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Tarkistus 620
Marine Le Pen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d) määräyksiä: Poistetaan.

i) yhdistetään markkinoille pääsyä ja 
sääntely-yhteistyötä koskevat neuvottelut 
sellaisten kunnianhimoisten sääntöjen 
käyttöön ottamiseen, jotka koskevat muun 
muassa kestävää kehitystä, energiaa, pk-
yrityksiä, investointeja sekä 
immateriaalioikeuksia;
ii) varmistamaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja 
niiden sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan 
saattamiseen; todetaan, että säännöksien 
tavoitteeksi olisi asetettava työ- ja 
ympäristönormien parantaminen; 
todetaan, että kunnianhimoiseen kauppaa 
ja kestävää kehitystä koskevaan lukuun 
olisi myös sisällytettävä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia määräyksiä, 
jotka perustuvat Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD) 
toimintaohjeisiin monikansallisille 
yrityksille, sekä selkeästi jäsenneltyä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista 
koskevia määräyksiä;
iii) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormien soveltamisalaa ei 
rajoiteta kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevaan lukuun, vaan ne olisi
yhtäläisesti sisällytettävä muihin 
sopimusaloihin, kuten investoinnit, 
palvelukauppa, sääntelyyn liittyvä 
yhteistyö ja julkiset hankinnat;
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iv) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormit voidaan saattaa voimaan 
hyödyntäen EU:n ja Korean välisen 
vapaakauppasopimuksesta saatuja hyviä 
kokemuksia sekä hyviä ja tehokkaita 
käytäntöjä, jotka sisältyvät Yhdysvaltojen 
vapaakauppasopimuksiin ja kansalliseen 
sääntelyyn;
v) varmistetaan, että transatlanttisten 
yritysten työntekijät saavat tietoja ja heitä 
kuullaan eurooppalaista yritysneuvostoa 
koskevan direktiivin mukaisesti;
vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi varmistaen 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
selvästi määritelty osallistuminen;
vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että 
TTIP poistaisi kaikki jäljellä olevat 
energian vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä 
tuettaisiin energialähteiden 
monipuolistamista;
viii) varmistetaan, että sopimuksin ei 
vaikuteta kummankaan osapuolen 
oikeuteen hallinnoida energialähteiden 
tutkimista ja hyödyntämistä mutta 
syrjintäkieltoa sovelletaan, kun 
hyödyntämispäätös on tehty; todetaan, 
että raaka-aineiden ja energian saanti 
olisi myös taattava syrjimättömältä 
pohjalta sekä EU:n että Yhdysvaltojen 
yrityksille ja että energiatuotteiden 
laatuvaatimuksia olisi noudatettava;
ix) varmistetaan, että TTIP:ssä tuetaan 
ympäristöystävällisten tavaroiden ja 
palvelujen käyttöä ja edistämistä ja 
hyödynnetään näin transatlanttisen 
talouden tarjoamaa merkittävää 
potentiaalia, joka liittyy ympäristöalalla ja 
taloudellisesti saavutettavaan hyötyyn;
x) varmistetaan, että TTIP toimii 
foorumina, jolla kehitetään 
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energiatuotantoa koskevia yhteisiä 
kestävän kehityksen normeja ottaen aina 
huomioon molempien osapuolien 
voimassa olevat normit ja noudattaen 
niitä;
xi) varmistetaan, että TTIP:ssä on 
erillinen pk-yrityksiä koskeva luku ja 
siinä pyritään luomaan Yhdysvaltoihin 
uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille 
pk-yrityksille esimerkiksi poistamalla 
kasinkertaista sertifiointia koskevat 
vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva 
verkkopohjainen tietojärjestelmä, 
ottamalla rajoilla käyttöön nopeutettuja 
menettelyjä tai poistamalla tietyt 
enimmäistullit, joita sovelletaan edelleen; 
todetaan, että kummankin osapuolen olisi 
tehtävä yhteistyötä helpottaakseen pk-
yritysten osallistumista transatlanttiseen 
kauppaan esimerkiksi yhteisellä pk-
yrityksiä palvelevalla yhteyspisteellä;
xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on 
kattava investointia koskeva luku, 
mukaan luettuina säännöksiä sekä 
markkinoille pääsystä että 
investointisuojasta; todetaan, että 
investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön 
kohtelu, jotta EU:n ja Yhdysvaltojen 
yritykset voivat sijoittautua toistensa 
alueille ottaen huomioon tietyt herkät 
erityisalat;
xiii) varmistetaan, että investointisuojaa 
koskevat määräykset rajataan koskemaan 
sijoittautumisen jälkeistä aikaa ja että 
niissä keskitytään syrjimättömyyteen ja 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
kohteluun; todetaan, että suojaa koskevat 
normit sekä investoijan ja investoinnin 
määritelmät olisi laadittava täsmällisesti; 
todetaan, että vapaiden pääomasiirtojen 
olisi oltava unionin perussopimusten 
määräysten mukaisia ja niihin olisi 
liitettävä vakauden ja luotettavuuden 
turvaamista koskeva poikkeus 
finanssikriisien tapauksessa;
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xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, 
että tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;
xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin 
ja Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-
sopimuksessa olevaa joustovaraa 
erityisesti kansanterveyden alalla;
xvi) varmistetaan, että 
immateriaalioikeuksia koskevassa luvussa 
ei ole määräyksiä rikosoikeudellisista 
seuraamuksista voimaan saattamisen 
välineenä, koska parlamentti on torjunut 
aiemmin tämän ajatuksen;

Or. fr

Tarkistus 621
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d) määräyksiä: d) määräyspilaria:

