlaatuisia, että niitä ei voi 
vaarantaa, ja mihin taas voidaan soveltaa 
yhteistä lähestymistapaa, ja millä aloilla on 
suotavaa päästä vastavuoroiseen 
tunnustamiseen, joka perustuu yhteisiin 
korkeisiin vaatimuksiin ja markkinoiden 
vahvaan valvontaan, ja millä aloilla 
voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa; korostetaan, että muut 
kuin tulleihin liittyvät kaupan esteet 
vaikuttavat kohtuuttomasti pk-yritysten 
toimintaan;

Or. en

Tarkistus 550
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Michał Boni

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
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koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden tulee pyrkiä 
saavuttamaan paras tulos kullakin alalla; 
todetaan, että heidän on kuitenkin 
eriteltävä hyvin selvästi puolitoista vuotta 
kestäneistä neuvotteluista saatujen 
kokemusten perusteella, mitkä 
sääntelytoimet ja -vaatimukset ovat niin 
perustavanlaatuisia, että niitä ei voi 
vaarantaa, ja mihin taas voidaan soveltaa 
yhteistä lähestymistapaa, ja millä aloilla on 
suotavaa päästä vastavuoroiseen 
tunnustamiseen, joka perustuu yhteisiin 
korkeisiin vaatimuksiin ja markkinoiden 
vahvaan valvontaan, ja millä aloilla 
voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

Or. en

Tarkistus 551
Franck Proust, Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään 
oikeudenmukaista, tehokasta ja kilpailulle 
suotuisaa talousympäristöä helpottamalla 
kaupankäyntiä ja investointeja ja 
varmistamalla ihmisten ja eläinten
terveyden ja turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön, terveys- ja 
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säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

kasvinsuojelunormien ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden mahdollisimman
korkean tason säilyminen EU:ssa ja 
kehittämällä sitä; todetaan, että kummankin 
osapuolen neuvottelijoiden on eriteltävä 
hyvin selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

Or. fr

Tarkistus 552
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja -
vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden olisi eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja -
vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
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ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

Or. de

Tarkistus 553
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean 
tason säilyminen EU:ssa ja kehittämällä 
sitä; todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja -
vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa,
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

i) varmistetaan, että avointa, tehokasta ja 
vaikuttavaa sääntely-yhteistyötä ja 
sääntelyn yhdenmukaisuutta koskevassa 
luvussa edistetään ja helpotetaan
kaupankäyntiä ja investointeja 
varmistamalla terveyden, kuluttajien,
työntekijöiden ja ympäristön sekä
kulttuurisen monimuotoisuuden suojelun 
korkea taso EU:ssa; todetaan, että 
kummankin osapuolen neuvottelijoiden on 
eriteltävä hyvin selvästi, mihin aloihin 
voidaan soveltaa sääntelyn 
yhdenmukaisuutta ja sääntely-yhteistyötä, 
mitkä alat jätetään niiden ulkopuolelle ja 
millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan;

Or. de
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Tarkistus 554
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta 
ja kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden 
ja turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevaa lukua sovelletaan vain selvästi 
määritellyillä aloilla, joilla suojelun taso 
on samanlainen EU:ssa ja Yhdysvalloissa, 
ja vaatii, että selvennetään 
nimenomaisesti, että millään TTIP-
sopimuksen sääntely-yhteistyötä 
koskevalla määräyksellä ei aseteta 
menettelyllisiä vaatimuksia 
kumppanuutta koskevien unionin 
säädösten hyväksymiselle eikä luoda tätä 
koskevia täytäntöönpanokelpoisia 
oikeuksia; varmistetaan, että 
transatlanttinen kauppa- ja 
investointikumppanuus takaa terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilymisen EU:ssa ja edistää sitä; todetaan, 
että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
joka perustuu yhteisiin korkeisiin 
vaatimuksiin ja markkinoiden vahvaan 
valvontaan, ja millä aloilla voidaan 
ainoastaan parantaa tietojenvaihtoa;

Or. en

Tarkistus 555
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean 
tason säilyminen EU:ssa ja kehittämällä 
sitä; todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin 
perustavanlaatuisia, että niitä ei voi 
vaarantaa, ja mihin taas voidaan soveltaa 
yhteistä lähestymistapaa, ja millä aloilla on 
suotavaa päästä vastavuoroiseen 
tunnustamiseen, joka perustuu yhteisiin 
korkeisiin vaatimuksiin ja markkinoiden 
vahvaan valvontaan, ja millä aloilla 
voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyö ja 
sääntelyn yhdenmukaisuus edistävät
tehokasta, avointa ja kilpailulle suotuisaa 
talousympäristöä helpottamalla 
kaupankäyntiä ja investointeja ja 
varmistamalla terveyden ja turvallisuuden, 
kuluttajien ja työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden korkea taso
kummallakin puolella ja kehittämällä sitä;
todetaan, että joillakin aloilla sopimukseen 
pääseminen voi olla haastavaa, mutta 
vaaditaan, että neuvottelijat määrittävät,
mihin aloihin voidaan soveltaa yhteistä 
lähestymistapaa ja millä aloilla on suotavaa 
päästä vastavuoroiseen tunnustamiseen;

Or. en

Tarkistus 556
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
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investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien, työntekijöiden 
ja eläinten terveyden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin,
markkinoiden vahvaan valvontaan sekä 
maatalous- ja teollisuustuotteiden 
jäljitettävyyteen, ja millä aloilla voidaan 
ainoastaan parantaa tietojenvaihtoa;