Or. en

Tarkistus 622
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) yhdistetään markkinoille pääsyä ja 
sääntely-yhteistyötä koskevat neuvottelut 
sellaisten kunnianhimoisten sääntöjen 
käyttöön ottamiseen, jotka koskevat muun 
muassa kestävää kehitystä, energiaa, pk-
yrityksiä, investointeja sekä 
immateriaalioikeuksia;

i) yhdistetään markkinoille pääsyä ja 
sääntely-yhteistyötä koskevat neuvottelut 
sellaisten kunnianhimoisten sääntöjen ja 
periaatteiden käyttöön ottamiseen, jotka 
koskevat muun muassa talouden kestävää 
kehitystä, energiaa, pk-yrityksiä, 
investointeja sekä immateriaalioikeuksia;

Or. en

Tarkistus 623
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) yhdistetään markkinoille pääsyä ja 
sääntely-yhteistyötä koskevat neuvottelut 
sellaisten kunnianhimoisten sääntöjen 
käyttöön ottamiseen, jotka koskevat muun 
muassa kestävää kehitystä, energiaa, pk-
yrityksiä, investointeja sekä 
immateriaalioikeuksia;

i) yhdistetään markkinoille pääsyä ja 
sääntely-yhteistyötä koskevat neuvottelut 
sellaisten kunnianhimoisten sääntöjen 
käyttöön ottamiseen, jotka koskevat muun 
muassa kestävää kehitystä, energiaa, 
lääkkeitä, pk-yrityksiä, investointeja sekä 
immateriaalioikeuksia;

Or. en
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Tarkistus 624
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) yhdistetään markkinoille pääsyä ja 
sääntely-yhteistyötä koskevat neuvottelut 
sellaisten kunnianhimoisten sääntöjen 
käyttöön ottamiseen, jotka koskevat muun 
muassa kestävää kehitystä, energiaa, pk-
yrityksiä, investointeja sekä 
immateriaalioikeuksia;

i) yhdistetään markkinoille pääsyä ja 
sääntely-yhteistyötä koskevat neuvottelut 
sellaisten kunnianhimoisten sääntöjen 
käyttöön ottamiseen, jotka koskevat muun 
muassa kestävää kehitystä, energiaa, pk-
yrityksiä ja investointeja;

Or. de

Tarkistus 625
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) yhdistetään markkinoille pääsyä ja
sääntely-yhteistyötä koskevat neuvottelut 
sellaisten kunnianhimoisten sääntöjen 
käyttöön ottamiseen, jotka koskevat muun 
muassa kestävää kehitystä, energiaa, pk-
yrityksiä, investointeja sekä 
immateriaalioikeuksia;

i) pidättäydytään yhteisistä neuvotteluista, 
jotka koskevat markkinoille pääsyä,
sääntely-yhteistyötä ja sääntöjen käyttöön 
ottamista, koska kullakin näillä kolmella 
pilarilla on erilainen logiikka ja eri 
herkkyystekijät;

Or. en

Tarkistus 626
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – i alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) yhdistetään markkinoille pääsyä ja 
sääntely-yhteistyötä koskevat neuvottelut 
sellaisten kunnianhimoisten sääntöjen 
käyttöön ottamiseen, jotka koskevat muun 
muassa kestävää kehitystä, energiaa, pk-
yrityksiä, investointeja sekä 
immateriaalioikeuksia;

i) yhdistetään markkinoille pääsyä ja 
sääntely-yhteistyötä koskevat neuvottelut 
sellaisten kunnianhimoisten sääntöjen 
käyttöön ottamiseen, jotka koskevat muun 
muassa kestävää kehitystä, energiaa, pk-
yrityksiä, investointeja sekä 
immateriaalioikeuksia mutta eivät 
pelkästään niitä;

Or. en

Tarkistus 627
David Borrelli, Tiziana Beghin

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) yhdistetään markkinoille pääsyä ja 
sääntely-yhteistyötä koskevat neuvottelut 
sellaisten kunnianhimoisten sääntöjen 
käyttöön ottamiseen, jotka koskevat muun 
muassa kestävää kehitystä, energiaa, pk-
yrityksiä, investointeja sekä 
immateriaalioikeuksia;

i) yhdistetään markkinoille pääsyä ja 
sääntely-yhteistyötä koskevat neuvottelut 
sellaisten kunnianhimoisten sääntöjen 
käyttöön ottamiseen, jotka koskevat muun 
muassa kestävää kehitystä, energiaa, pk-
yrityksiä, investointeja, valtiontukien 
avoimuutta, hinnoittelua, määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttöä, 
yksityisten yritysten ja valtion omistamien 
tai valtion määräysvallassa olevien 
yritysten välistä kilpailua sekä 
immateriaalioikeuksia;

Or. en

Tarkistus 628
Lola Sánchez Caldentey

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

i a) noudatetaan Yhdistyneissä 
kansakunnissa ja muissa toimivaltaisissa 
kansainvälisissä organisaatioissa 
annettuja sitoumuksia etenkin niissä 
kauppaa koskevissa kysymyksissä, jotka 
liittyvät ihmisoikeuksiin, naisten 
oikeuksiin, työelämän oikeuksiin, 
alkuperäiskansojen oikeuksiin sekä 
ympäristön suojeluun, jotta nämä 
kysymykset asetetaan yritysten ja 
yksityissektorin etujen edelle;

Or. en

Tarkistus 629
Eleonora Forenza

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i a) varmistetaan, että EU:n sosiaalisten 
ja työelämän normien, kuluttajansuojan 
ja terveyden suojelun, 
ympäristönsuojelun, luonnonvarojen 
uudistuminen mukaan luettuna, eläinten 
hyvinvoinnin, 
elintarviketurvallisuusnormien ja 
ympäristön kannalta kestävien 
maatalouden käytäntöjen, tietojen 
saannin ja merkintöjen, kulttuurin ja 
lääketieteen, rahoitusmarkkinoiden 
sääntelyn ja tietosuojan, verkon 
neutraaliuden ja muiden digitaalisten 
oikeuksien tasoa kunnioitetaan edelleen 
eikä ”yhdenmukaisteta” alaspäin 
pienimmän yhteisen nimittäjän tasolle;

Or. en
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Tarkistus 630
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) varmistamaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja 
niiden sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan 
saattamiseen; todetaan, että säännöksien 
tavoitteeksi olisi asetettava työ- ja 
ympäristönormien parantaminen; 
todetaan, että kunnianhimoiseen kauppaa 
ja kestävää kehitystä koskevaan lukuun 
olisi myös sisällytettävä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia määräyksiä, 
jotka perustuvat Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD) 
toimintaohjeisiin monikansallisille 
yrityksille, sekä selkeästi jäsenneltyä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista 
koskevia määräyksiä;

ii) varmistetaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään tukemaan 
ihmisarvoisen työn edistämistä panemalla 
kansallisesti tehokkaasti täytäntöön 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
perustyönormit, jotka on määritelty ILOn 
vuonna 1998 antamassa julistuksessa 
työelämän perusperiaatteista ja 
-oikeuksista ja asiaankuuluvissa 
monenvälisissä ympäristösopimuksissa, ja 
tehostamaan yhteistyötä kestävän
kehityksen kaupankäyntiin liittyvissä 
näkökohdissa;

Or. en

Tarkistus 631
Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) varmistamaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja niiden 
sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 

ii) varmistetaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja niiden 
sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
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koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan saattamiseen; 
todetaan, että säännöksien tavoitteeksi olisi
asetettava työ- ja ympäristönormien 
parantaminen; todetaan, että 
kunnianhimoiseen kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevaan lukuun olisi myös 
sisällytettävä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia määräyksiä, jotka perustuvat 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille, sekä selkeästi 
jäsenneltyä kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista koskevia määräyksiä;

koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan saattamiseen; 
todetaan, että säännöksien tavoitteeksi on
asetettava työ- ja ympäristönormien 
parantaminen; todetaan, että 
kunnianhimoiseen kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevaan lukuun on myös 
sisällytettävä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia määräyksiä, jotka perustuvat 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille, sekä selkeästi 
jäsenneltyä kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista koskevia määräyksiä;

Or. en

Tarkistus 632
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) varmistamaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja 
niiden sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan 
saattamiseen; todetaan, että säännöksien 
tavoitteeksi olisi asetettava työ- ja 
ympäristönormien parantaminen; 
todetaan, että kunnianhimoiseen kauppaa 
ja kestävää kehitystä koskevaan lukuun 
olisi myös sisällytettävä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia määräyksiä, 
jotka perustuvat Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD) 
toimintaohjeisiin monikansallisille 

ii) varmistetaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa painotetaan, että 
EU:lla ja Yhdysvalloilla on samat 
ympäristö-, sosiaaliset ja työhön liittyvät 
tavoitteet, vaikka kulloisenkin 
kansainvälisen sopimuksen oikeudellinen 
asema olisi eri;
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yrityksille, sekä selkeästi jäsenneltyä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista 
koskevia määräyksiä;

Or. en

Tarkistus 633
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) varmistamaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja niiden 
sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan 
saattamiseen; todetaan, että säännöksien 
tavoitteeksi olisi asetettava työ- ja 
ympäristönormien parantaminen; todetaan, 
että kunnianhimoiseen kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevaan lukuun olisi myös 
sisällytettävä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia määräyksiä, jotka perustuvat 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille, sekä selkeästi 
jäsenneltyä kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista koskevia määräyksiä;

ii) varmistetaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja niiden 
sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydellistä ja tehokasta täytäntöönpanoa 
koskevaan velvollisuuteen; todetaan, että 
säännöksien tavoitteeksi olisi asetettava 
työ- ja ympäristönormien parantaminen; 
todetaan, että kunnianhimoiseen kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevaan lukuun olisi 
myös sisällytettävä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia määräyksiä, 
jotka perustuvat Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD) 
toimintaohjeisiin monikansallisille 
yrityksille, sekä selkeästi jäsenneltyä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista 
koskevia määräyksiä;

Or. de

Tarkistus 634
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) varmistamaan, että kestävää kehitystä
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja niiden 
sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan saattamiseen; 
todetaan, että säännöksien tavoitteeksi olisi 
asetettava työ- ja ympäristönormien 
parantaminen; todetaan, että 
kunnianhimoiseen kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevaan lukuun olisi myös 
sisällytettävä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia määräyksiä, jotka perustuvat 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille, sekä selkeästi 
jäsenneltyä kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista koskevia määräyksiä;

ii) varmistetaan, että kestävää kehitystä 
koskeva luku on sitova ja 
täytäntöönpanokelpoinen ja siinä pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja niiden 
sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan saattamiseen; 
todetaan, että säännöksien tavoitteeksi olisi 
asetettava työ- ja ympäristönormien 
parantaminen; todetaan, että 
kunnianhimoiseen kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevaan lukuun olisi myös 
sisällytettävä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia määräyksiä, jotka perustuvat 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille, sekä selkeästi 
jäsenneltyä kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista koskevia määräyksiä;

Or. en

Tarkistus 635
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) varmistamaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja niiden 
sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 

ii) varmistetaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja niiden 
sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
mukaisiin osapuolten yhteisiin 
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täytäntöönpanoon ja voimaan 
saattamiseen; todetaan, että säännöksien 
tavoitteeksi olisi asetettava työ- ja 
ympäristönormien parantaminen; todetaan, 
että kunnianhimoiseen kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevaan lukuun olisi myös 
sisällytettävä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia määräyksiä, jotka perustuvat 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille, sekä selkeästi 
jäsenneltyä kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista koskevia määräyksiä;

perusperiaatteisiin sitoutumisen 
uudelleen vahvistamiseen; todetaan, että 
säännöksien tavoitteeksi olisi asetettava 
työ- ja ympäristönormien parantaminen; 
todetaan, että kunnianhimoiseen kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevaan lukuun olisi 
myös sisällytettävä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia määräyksiä, 
jotka perustuvat Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD) 
toimintaohjeisiin monikansallisille 
yrityksille, sekä selkeästi jäsenneltyä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista 
koskevia määräyksiä;

(Commission in its position paper on Trade 
and Sustainable Development suggests less 
stringent provisions. We have to be careful 
in obliging US to ratify all ILO 
conventions, as this is probably non-
negotiable issues for them.)