Or. en

Tarkistus 557
Eleonora Forenza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta 
ja kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden 
ja turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean 
tason säilyminen EU:ssa ja kehittämällä 
sitä; todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 

i) pidetään sääntely-yhteistyötä uhkana, 
joka saattaa heikentää demokraattisesti 
valittujen elimien valtaoikeuksia ja 
vastuuvelvollisuutta erityisesti keskeisillä 
osa-alueilla, kuten 
turvallisuusvaatimusten, 
työmarkkinapolitiikan ja 
kuluttajansuojan alalla, sekä vakavana 
rajoitteena julkiselle keskustelulle; 
korostetaan myös sitä riskiä, että tällaisen 
mekanismin vaikutuksesta yleisen edun 
mukainen sääntely voi keskeytyä ennen 
kuin vaaleilla valittu elin edes keskustelee 
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perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin 
perustavanlaatuisia, että niitä ei voi 
vaarantaa, ja mihin taas voidaan soveltaa 
yhteistä lähestymistapaa, ja millä aloilla 
on suotavaa päästä vastavuoroiseen 
tunnustamiseen, joka perustuu yhteisiin 
korkeisiin vaatimuksiin ja markkinoiden 
vahvaan valvontaan, ja millä aloilla 
voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa;

asiasta;

Or. en

Tarkistus 558
Goffredo Maria Bettini

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään tehokasta ja 
kilpailulle suotuisaa talousympäristöä 
helpottamalla kaupankäyntiä ja 
investointeja ja varmistamalla terveyden ja 
turvallisuuden, kuluttajien ja 
työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 
koskevassa luvussa edistetään laajaa, 
kauaskantoista ja jäsenneltyä 
vuoropuhelua Yhdysvaltojen kanssa sekä 
tehokasta ja kilpailulle suotuisaa 
talousympäristöä helpottamalla 
kaupankäyntiä ja investointeja ja 
varmistamalla terveyden ja turvallisuuden, 
kuluttajien ja työntekijöiden, suojelun 
ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 
säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 
pyritään luomaan kuluttajille laadukkaita 
standardeja ja lakeja kunkin alan 
tiukimpien vaatimusten pohjalta ja 
otetaan huomioon, että saavutetuista 
tuloksista tulee tosiasiallisesti 
kansainvälisiä standardeja ja lakeja;
todetaan, että kummankin osapuolen 
neuvottelijoiden on siksi eriteltävä hyvin 
selvästi puolitoista vuotta kestäneistä 
neuvotteluista saatujen kokemusten 
perusteella, mitkä sääntelytoimet ja 
-vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 
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tietojenvaihtoa; että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 
ja millä aloilla on suotavaa päästä 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 
perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 
ja markkinoiden vahvaan valvontaan, ja 
millä aloilla voidaan ainoastaan parantaa 
tietojenvaihtoa; korostetaan, että muut 
kuin tulleihin liittyvät kaupan esteet 
vaikuttavat kohtuuttomasti pk-yritysten 
toimintaan;

Or. en

Tarkistus 559
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i a) parlamentti katsoo, että tiukkojen 
suojaa koskevien vaatimuksen 
noudattamisen ja edistämisen olisi oltava 
tavoitteena kaikissa kauppasopimuksissa 
ja että kaikissa kauppasopimuksissa olisi 
kunnioitettava hallitusten oikeutta päättää 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojan asianmukaisesta tasosta; siten 
kaikki ne alat, joilla EU:n ja 
Yhdysvaltojen säännökset ovat hyvin 
erilaisia, olisi jätettävä neuvottelujen 
ulkopuolelle;

Or. es

Tarkistus 560
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

i a) otetaan huomioon, että tullien 
ulkopuoliset kaupan esteet ovat EU:lle 
yksi tärkeimmistä aiheista neuvotteluissa; 
varmistetaan, että tämän alan 
neuvotteluissa noudatetaan tiukimpia 
avoimuusvaatimuksia ja muun muassa 
luetteloidaan kaikki tullien ulkopuoliset 
kaupan esteet, jotka sopimus 
todennäköisesti poistaa; muistutetaan, 
että jotkin EU:n tullien ulkopuolisista 
kaupan esteistä liittyvät suoraan 
Euroopan kansalaisten kollektiivisiin 
etuisuuksiin ja elämäntapoihin ja tulee 
siksi säilyttää;

Or. en

Tarkistus 561
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i a) varmistetaan, että jos sopimus 
hyväksytään, se ei vaikuta kielteisesti 
yleiseen lääkkeiden saatavuuteen;

Or. en

Tarkistus 562
Yannick Jadot, Ska Keller

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

i a) varmistetaan, että TTIP-säännöksiä ei 
sovelleta eivätkä ne vaikuta 
maatalousalaan ja sen sääntelyyn, jossa 
ne suuntaisivat toimet paikallisen 
elintarviketuotannon ja lyhyempien 
toimitusketjujen tukemisesta 
tarpeettomaan ja päällekkäiseen 
kaupankäyntiin;

Or. en

Tarkistus 563
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i a) käsitellään tullikysymyksiä, jotka 
menevät pidemmälle kuin kaupan 
helpottamista koskevaan WTO:n 
sopimukseen sisältyvät säännöt, ja 
korostetaan, että jotta hallinnollista 
rasitusta saataisiin todella kevennettyä, 
tulli- ja raja-asioita koskevissa 
politiikoissa ja käytännöissä on pyrittävä 
tiettyyn sääntelyn lähentämisen 
enimmäistasoon;

Or. en

Tarkistus 564
Yannick Jadot, Ska Keller

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

i b) määritetään erityisesti ne 
maatalouden alat ja alasektorit, jotka 
jätetään TTIP:n sääntely-yhteistyön 
ulkopuolelle, mukaan lukien herkät alat, 
joilla EU:n ja Yhdysvaltojen lainsäädäntö 
eroaa merkittävästi, kuten eläinten 
hyvinvointia, muuntogeenisiä 
organismeja, kloonattuja eläimiä ja 
niiden jälkeläisiä, kananruhojen 
kloorivalkaisua, kasvuhormoneja liha- ja 
maitotuotannossa, antibiootteja 
karjataloudessa, maatalouskemikaaleja ja 
kasvinsuojelutuotteita koskeva 
lainsäädäntö;