Or. en

Tarkistus 636
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) varmistamaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja niiden 
sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan saattamiseen; 
todetaan, että säännöksien tavoitteeksi olisi 
asetettava työ- ja ympäristönormien 
parantaminen; todetaan, että 

ii) asetetaan sopimuksen allekirjoituksen 
ennakkoehdoksi se, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja niiden 
sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan saattamiseen; 
todetaan, että säännöksien tavoitteeksi olisi 
asetettava työ- ja ympäristönormien 
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kunnianhimoiseen kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevaan lukuun olisi myös 
sisällytettävä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia määräyksiä, jotka perustuvat 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille, sekä selkeästi 
jäsenneltyä kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista koskevia määräyksiä;

parantaminen; todetaan, että 
kunnianhimoiseen kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevaan lukuun olisi myös 
sisällytettävä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia määräyksiä, jotka perustuvat 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) toimintaohjeisiin
monikansallisille yrityksille, sekä selkeästi 
jäsenneltyä kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista koskevia määräyksiä;

Or. en

Tarkistus 637
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) varmistamaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja niiden 
sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan saattamiseen; 
todetaan, että säännöksien tavoitteeksi olisi 
asetettava työ- ja ympäristönormien 
parantaminen; todetaan, että 
kunnianhimoiseen kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevaan lukuun olisi myös 
sisällytettävä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia määräyksiä, jotka perustuvat 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille, sekä selkeästi 
jäsenneltyä kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista koskevia määräyksiä;

ii) varmistetaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja niiden 
sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon ja voimaan saattamiseen; 
todetaan, että säännöksien tavoitteeksi olisi 
asetettava työ- ja ympäristönormien 
parantaminen edelleen; todetaan, että 
kunnianhimoiseen kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevaan lukuun olisi myös 
sisällytettävä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia määräyksiä, jotka perustuvat 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille, sekä selkeästi 
jäsenneltyä vuoropuhelua niin sanotun
kansalaisyhteiskunnan kanssa koskevia 
määräyksiä;

Or. de
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Tarkistus 638
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) varmistamaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja 
niiden sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan 
saattamiseen; todetaan, että säännöksien 
tavoitteeksi olisi asetettava työ- ja 
ympäristönormien parantaminen; 
todetaan, että kunnianhimoiseen kauppaa 
ja kestävää kehitystä koskevaan lukuun 
olisi myös sisällytettävä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia määräyksiä, 
jotka perustuvat Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD) 
toimintaohjeisiin monikansallisille 
yrityksille, sekä selkeästi jäsenneltyä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista 
koskevia määräyksiä;

ii) varmistetaan, että sopimus tukee työ- ja 
ympäristöoikeutta koskevien säädösten ja 
poliittisten toimenpiteiden laatimista ja 
voimaan saattamista ja edistää
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
määrittämien perusnormien ja 
ohjeellisten arvojen noudattamista; 
kehotetaan yhtenäistämään yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat normit;

Or. de

Tarkistus 639
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) varmistamaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 

ii) varmistetaan, että kestävää kehitystä 
koskevien lukujen säännöksien tavoitteeksi 
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Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja 
niiden sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan 
saattamiseen; todetaan, että säännöksien 
tavoitteeksi olisi asetettava työ- ja 
ympäristönormien parantaminen; 
todetaan, että kunnianhimoiseen kauppaa 
ja kestävää kehitystä koskevaan lukuun 
olisi myös sisällytettävä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia määräyksiä, 
jotka perustuvat Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD) 
toimintaohjeisiin monikansallisille 
yrityksille, sekä selkeästi jäsenneltyä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista 
koskevia määräyksiä;

asetetaan työ- ja ympäristönormien 
turvaaminen ja edistäminen; pyydetään 
siksi neuvottelijoilta sisällyttämään 
sopimukseen kunnianhimoinen kauppaa 
ja kestävää kehitystä koskeva luku, jonka 
tavoitteeksi olisi asetettava uusien 
kansainvälisten vertailukohtien luominen 
kauppasopimukselle;

Or. en

Tarkistus 640
Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Maria Arena, Emmanuel 
Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) varmistamaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja niiden 
sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan 
saattamiseen; todetaan, että säännöksien 
tavoitteeksi olisi asetettava työ- ja 
ympäristönormien parantaminen; todetaan, 
että kunnianhimoiseen kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevaan lukuun olisi myös 

ii) varmistetaan, että kestävää kehitystä 
koskeva luku on sitova ja 
täytäntöönpanokelpoinen ja siinä 
asetetaan Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) kahdeksan keskeistä sopimusta ja 
niiden sisältö, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskeva ohjelma ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydellinen ja tehokas ratifiointi, 
täytäntöönpano ja voimaan saattaminen 
sopimuksen ehdoksi; todetaan, että 
säännöksien tavoitteeksi olisi asetettava 
työ- ja ympäristönormien parantaminen; 
todetaan, että kunnianhimoiseen kauppaa ja 
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sisällytettävä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia määräyksiä, jotka perustuvat 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille, sekä selkeästi 
jäsenneltyä kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista koskevia määräyksiä;

kestävää kehitystä koskevaan lukuun olisi 
myös sisällytettävä yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevia määräyksiä, 
jotka perustuvat Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD) 
toimintaohjeisiin monikansallisille 
yrityksille, sekä selkeästi jäsenneltyä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista 
koskevia määräyksiä;

Or. en

Tarkistus 641
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ii) varmistamaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen ja niiden 
sisällön, ILOn ihmisarvoista työtä 
koskevan ohjelman ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
täydelliseen ja tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan saattamiseen; 
todetaan, että säännöksien tavoitteeksi olisi 
asetettava työ- ja ympäristönormien 
parantaminen; todetaan, että 
kunnianhimoiseen kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevaan lukuun olisi myös 
sisällytettävä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia määräyksiä, jotka perustuvat 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille, sekä selkeästi 
jäsenneltyä kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista koskevia määräyksiä;

ii) varmistetaan, että kestävää kehitystä 
koskevassa luvussa pyritään 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kahdeksan keskeisen sopimuksen 
mukaisten normien ja niiden sisällön, 
ILOn ihmisarvoista työtä koskevan 
ohjelman ja keskeisten kansainvälisten 
ympäristösopimusten täydelliseen ja 
tehokkaaseen ratifiointiin, 
täytäntöönpanoon ja voimaan saattamiseen; 
todetaan, että säännöksien tavoitteeksi olisi 
asetettava työ- ja ympäristönormien 
parantaminen; todetaan, että 
kunnianhimoiseen kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevaan lukuun olisi myös 
sisällytettävä yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskevia määräyksiä, jotka perustuvat 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille, sekä selkeästi 
jäsenneltyä kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista koskevia määräyksiä;

Or. en
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Tarkistus 642
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormien soveltamisalaa ei 
rajoiteta kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevaan lukuun, vaan ne olisi 
yhtäläisesti sisällytettävä muihin 
sopimusaloihin, kuten investoinnit, 
palvelukauppa, sääntelyyn liittyvä 
yhteistyö ja julkiset hankinnat;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 643
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormien soveltamisalaa ei 
rajoiteta kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevaan lukuun, vaan ne olisi 
yhtäläisesti sisällytettävä muihin 
sopimusaloihin, kuten investoinnit, 
palvelukauppa, sääntelyyn liittyvä 
yhteistyö ja julkiset hankinnat;

iii) varmistetaan, että kestävää kehitystä 
koskevan luvun työ- ja sosiaalisäännösten 
monialaisuus sisällytetään sopimuksen 
asiaa koskeviin toiminnallisiin osiin, 
jolloin varmistetaan johdonmukainen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

Or. de

Tarkistus 644
Dita Charanzová
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormien soveltamisalaa ei 
rajoiteta kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevaan lukuun, vaan ne olisi 
yhtäläisesti sisällytettävä muihin 
sopimusaloihin, kuten investoinnit, 
palvelukauppa, sääntelyyn liittyvä 
yhteistyö ja julkiset hankinnat;

iii) varmistetaan, että yhdessä luvussa 
asetettuja normeja noudatetaan 
sopimuksen muissakin luvuissa ja lukujen 
välisten ristiriitojen ja toiston 
välttämiseen kiinnitetään huomiota;

Or. en

Tarkistus 645
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormien soveltamisalaa ei 
rajoiteta kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevaan lukuun, vaan ne olisi 
yhtäläisesti sisällytettävä muihin 
sopimusaloihin, kuten investoinnit, 
palvelukauppa, sääntelyyn liittyvä 
yhteistyö ja julkiset hankinnat;

iii) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormien sekä kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
sääntelyoikeuden soveltamisalaa ei 
rajoiteta kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevaan lukuun, vaan ne olisi 
yhtäläisesti sisällytettävä muihin 
sopimusaloihin, kuten investoinnit, 
palvelukauppa, sääntelyyn liittyvä 
yhteistyö ja julkiset hankinnat;

Or. en

Tarkistus 646
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – iii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormien soveltamisalaa ei 
rajoiteta kauppaa ja kestävää kehitystä
koskevaan lukuun, vaan ne olisi 
yhtäläisesti sisällytettävä muihin 
sopimusaloihin, kuten investoinnit, 
palvelukauppa, sääntelyyn liittyvä 
yhteistyö ja julkiset hankinnat;

iii) varmistetaan, että työ-, sosiaali- ja 
ympäristönormien soveltamisalaa ei 
rajoiteta kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevaan lukuun, vaan ne olisi 
yhtäläisesti sisällytettävä muihin 
sopimusaloihin, kuten investoinnit, 
palvelukauppa, sääntelyyn liittyvä 
yhteistyö ja julkiset hankinnat;

Or. es

Tarkistus 647
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – iii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iii) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormien soveltamisalaa ei 
rajoiteta kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevaan lukuun, vaan ne olisi 
yhtäläisesti sisällytettävä muihin 
sopimusaloihin, kuten investoinnit, 
palvelukauppa, sääntelyyn liittyvä 
yhteistyö ja julkiset hankinnat;

iii) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormien soveltamisalaa ei 
rajoiteta kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevaan lukuun, vaan ne olisi 
yhtäläisesti sisällytettävä muihin 
sopimusaloihin, kuten investoinnit, 
palvelukauppa, sääntelyyn liittyvä 
yhteistyö ja julkiset hankinnat, ja 
varmistetaan selkeää ja yksiselitteistä 
kieltä käyttämällä, että mikään 
sopimuksen määräys ei heikennä 
eurooppalaisia ympäristö- ja 
elintarviketurvallisuusnormeja, erityisesti 
sen estämiseksi, että jokin sopimus voisi 
edes teoriassa mahdollistaa 
muuntogeenisten organismien, kloorilla 
käsitellyn sianlihan tai hormonilihan 
tuonnin EU:n markkinoille;