Or. en

Tarkistus 565
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i c) hylätään erityisesti seuraavat 
määräykset, jotka voisivat tosiasiassa 
vaikeuttaa kansainvälisten välineiden 
vähimmäisvaatimuksia korkeampien 
EU:n tavoitteiden saavuttamista:

– myönnetään Yhdysvalloille oikeus 
käynnistää lakisääteinen tietojenvaihto 
jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön hyväksymisestä, mukaan 
lukien sääntelyn yhteensopivuuden 
mahdollisten edistämiskeinojen yhteinen 
tarkastelu,

– myönnetään Yhdysvalloille muodollisia 
oikeuksia SEUT-sopimuksen 291 artiklan 
nojalla hyväksyttävien 
täytäntöönpanosäädösten osalta, kun taas 
Euroopan parlamentilla ei ole niihin 
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minkäänlaista valvontaoikeutta;

Or. en

Tarkistus 566
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – i d alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i d) pidetään EU:n sääntelyä normeina, 
joilla varmistetaan ihmisten ja eläinten 
terveys, elintarvikkeiden turvallisuus ja 
ympäristön kestävyys muiden legitiimien 
tekijöiden ohella; estetään siksi niiden 
luokittelu kaupan teknisiksi esteiksi;

Or. en

Tarkistus 567
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
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tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta;

tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta sekä 
yleisen edun puolustamista;

Or. fr

Tarkistus 568
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta;

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; varmistetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa, että EU:ssa ihmisten, 
eläinten tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi käyttöönotettuja korkeita 
vaatimuksia ei vaaranneta millään 
tavalla; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta;

Or. en

Tarkistus 569
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta;

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinarviointiin ja -hallintaan
tasolla, jota ne pitävät asianmukaisena 
ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai 
terveyden suojelemiseksi; varmistetaan, 
että elintarvikepolitiikassa otetaan 
huomioon myös muita perusteltuja 
tekijöitä kuin riskinarviointi, muun 
muassa maatilalta ruokapöytään 
-periaate, sekä vahvistetaan ja 
tarkastetaan niiden omien SPS-
vaatimusten täytäntöönpano ja valvotaan 
sitä; kunnioitetaan ja vaalitaan molempien 
osapuolien kannalta herkkiä asioita ja 
perusarvoja, esimerkiksi unionin ennalta 
varautumisen periaatetta, ja varmistetaan, 
että osapuolilla säilyy oikeus noudattaa 
vaarallisuuteen perustuvaa menettelyä, 
erityisesti kosmetiikan ja kemikaalien 
osalta;

Or. en

Tarkistus 570
Tonino Picula

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – ii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta;

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena 
elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi 
ja ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai 
terveyden suojelemiseksi; kunnioitetaan ja 
vaalitaan molempien osapuolien kannalta 
herkkiä asioita ja perusarvoja, esimerkiksi 
unionin ennalta varautumisen periaatetta 
geneettisesti muunneltujen organismien 
jakelussa;

Or. hr

Tarkistus 571
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita ja noudatetaan eurooppalaisia 
terveys- ja kasvinsuojelunormeja ja 
-menettelyjä; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
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laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta;

vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta;

Or. fr

Tarkistus 572
Sorin Moisă, Pedro Silva Pereira, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta;

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
poistamaan liiallista rasitetta aiheuttavia 
terveys- ja kasvinsuojelutoimien 
toimenpiteitä, kuten niihin liittyviä 
tuontimenettelyjä, tai vähentämään niitä 
merkittävästi; varmistetaan erityisesti, että 
ennakkohyväksyntää, pakollisia 
pöytäkirjoja tai esitullaustarkastuksia ei 
sovelleta pysyvinä tuontitoimenpiteinä; 
parannetaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
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tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta;

Or. en

Tarkistus 573
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta;

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; otetaan mukaan 
vaatimus, että kummankin osapuolen 
käyttöönottamien toimenpiteiden on 
perustuttava tieteeseen ja kansainvälisiin 
standardeihin tai tieteelliseen 
riskinarviointiin, ja tunnustetaan
molempien osapuolien oikeus 
riskinhallintaan tasolla, jota ne pitävät 
asianmukaisena ihmisten, eläinten tai 
kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja;

Or. en

Tarkistus 574
Helmut Scholz
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GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta;

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi, kuten maatilalta 
ruokapöytään -periaate osoittaa; 
kunnioitetaan ja vaalitaan molempien 
osapuolien kannalta herkkiä asioita ja 
perusarvoja, muun muassa unionin ennalta 
varautumisen periaatetta, sekä kummankin 
osapuolen oikeutta perustaa 
elintarvikepoliittiset päätökset muihin 
perusteltuihin tekijöihin kuin 
riskinarviointiin; taataan, että kumpikin 
osapuoli säilyttää oikeutensa noudattaa 
keskustasolla ja sitä alemmalla tasolla 
vaarallisuuteen perustuvaa menettelyä, 
erityisesti kosmetiikan, kemikaalien, 
torjunta-aineiden ja muuntogeenisten 
organismien osalta;

Or. en

Tarkistus 575
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi 
unionin ennalta varautumisen 
periaatetta;

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi;

Or. de

Tarkistus 576
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
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yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta;

yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan kaikilta osin 
ja vaalitaan molempien osapuolien 
kannalta herkkiä asioita ja perusarvoja, 
erityisesti unionin ennalta varautumisen 
periaatetta; jätetään pois määräykset, jotka 
voisivat tosiasiassa vaikeuttaa 
kansainvälisten välineiden 
vähimmäisvaatimuksia korkeampien 
EU:n ja sen jäsenvaltioiden tavoitteiden 
saavuttamista:

Or. en

Tarkistus 577
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 

ii) varmistetaan, että neuvotteluissa 
mennään terveys- ja kasvinsuojelutoimista 
ja kaupan teknisistä esteistä tehtyä WTO-
sopimusta pidemmälle; pyritään 
ensisijaisesti parantamaan avoimuutta ja 
yhdenmukaisuutta, vastavuoroista 
tunnustamista ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa, vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä ja poistamaan samalla 
kaikki tarpeettomat kaupan ja 
investoinnin esteet sekä varmistamaan, 
että sääntelyviranomaiset laativat 
oikeasuhteisia toimenpiteitä tieteellisen 
näytön ja kansainvälisten standardien 
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molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi 
unionin ennalta varautumisen 
periaatetta;

pohjalta; tunnustetaan SPS- ja TBT-
toimenpiteitä koskevissa neuvotteluissa 
molempien osapuolien oikeus 
riskinhallintaan tasolla, jota ne pitävät 
asianmukaisena ihmisten, eläinten tai 
kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi, noudattaen 
täysimääräisesti kummankin osapuolen 
oikeudellista kehystä;

Or. en

Tarkistus 578
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten välistä 
vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta;

ii) käytetään terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista (SPS) ja kaupan 
teknisistä esteistä (TBT) käytävien 
neuvottelujen perusteena monenvälisten 
SPS- ja TBT-sopimusten keskeisiä 
periaatteita; pyritään ensisijaisesti 
parantamaan avoimuutta vahvistamaan 
sääntelyviranomaisten ja sidosryhmien 
välistä vuoropuhelua sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja 
laativissa elimissä; tunnustetaan SPS- ja 
TBT-toimenpiteitä koskevissa 
neuvotteluissa molempien osapuolien 
oikeus riskinhallintaan tasolla, jota ne 
pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten 
tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi; kunnioitetaan ja vaalitaan 
molempien osapuolien kannalta herkkiä 
asioita ja perusarvoja, esimerkiksi unionin 
ennalta varautumisen periaatetta, ja
sitoudutaan kunnioittamaan TTIP:n 
hyväksymisestä riippuvaa varautumisen 
periaatetta;

Or. en
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Tarkistus 579
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii a) vaaditaan, että ennalta varautumisen 
periaate on yksi Euroopan unionin 
ympäristö-, terveys- ja 
kuluttajansuojapolitiikan 
perusperiaatteista, jonka mukaan 
neuvotteluja käydään varhaisessa 
vaiheessa ja kaukonäköisesti, jotta 
vältettäisiin ihmisten ja eläinten terveyttä 
ja kasveja uhkaavat vaarat tai ympäristön 
kuormittuminen; varmistetaan, etteivät 
neuvottelut johda EU:ssa voimassa olevan 
ennalta varautumisen periaatteen 
heikentämiseen erityisesti ympäristön- ja 
terveydensuojelun, elintarvikkeiden 
suojelun ja kuluttajansuojan alalla;

Or. en

Tarkistus 580
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii a) vahvistetaan takuita ja suojelua, 
jotka liittyvät EU:n oikeuteen antaa 
merkintöjä ja merkitsemistä koskevaa 
lainsäädäntöä, tarkastelemalla sitä 
jäljitettävyyden ja kuluttajatiedotuksen 
kautta eikä pitämällä sitä teknisenä 
kaupan esteenä; varmistetaan, että TTIP 
ei millään tavalla heikennä EU:n kykyä 
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varmistaa elintarviketuotteiden 
jäljitettävyys ja kuluttajatiedotus 
alkuperämaata, tuotantomenetelmiä ja 
muita elintarvikemerkintöjä koskevan 
sääntelyn kautta;

Or. en

Tarkistus 581
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii b) puolustetaan näkemystä, että nykyiset 
eroavaisuudet sääntelyssä perustuvat 
usein erilaisiin kulttuurisiin ja poliittisiin 
toimintatapoihin ja että niiden arvo on 
usein suurempi kuin niistä muina kuin 
tulleihin liittyvinä kaupan esteinä 
aiheutuvat kustannukset; huomautetaan, 
että sääntelyn purkamisen seurauksista 
selviytyminen voi koitua erittäin kalliiksi 
valtiolle;

Or. en

Tarkistus 582
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii b) varmistetaan, että eläinten 
hyvinvointia koskevien 
sääntelyvaatimusten yhtenäistämisen 
tavoitteena on nostaa vaatimukset 
korkeimmalle tasolle eikä laskea niitä, ja 
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sisällytetään mukaan eläinten 
hyvinvointia koskevat tuotantostandardit 
vaatimuksena tavaroiden tuonnille 
EU:hun;

Or. en

Tarkistus 583
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii c) huomautetaan, että suurin osa 
useimpien jäsenvaltioiden väestöstä 
vastustaa voimakkaasti muuntogeenisten 
organismien viljelyä, tuontia ja jalostusta;

Or. en

Tarkistus 584
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii d) varmistetaan, että maatalousalalle 
laaditaan kuluttajansuojan ja 
terveydensuojelun vuoksi erityiset 
säännöt, joiden mukaan tiettyjen 
tuotteiden tuonti EU:hun on kielletty: 
tämä koskee erityisesti tuotteita, jotka 
eivät ole merkinnöistä annetun direktiivin 
mukaisia, muuntogeenisiä organismeja 
sisältäviä tai niistä valmistettuja tuotteita, 
kasvuhormoneja saaneita eläimiä, 
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kloonatuista eläimistä valmistettujen 
elintarvikkeiden saattamista markkinoille 
sekä elintarvikkeita, jotka on käsitelty 
aineilla, jotka ovat tai tulevat olemaan 
kiellettyjä Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 585
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii e) huomautetaan, että maatalouden 
biologinen monimuotoisuus on 
elintarviketuotannon perusta, ja 
varmistetaan, etteivät kauppasopimukset 
johda vanhojen kylvösiementen määrän 
supistamiseen, perinteisten viljelykasvien 
köyhtymiseen eikä laadukkaan ja 
ekologisen maatalouden torjumiseen;