Or. en
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Tarkistus 648
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormit voidaan saattaa voimaan 
hyödyntäen EU:n ja Korean välisen 
vapaakauppasopimuksesta saatuja hyviä 
kokemuksia sekä hyviä ja tehokkaita 
käytäntöjä, jotka sisältyvät Yhdysvaltojen 
vapaakauppasopimuksiin ja kansalliseen 
sääntelyyn;

iv) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormit voivat olla käytännössä 
tehokkaita, ottamalla käyttöön erityinen 
riitojenratkaisumekanismi;

Or. en

Tarkistus 649
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormit voidaan saattaa voimaan 
hyödyntäen EU:n ja Korean välisen
vapaakauppasopimuksesta saatuja hyviä 
kokemuksia sekä hyviä ja tehokkaita 
käytäntöjä, jotka sisältyvät Yhdysvaltojen 
vapaakauppasopimuksiin ja kansalliseen 
sääntelyyn;

iv) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormit voidaan saattaa voimaan 
hyödyntäen EU:n ja Korean välisestä
vapaakauppasopimuksesta saatuja hyviä 
kokemuksia sekä hyviä ja tehokkaita 
käytäntöjä, jotka sisältyvät Yhdysvaltojen 
vapaakauppasopimuksiin ja kansalliseen 
sääntelyyn; varmistetaan, että 
työlainsäädännön säännösten 
täytäntöönpanoa ja noudattamista 
valvotaan tehokkaalla valvontaprosessilla, 
johon osallistuu työmarkkinaosapuolten 
ja kansalaisyhteiskunnan edustajia; 
varmistetaan, että kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevaan lukuun sovelletaan 
tulevaan sopimuksen sisältyvää yleistä 
riitojenratkaisumekanismia;
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Or. en

Tarkistus 650
Franck Proust, Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormit voidaan saattaa voimaan 
hyödyntäen EU:n ja Korean välisen 
vapaakauppasopimuksesta saatuja hyviä 
kokemuksia sekä hyviä ja tehokkaita 
käytäntöjä, jotka sisältyvät Yhdysvaltojen 
vapaakauppasopimuksiin ja kansalliseen 
sääntelyyn;

iv) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormit voidaan saattaa voimaan 
hyödyntäen kaikkia kokemuksia, joita 
Euroopan unionin toimielimet, 
jäsenvaltiot tai kansalliset parlamentit 
ovat pitäneet myönteisinä;

Or. fr

Tarkistus 651
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormit voidaan saattaa voimaan
hyödyntäen EU:n ja Korean välisen 
vapaakauppasopimuksesta saatuja hyviä
kokemuksia sekä hyviä ja tehokkaita 
käytäntöjä, jotka sisältyvät Yhdysvaltojen 
vapaakauppasopimuksiin ja kansalliseen 
sääntelyyn;

iv) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormit otetaan mukaan
hyödyntäen EU:n voimassa olevista 
vapaakauppasopimuksista saatuja aiempia
kokemuksia sekä hyviä ja tehokkaita 
käytäntöjä, jotka sisältyvät Yhdysvaltojen 
vapaakauppasopimuksiin ja kansalliseen 
sääntelyyn;

Or. en
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Tarkistus 652
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – iv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormit voidaan saattaa voimaan 
hyödyntäen EU:n ja Korean välisen 
vapaakauppasopimuksesta saatuja hyviä 
kokemuksia sekä hyviä ja tehokkaita 
käytäntöjä, jotka sisältyvät Yhdysvaltojen 
vapaakauppasopimuksiin ja kansalliseen 
sääntelyyn;

iv) varmistetaan, että työ- ja 
ympäristönormit ja -oikeudet voidaan 
saattaa voimaan hyödyntäen EU:n ja 
Korean välisessä 
vapaakauppasopimuksessa määriteltyjä 
menettelyjä sekä lisäämällä 
täytäntöönpanokäytäntöjä, jotka sisältyvät 
Yhdysvaltojen vapaakauppasopimuksiin ja 
kansalliseen sääntelyyn;

Or. en

Tarkistus 653
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) vaaditaan sisällyttämään tähän 
sopimukseen monissa sopimuksissa 
käytetty ihmisoikeuslauseke, jotta 
varmistetaan, että ihmisoikeuksien ja 
demokratian periaatteita sovelletaan;

Or. en

Tarkistus 654
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

iv a) luodaan mekanismeja, joilla tuetaan 
TTIP:n vaikutuksen vuoksi irtisanottuja 
työntekijöitä ja torjutaan 
nettotyöpaikkojen menetystä Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 655
Eleonora Forenza

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv a) tuetaan neuvotteluissa jokaisen 
osapuolen täyttä oikeutta arvioida 
lainsäädäntöä oman menetelmänsä 
mukaisesti; kehotetaan komissiota myös 
puolustamaan EU:n säännöstöä, joka 
koskee varovaisuusperiaatetta ja joka 
mahdollistaa nopean toiminnan ihmisten, 
eläinten tai kasvien terveyteen 
kohdistuvan mahdollisen uhan 
torjumiseksi tai ympäristön 
suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 656
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv b) painotetaan, että kauppasopimusten 
ei missään tilanteessa saa antaa heikentää 
työ- ja sosiaalilainsäädännön säännöksiä 
ja työsopimusehtoja; todetaan, että 
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mahdolliset neuvottelut mallista IV olisi 
ehtona sidottava toimivaan rajat 
ylittävään yhteistyöhön hallinnon, 
oikeuden, työehtojen ja työoikeuden 
kysymyksissä, jotta taattaisiin keskitetty 
palkka- ja työehtoratkaisu; todetaan, että 
on oltava mahdollista soveltaa 
täytäntöönpanon laiminlyöneisiin 
sopimusosapuoliin 
riitojenratkaisumenettelyä, jossa vodaan 
määrätä myös seuraamuksia;