Or. en

Tarkistus 586
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii f) teetetään riippumaton 
arviointitutkimus Yhdysvaltain kanssa 
tehtävän kauppasopimuksen 
mahdollisista seurauksista Euroopan 
maataloudelle perheen tasolla sekä EU:n 
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maatalouspolitiikalle, 
elintarviketurvallisuudelle, 
elintarvikkeiden ja tuotteiden 
jäljitettävyydelle sekä ympäristölle;

Or. en

Tarkistus 587
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii g) varmistetaan, että TTIP:n kaikista 
monialaisista luvuista ja alakohtaisista 
liitteistä jätetään pois säännökset, jotka 
liittyvät kemikaalien ja torjunta-aineiden 
sääntelyyn ja vaikuttavat EU:n 
elintarviketurvallisuutta koskevaan 
kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, 
kuten muuntogeenisiä organismeja ja 
hormoneja koskevaan EU:n 
lainsäädäntöön sekä esimerkiksi 
umpieritteisiä aineita sisältäviä 
elintarvikkeita koskevaan mahdolliseen 
tulevaan lainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 588
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii h) suojellaan tiukasti EU:n 
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elintarvikehygieniaan soveltamaa 
maatilalta ruokapöytään -periaatetta, 
jossa hyviä hygieniakäytäntöjä on 
sovellettava koko tuotantoketjussa sen 
takaamiseksi, että loppukuluttajille 
myytävä ruoka on turvallista, estetään 
elintarvikevalvontatoimien siirtäminen 
yksityisten toimijoiden tehtäväksi ja 
puolustetaan tiukasti väitettä, että 
kolmannen osapuolen tarkastuksiin 
perustuvaa elintarvikejärjestelmää ei 
voida pitää julkisiin riippumattomiin 
tarkastuksiin perustuvan järjestelmän 
veroisena;

Or. en

Tarkistus 589
Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin se 
on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen ainoastaan 
lisäämällä tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin se 
on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 
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vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita;

vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta kohtuullisesti ja 
tarkkaan harkiten ja vaarantamatta 
sääntelyn ja politiikan perusteltuja 
tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 590
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin se 
on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan
perusteltuja tavoitteita;

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin se 
on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita tai pätevyyttä;

Or. de
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Tarkistus 591
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin 
se on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita;

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomissio (UNECE), 
erityisesti uusien teknologioiden osalta;
pidetään mielessä, että sopimuksen 
ansiosta olisi mahdollista tunnustaa 
vastaavuus mahdollisimman monissa 
ajoneuvojen turvallisuusmääräyksissä ja 
että tätä varten olisi varmistettava, että 
EU:ssa ja Yhdysvalloissa on 
samantasoiset turvallisuusmääräykset;
katsotaan, että olisi pyrittävä tämän ja 
muiden alojen sääntelyn täysimääräiseen 
lähentämiseen;

Or. en

Tarkistus 592
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin se 
on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita;

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); todetaan, 
standardit ovat tärkeitä tavaroiden 
viennin ja tuonnin kannalta ja 
kummallekin osapuolelle, ja kehotetaan 
Yhdysvaltain ja Euroopan 
standardointielimiä tekemään yhteistyötä 
yhteisten standardien ja standardien 
vastavuoroisen tunnustamisen osalta 
Euroopan ja Yhdysvaltojen kilpailukyvyn 
ja kuluttajien valintamahdollisuuksien 
parantamiseksi ja ylläpitämään korkeita 
turvallisuusvaatimuksia ja 
kuluttajansuojaa; edellytetään, että 
etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin se 
on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 593
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
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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 – c alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin se 
on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita;

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin se 
on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi arvioitava myös kuluttajiin, 
ympäristöön ja sukupuolten välisiin 
suhteisiin kohdistuvia vaikutuksia ja 
asetettava ne etusijalle kauppaan ja 
investointeihin kohdistuviin vaikutuksiin 
nähden; huolehditaan mahdollisuudesta 
edistää sääntelyn yhteentoimivuutta 
tarkkaan harkiten ja vaarantamatta 
sääntelyn ja politiikan perusteltuja 
tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 594
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin se 
on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita;

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin se 
on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita tai lainsäätäjien 
toimivaltaa Atlantin kummallakaan 
puolella;

Or. de

Tarkistus 595
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
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tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin 
se on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita;

tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29);

Or. de

Tarkistus 596
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
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maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin se 
on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita;

maailmanfoorumi (WP 29); varmistetaan, 
että etukäteen tehtävä sääntelytoimen 
vaikutusten arviointi, sellaisena kuin se on 
määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä,
perustuu kokonaan EU:n sosiaalisten 
oikeuksien, ihmisoikeuksien ja 
ympäristövaikutusten ensisijaiseen 
arviointimenetelmään; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 597
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin se 
on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen, joka voi auttaa 
kehittämään yhteisiä määritelmiä, ja 
vältetään tulevaisuudessa tarpeettomia 
eroavuuksia, varsinkin uusien 
teknologioiden ja palvelujen, kuten 
sähköautojen, älykkäiden 
sähköverkkojen, nanoteknologian ja 
ympäristöystävällisten tavaroiden osalta; 
pyritään tähän lisäämällä tietojenvaihtoa 
ja edistämällä kansainvälisten välineiden 
hyväksymistä, lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE) 
ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
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vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita;

että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin se 
on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia; huolehditaan 
mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 598
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa käyttäen perustana 
kansainvälisistä onnistumisista saatuja 
kokemuksia, kuten ISO-standardit tai 
YK:n Euroopan talouskomission 
(UNECE) ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä 
maailmanfoorumi (WP 29); edellytetään, 
että etukäteen tehtävässä sääntelytoimen 
vaikutusten arvioinnissa, sellaisena kuin 
se on määriteltynä sääntely-yhteistyötä 
koskevissa monialaisissa määräyksissä, 
olisi kauppaan ja investointeihin 
kohdistuvien vaikutusten ohella arvioitava 
kuluttajiin ja ympäristöön kohdistuvia 
vaikutuksia; huolehditaan 