Or. en

Tarkistus 657
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv b) otetaan huomioon se vaikutus, joka 
eurooppalaisten yritysten siirtymisellä 
houkuttelevampien tuotanto-olosuhteiden 
Yhdysvaltoihin on, sekä se, että monet 
eurooppalaiset yritykset haluavat siirtää 
T&K-osastonsa Yhdysvaltoihin, mikä 
vähentää EU:n innovointivalmiuksia;

Or. en

Tarkistus 658
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

iv c) hylätään mahdollinen sopimus, joka 
saattaisi uhata EU:n työnormeja ja johtaa 
sosiaaliseen polkumyyntiin;



PE552.130v01-00 28/120 AM\1055775FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 659
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) varmistetaan, että transatlanttisten 
yritysten työntekijät saavat tietoja ja heitä 
kuullaan eurooppalaista yritysneuvostoa 
koskevan direktiivin mukaisesti;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 660
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) varmistetaan, että transatlanttisten 
yritysten työntekijät saavat tietoja ja heitä 
kuullaan eurooppalaista yritysneuvostoa 
koskevan direktiivin mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 661
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) varmistetaan, että transatlanttisten v) varmistetaan, että transatlanttisten 
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yritysten työntekijät saavat tietoja ja heitä 
kuullaan eurooppalaista yritysneuvostoa 
koskevan direktiivin mukaisesti;

yritysten työntekijät saavat tietoja ja heitä 
kuullaan eurooppalaista yritysneuvostoa 
koskevan direktiivin mukaisesti; 
varmistetaan lisäksi, että ilmiantajilla on 
yrityksissä asema, joka tarjoaa heille 
oikeudellisen suojan heidän toimiessaan 
molemmin puolin Atlanttia;

Or. fr

Tarkistus 662
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) varmistetaan, että transatlanttisten 
yritysten työntekijät saavat tietoja ja heitä 
kuullaan eurooppalaista yritysneuvostoa 
koskevan direktiivin mukaisesti;

v) varmistetaan, että EU:n jäsenvaltion 
oikeuden mukaisesti rekisteröityjen
transatlanttisten yritysten työntekijät saavat 
tietoja ja heitä kuullaan eurooppalaista 
yritysneuvostoa koskevan direktiivin 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 663
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) varmistetaan, että transatlanttisten 
yritysten työntekijät saavat tietoja ja heitä 
kuullaan eurooppalaista yritysneuvostoa 
koskevan direktiivin mukaisesti;

v) varmistetaan kaikilta osin kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen, että
transatlanttisten yritysten työntekijöillä on 
sama oikeus kuin sijaintipaikan muilla 
työntekijöillä;

Or. en
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Tarkistus 664
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – v alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v) varmistetaan, että transatlanttisten 
yritysten työntekijät saavat tietoja ja heitä 
kuullaan eurooppalaista yritysneuvostoa 
koskevan direktiivin mukaisesti;

v) varmistetaan, että transatlanttisten 
yritysten työntekijät saavat tietoja ja heitä 
kuullaan eurooppalaista yritysneuvostoa 
koskevan direktiivin mallin mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 665
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

v a) varmistetaan, että työpaikkaperiaate 
on taattava; todetaan, että kansallinen 
työ- ja sosiaalilainsäädäntö ja 
työmarkkinaratkaisua koskevat 
säännökset on pidettävä voimassa 
työntekijöiden väliaikaisten siirtojen ja 
sijoitusten aikana; todetaan, että TTIP-
sopimuksessa väliaikaisten siirtojen ja 
sijoitusten ehdot olisi määriteltävä hyvin;

Or. en

Tarkistus 666
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vi alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi varmistaen 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
selvästi määritelty osallistuminen;

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
täytäntöönpanon vaikutusta talouden ja 
yhteiskunnan kestävään kehitykseen
tarkastellaan myös perusteellisen ja 
puolueettoman kestävään kehitykseen 
kohdistuvien kaupan vaikutusten 
arvioinnin avulla ottaen mukaan kaikki 
asianomaiset osapuolet alakohtaisessa 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 667
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi varmistaen 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
selvästi määritelty osallistuminen;

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi;

Or. de

Tarkistus 668
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 



PE552.130v01-00 32/120 AM\1055775FI.doc

FI

ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi varmistaen 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
selvästi määritelty osallistuminen;

ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla kestävään kehitykseen 
kohdistuvien kaupan vaikutusten arviointi 
varmistaen sidosryhmien ja 
kansalaisyhteiskunnan selvästi määritelty 
osallistuminen ja tunnustaen tällaisen 
tehtävän suuri vaikeus, joka johtuu 
lukuisista ulkoisista perusteista ja 
tekijöistä;

Or. fr

Tarkistus 669
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi varmistaen 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
selvästi määritelty osallistuminen;

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista, alueellista ja sosiaalista 
vaikutusta sekä ympäristövaikutusta 
tarkastellaan laatimalla kattava kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi varmistaen 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
sekä paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten selvästi määritelty
osallistuminen, kuuleminen ja 
myötävaikutus; pyydetään komissiota 
tekemään vertailevia perusteellisia 
vaikutuksia koskevia selvityksiä kaikista 
jäsenvaltioista;

Or. en

Tarkistus 670
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vi alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi varmistaen 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan
selvästi määritelty osallistuminen;

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi neuvottelujen 
päättymisen jälkeen varmistaen kaikkien
sidosryhmien selvästi määritelty 
osallistuminen

Or. de

Tarkistus 671
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi varmistaen 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
selvästi määritelty osallistuminen;

vi) pannaan merkille tekeillä oleva 
kaupan kestävyyttä koskeva 
vaikutustenarviointi sopimuksessa ja 
varmistetaan, että sidosryhmät ja 
kansalaisyhteiskunta voivat kommentoida 
sitä;

Or. en

Tarkistus 672
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vi alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi varmistaen 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
selvästi määritelty osallistuminen;