iii) asetetaan monialaista sääntely-
yhteistyötä koskevan luvun yhteydessä 
etusijalle sääntelyelinten kahdenvälisen 
yhteistyön edistäminen lisäämällä 
tietojenvaihtoa ja edistämällä 
kansainvälisten välineiden hyväksymistä, 
lujittamista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa toissijaisuusperiaatetta
täysimääräisesti kunnioittaen ja käytetään 
perustana erityistä pysyvää sääntely- ja 
kuulemisyhteistyön mekanismia, jolla 
taataan elävän sopimuksen luominen;
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mahdollisuudesta edistää sääntelyn 
yhteentoimivuutta tarkkaan harkiten ja 
vaarantamatta sääntelyn ja politiikan 
perusteltuja tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 599
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii a) luodaan Yhdysvaltain kongressin ja 
Euroopan parlamentin välille kattava ja 
toimiva yhteistyömekanismi, jonka 
tarkoituksena on luoda yhteisiä 
mahdollisimman korkean tason 
standardeja ja estää keskeisten alojen 
tulevien standardien tahattomat 
eroavaisuudet; tehdään yhteisiä korkean 
tason standardeja tunnetuksi kaikilla 
kansainvälisillä foorumeilla;

Or. en

Tarkistus 600
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii a) varmistetaan, että sääntely-
yhteistyötä koskevassa luvussa käytetään 
selkeää ja yksiselitteistä kieltä sen 
takaamiseksi, ettei minkäänlaisella 
sääntely-yhteistyöllä voida kiertää laillista 
ja demokraattista 
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päätöksentekomenettelyä, heikentää 
Euroopan kansalaisten suojelun tasoa tai 
estää lainsäätäjiä tekemästä yleisen edun 
mukaisia päätöksiä;

Or. en

Tarkistus 601
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii b) vastustetaan ehdotusta pitkälle 
menevän sääntely-yhteistyön 
institutionaalista muotoa, jonka puitteissa 
EU:n tai USA:n, jäsenvaltioiden tai 
osavaltioiden ja kunnallisen tai 
alueellisen hallintoviranomaisten 
lainsäädäntömenettelyn 
lainsäätämisvaiheessa tai sen 
valmisteluvaiheessa myönnettäisiin 
kauppa- ja sijoituskumppanille sekä 
konserneille etuoikeutettu 
myötämääräämisoikeus tai mahdollisuus 
lykätä tai keskeyttää 
lainsäädäntömenettely esimerkiksi 
vaatimalla vaikutusanalyysiä 
lainsäädännön vaikutuksesta kauppaan ja 
investointeihin;

Or. en

Tarkistus 602
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iv alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) määritellään tulevan sääntely-
yhteistyön yhteydessä selvästi, mitkä 
toimenpiteet koskevat teknisiä kaupan 
esteitä ja tarpeetonta hallinnollista 
rasitusta ja byrokratiaa ja mitkä taas 
kytkeytyvät perusluonteisiin standardeihin 
ja säännöksiin, joten niitä ei pitäisi 
muuttaa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 603
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) määritellään tulevan sääntely-
yhteistyön yhteydessä selvästi, mitkä 
toimenpiteet koskevat teknisiä kaupan 
esteitä ja tarpeetonta hallinnollista 
rasitusta ja byrokratiaa ja mitkä taas 
kytkeytyvät perusluonteisiin standardeihin 
ja säännöksiin, joten niitä ei pitäisi 
muuttaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 604
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) määritellään tulevan sääntely-
yhteistyön yhteydessä selvästi, mitkä 
toimenpiteet koskevat teknisiä kaupan 

iv) määritellään tulevan sääntely-
yhteistyön yhteydessä selvästi, mitkä 
toimenpiteet koskevat teknisiä kaupan 
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esteitä ja tarpeetonta hallinnollista rasitusta 
ja byrokratiaa ja mitkä taas kytkeytyvät 
perusluonteisiin standardeihin ja 
säännöksiin, joten niitä ei pitäisi muuttaa;

esteitä ja kaksinkertaista tai tarpeetonta 
hallinnollista rasitusta ja byrokratiaa ja 
mitkä taas kytkeytyvät perusluonteisiin 
standardeihin ja säännöksiin, joten niitä ei 
pitäisi muuttaa;

Or. fr

Tarkistus 605
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) määritellään tulevan sääntely-
yhteistyön yhteydessä selvästi, mitkä 
toimenpiteet koskevat teknisiä kaupan 
esteitä ja tarpeetonta hallinnollista rasitusta 
ja byrokratiaa ja mitkä taas kytkeytyvät 
perusluonteisiin standardeihin ja 
säännöksiin, joten niitä ei pitäisi muuttaa;

iv) määritellään tulevan sääntely-
yhteistyön yhteydessä selvästi, mitkä 
toimenpiteet koskevat teknisiä kaupan 
esteitä ja tarpeetonta hallinnollista rasitusta 
ja byrokratiaa ja mitkä taas kytkeytyvät 
perusluonteisiin standardeihin ja 
säännöksiin;

Or. en

Tarkistus 606
Wim van de Camp

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) määritellään tulevan sääntely-
yhteistyön yhteydessä selvästi, mitkä 
toimenpiteet koskevat teknisiä kaupan 
esteitä ja tarpeetonta hallinnollista rasitusta 
ja byrokratiaa ja mitkä taas kytkeytyvät 
perusluonteisiin standardeihin ja 
säännöksiin, joten niitä ei pitäisi muuttaa;

iv) määritellään tulevan sääntely-
yhteistyön yhteydessä selvästi, mitkä 
toimenpiteet koskevat teknisiä kaupan 
esteitä ja tarpeetonta hallinnollista rasitusta 
ja byrokratiaa ja mitkä taas kytkeytyvät 
perusluonteisiin standardeihin ja 
säännöksiin, joten niitä ei pitäisi muuttaa; 
saatetaan tämä koskemaan myös 
moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksyntätestejä;
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Or. en

Tarkistus 607
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) määritellään tulevan sääntely-
yhteistyön yhteydessä selvästi, mitkä 
toimenpiteet koskevat teknisiä kaupan 
esteitä ja tarpeetonta hallinnollista rasitusta 
ja byrokratiaa ja mitkä taas kytkeytyvät 
perusluonteisiin standardeihin ja 
säännöksiin, joten niitä ei pitäisi muuttaa;

iv) määritellään tulevan sääntely-
yhteistyön yhteydessä selvästi, mitkä 
toimenpiteet koskevat teknisiä kaupan 
esteitä ja tarpeetonta hallinnollista rasitusta 
ja byrokratiaa ja mitkä taas kytkeytyvät 
perusluonteisiin standardeihin ja 
säännöksiin tai julkisen politiikan 
tavoitetta edistäviin menettelyihin, joten 
niitä ei pitäisi muuttaa;

Or. en

Tarkistus 608
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) varmistetaan, että yhteisten tulevien 
normien laadinnasta vastaavan sääntely-
yhteistyöelimen tekemien päätösten 
yhteydessä jäsenvaltioilta ei voida poistaa 
oikeutta laatia nykyistä tiukempia 
normeja;

Or. fr

Tarkistus 609
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
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Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) annetaan tietoa siitä, miten 
Yhdysvaltojen tai EU:n kolmansien 
maiden kanssa tekemät sopimukset voivat 
vaikuttaa sääntelyyn liittyvään 
yhteistyöhön, ja selvennettävä etenkin 
sitä, miten nämä sopimukset vaikuttavat 
toisiinsa, jos niissä mahdollistetaan 
samankaltaisia sääntelyyn liittyvän 
yhteistyön muotoja;

Or. en

Tarkistus 610
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 – c alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) noudatetaan täysipainoisesti Atlantin 
kummallakin puolella vakiintuneita 
sääntelyjärjestelmiä ja kunnioitetaan 
Euroopan parlamentin roolia unionin 
päätöksentekoprosessissa ja unionin 
sääntelyprosessien demokraattisessa 
valvonnassa, kun kehitetään tulevan 
yhteistyön järjestelmää huolehtien samalla 
tarkasti, että sidosryhmät osallistuvat 
tasapainoisesti kuulemisiin sääntely-
ehdotusta kehitettäessä;

v) noudatetaan täysipainoisesti Atlantin 
kummallakin puolella vakiintuneita
sääntelyjärjestelmiä ja kunnioitetaan 
Euroopan parlamentin roolia unionin 
päätöksentekoprosessissa ja unionin 
sääntelyprosessien demokraattisessa 
valvonnassa, kun kehitetään tulevan 
yhteistyön järjestelmää huolehtien samalla 
tarkasti, että sidosryhmät osallistuvat 
tasapainoisesti kuulemisiin sääntely-
ehdotusta kehitettäessä, jotta voidaan 
välttyä siltä, että toinen osapuoli käyttää 
veto-oikeutta ennen kuin toinen osapuoli 
on virallisesti esittänyt 
sääntelyehdotuksen; määritetään 
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sääntely- ja yhteistyöneuvoston asema, 
kokoonpano ja oikeudellinen laatu ottaen 
huomioon, että sen antamien suosituksien 
suora ja pakollinen soveltaminen rikkoo 
perussopimuksissa vahvistettuja 
lainsäädäntömenettelyjä; huolehditaan 
myös siitä, että kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset viranomaiset säilyttävät 
täysimääräisesti oikeutensa laatia omaa 
politiikkaansa, erityisesti sosiaali- ja 
ympäristöpolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 611
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) noudatetaan täysipainoisesti Atlantin 
kummallakin puolella vakiintuneita 
sääntelyjärjestelmiä ja kunnioitetaan 
Euroopan parlamentin roolia unionin 
päätöksentekoprosessissa ja unionin 
sääntelyprosessien demokraattisessa 
valvonnassa, kun kehitetään tulevan 
yhteistyön järjestelmää huolehtien samalla 
tarkasti, että sidosryhmät osallistuvat 
tasapainoisesti kuulemisiin sääntely-
ehdotusta kehitettäessä;

v) noudatetaan täysipainoisesti Atlantin 
kummallakin puolella vakiintuneita 
sääntelyjärjestelmiä ottamalla huomioon 
unionin jäsenvaltioiden ja sääntelyvaltaa 
käyttävien alueiden lainsäädäntövalta ja 
kunnioitetaan Euroopan parlamentin roolia 
unionin päätöksentekoprosessissa ja 
unionin sääntelyprosessien 
demokraattisessa valvonnassa, kun 
kehitetään tulevan yhteistyön järjestelmää 
huolehtien samalla tarkasti, että 
sidosryhmät osallistuvat tasapainoisesti 
kuulemisiin sääntely-ehdotusta 
kehitettäessä;

Or. it

Tarkistus 612
Franck Proust, Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – v alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) noudatetaan täysipainoisesti Atlantin 
kummallakin puolella vakiintuneita 
sääntelyjärjestelmiä ja kunnioitetaan 
Euroopan parlamentin roolia unionin 
päätöksentekoprosessissa ja unionin 
sääntelyprosessien demokraattisessa 
valvonnassa, kun kehitetään tulevan 
yhteistyön järjestelmää huolehtien samalla 
tarkasti, että sidosryhmät osallistuvat 
tasapainoisesti kuulemisiin sääntely-
ehdotusta kehitettäessä;

v) noudatetaan täysipainoisesti Atlantin 
kummallakin puolella vakiintuneita 
sääntelyjärjestelmiä ja kunnioitetaan 
Euroopan parlamentin roolia unionin 
päätöksentekoprosessissa ja unionin 
sääntelyprosessien demokraattisessa 
valvonnassa, kun kehitetään tulevan 
yhteistyön järjestelmää huolehtien samalla
tarkasti, että sidosryhmät osallistuvat 
tasapainoisesti kuulemisiin sääntely-
ehdotusta kehitettäessä; ehdottaa, että 
tiettyjen kumppanuuden rajoituksiin 
liittyvien tekijöiden korjaamiseksi 
tehtäviin päivityksiin yhdistetään 
tarvittaessa demokraattinen ja 
parlamentaarinen valvonta;

Or. fr

Tarkistus 613
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) noudatetaan täysipainoisesti Atlantin 
kummallakin puolella vakiintuneita 
sääntelyjärjestelmiä ja kunnioitetaan 
Euroopan parlamentin roolia unionin 
päätöksentekoprosessissa ja unionin 
sääntelyprosessien demokraattisessa 
valvonnassa, kun kehitetään tulevan 
yhteistyön järjestelmää huolehtien samalla 
tarkasti, että sidosryhmät osallistuvat 
tasapainoisesti kuulemisiin sääntely-
ehdotusta kehitettäessä;

v) noudatetaan täysipainoisesti Atlantin 
kummallakin puolella vakiintuneita 
sääntelyllisiä ja demokraattisia 
päätöksentekojärjestelmiä ja kunnioitetaan 
Euroopan parlamentin roolia unionin 
päätöksentekoprosessissa ja unionin 
sääntelyprosessien demokraattisessa 
valvonnassa, kun kehitetään tulevan 
yhteistyön järjestelmää huolehtien samalla 
tarkasti, että sidosryhmät, erityisesti 
kansalaisjärjestöt, osallistuvat 
tasapainoisesti kuulemisiin sääntely-
ehdotusta kehitettäessä;

Or. en
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Tarkistus 614
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) noudatetaan täysipainoisesti Atlantin 
kummallakin puolella vakiintuneita 
sääntelyjärjestelmiä ja kunnioitetaan 
Euroopan parlamentin roolia unionin 
päätöksentekoprosessissa ja unionin 
sääntelyprosessien demokraattisessa 
valvonnassa, kun kehitetään tulevan 
yhteistyön järjestelmää huolehtien samalla 
tarkasti, että sidosryhmät osallistuvat 
tasapainoisesti kuulemisiin sääntely-
ehdotusta kehitettäessä;

v) noudatetaan täysipainoisesti Atlantin 
kummallakin puolella vakiintuneita 
sääntelyjärjestelmiä ja kunnioitetaan 
Euroopan parlamentin roolia unionin 
päätöksentekoprosessissa ja unionin 
sääntelyprosessien demokraattisessa 
valvonnassa, kun kehitetään tulevan 
yhteistyön järjestelmää, ja varmistetaan 
samalla äärimmäinen avoimuus ja 
kaikkien asianmukaisten sidosryhmien 
osallistuminen;

Or. en

Tarkistus 615
Eleonora Forenza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) noudatetaan täysipainoisesti Atlantin 
kummallakin puolella vakiintuneita 
sääntelyjärjestelmiä ja kunnioitetaan 
Euroopan parlamentin roolia unionin 
päätöksentekoprosessissa ja unionin 
sääntelyprosessien demokraattisessa 
valvonnassa, kun kehitetään tulevan 
yhteistyön järjestelmää huolehtien samalla 
tarkasti, että sidosryhmät osallistuvat 
tasapainoisesti kuulemisiin sääntely-
ehdotusta kehitettäessä;

v) noudatetaan täysipainoisesti Atlantin 
kummallakin puolella vakiintuneita 
sääntelyjärjestelmiä ja kunnioitetaan 
Euroopan parlamentin roolia unionin 
päätöksentekoprosessissa ja unionin 
sääntelyprosessien demokraattisessa 
valvonnassa, kun kehitetään tulevan 
yhteistyön järjestelmää huolehtien samalla 
tarkasti, että sääntely-yhteistyön puitteissa 
ei anneta minkäänlaista yritysten tai 
sidosryhmien etuja ajavaa etuoikeutettua 
yhteyttä päätöksentekijöihin tai suosivaa 
neuvoa-antavaa asemaa;

Or. en
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Tarkistus 616
Viviane Reding

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v a) tunnustetaan täysimääräisesti 
kummankin osapuolen oikeus olla 
osallistumatta transatlanttiseen 
yhteistyöhön, jos sitä pidetään 
tarpeettomana tai sopimattomana; 
määritetään talous- ja kauppasopimuksen 
tavoin yhteistyömekanismin luonne 
vapaaehtoiseksi;

Or. en

Tarkistus 617
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v a) toteutetaan välittömästi toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että erityisesti 
Yhdysvaltojen kansallisen 
turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, 
eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja 
niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten 
perusoikeuksiin ja transatlanttiseen 
yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa 
12. maaliskuuta 2014 annettuun 
päätöslauselmaan sisältyvät tietoteknistä 
itsenäisyyttä lisäävän strategian 
kehittämistä sekä EU:n 
tietoverkkostrategiaa koskevat suositukset 
pannaan täytäntöön;



AM\1055773FI.doc 59/59 PE552.129v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 618
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v b) estetään salausstandardien tai niiden 
varmentamisen sisällyttäminen TTIP-
sopimukseen, koska siitä ei aiheudu 
taloudellista hyötyä vaan mahdollisesti 
vakavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 619
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v c) varmistetaan, että kattava ja 
yksiselitteinen horisontaalinen lauseke, 
jonka nojalla henkilötietojen suojaa 
koskevat EU:n säännöt jätetään 
kokonaan sopimuksen ulkopuolelle, olisi 
sisällytettävä mukaan ilman ehtoa, että 
sen on oltava johdonmukainen jonkin 
kauppasopimuksen muiden osien kanssa;

Or. en