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi, johon kuuluu 
Atlantin yli käytävän lisääntyneen 
tavarakaupan yhteydessä kuluvan 
energian määrä, varmistaen sidosryhmien 
ja kansalaisyhteiskunnan selvästi 
määritelty osallistuminen;

Or. en

Tarkistus 673
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi varmistaen 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
selvästi määritelty osallistuminen;

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
työllisyys- ja ympäristövaikutusta 
tarkastellaan laatimalla perusteellinen 
kestävään kehitykseen kohdistuvien 
kaupan vaikutusten arviointi varmistaen 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
selvästi määritelty osallistuminen;

Or. it

Tarkistus 674
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vi alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi varmistaen 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan
selvästi määritelty osallistuminen;

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten ennakkoarviointi
(SIA) noudattaen kaikilta osin EU:n SIA-
direktiiviä ja varmistaen sidosryhmien ja 
kansalaisyhteiskunnan selvästi määritelty 
osallistuminen;

Or. en

Tarkistus 675
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi varmistaen 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
selvästi määritelty osallistuminen; 

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista, sosiaalista, työmarkkinoihin 
liittyvää ja ympäristöä koskevaa
vaikutusta ja sen seurauksia kuluttajille, 
perusoikeuksille, sukupuolten tasa-arvolle 
ja kulttuuriselle monimuotoisuudelle 
tarkastellaan perinpohjaisissa 
vaikutustenarvioinneissa 
28 jäsenvaltiossa ja että kaikki 
sidosryhmät ja erityisesti pk-yritykset ja 
kansalaisyhteiskunta ovat selkeästi ja 
rakenteellisesti osallisina;

Or. es

Tarkistus 676
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi varmistaen 
sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan 
selvästi määritelty osallistuminen;

vi) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä 
ympäristövaikutusta tarkastellaan 
laatimalla perusteellinen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien kaupan 
vaikutusten arviointi varmistaen 
asiaankuuluvien sidosryhmien ja 
kansalaisyhteiskunnan selvästi määritelty 
osallistuminen;

Or. en

Tarkistus 677
Lola Sánchez Caldentey

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi a) kunnioitetaan kehitysmaiden 
hallitusten ja parlamenttien oikeutta 
säännellä investointeja ja varmistetaan, 
että velvollisuuksia ja vaatimuksia 
sovelletaan kaikkiin sijoittajiin, myös 
ulkomaisiin, jotta taataan työelämän 
oikeuksien, ympäristöoikeuksien, 
ihmisoikeuksien ja muiden vaatimusten 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 678
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vi a alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi a) pidättäydytään erityisen energiaa 
koskevan luvun sisällyttämisestä TTIP-
sopimukseen, ellei se edistä 
energiansaannin monipuolistamista ja 
energian toimitusvarmuutta kaikille 
kansalaisille kohtuuhintaan ja siten 
energiaköyhyyden poistamista, 
energiansäästöä ja energiatehokkuutta ja 
sisällä velvoitteita, jotka tukevat kestävää 
energiapolitiikkaa ja yhteistyötä 
vaihtoehtoisia, kestäviä 
energiantuotantomenetelmiä koskevassa 
tutkimuksessa;

Or. en

Tarkistus 679
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vi a) varmistetaan, että tehdään TTIP-
sopimuksen taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristövaikutusten lisäarviointi 
neuvottelujen päättymisen jälkeen ja 
ennen äänestystä parlamentissa ja 
neuvostossa samoin kuin kestävän 
kehityksen vaikutusten lisäarviointi, 
johon otetaan mukaan sidosryhmiä ja 
kansalaisyhteiskunta, ja että kaikissa 
vaikutusten arvioinneissa selvitetään 
TTIP:n vaikutuksia kehitysmaihin sekä 
EU:n ja Turkin väliseen tulliliittoon;

Or. en

Tarkistus 680
Bendt Bendtsen
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että 
TTIP poistaisi kaikki jäljellä olevat 
energian vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista;

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
energialähteiden vientiä siten, että TTIP 
poistaisi kaikki jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista;

Or. en

Tarkistus 681
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että TTIP 
poistaisi kaikki jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista;

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että TTIP 
poistaisi jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista ja 
autettaisiin kehittämään turvallisempi 
energiavalikoima;

Or. en

Tarkistus 682
Tonino Picula

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että TTIP 
poistaisi kaikki jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista;

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että TTIP 
poistaisi kaikki jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista ja 
edistettäisiin toimitusvarmuutta;

Or. hr

Tarkistus 683
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että TTIP 
poistaisi kaikki jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista;

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
turvaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että TTIP 
poistaisi kaikki jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista; 
varmistetaan, että energiamarkkinoiden 
avaamiseen liitetään energia-alan 
strateginen transatlanttinen kumppanuus, 
jonka myötä pyritään takaamaan 
Euroopan unionin energiavarmuus;

Or. fr

Tarkistus 684
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vii alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että
TTIP poistaisi kaikki jäljellä olevat 
energian vientirajoitukset näiden kahden
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista;

vii) varmistetaan, että TTIP poistaa kaikki 
jäljellä olevat energian vientirajoitukset 
näiden kahden kauppakumppanin väliltä, 
millä tuettaisiin energialähteiden 
monipuolistamista EU:ssa, ja harkitaan 
energiaintensiivisten tavaroiden tullien 
alennuksien asettamista ehdoksi 
yhdysvaltalaisen energian todelliselle 
vapaalle tuonnille unioniin unionin 
neuvotteluaseman parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 685
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että 
TTIP poistaisi kaikki jäljellä olevat 
energian vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä 
tuettaisiin energialähteiden 
monipuolistamista;

vii) jätetään neuvottelujen ulkopuolelle 
kaikki määräykset, joilla helpotetaan 
liuskekaasun ja huomattavasti 
saastuttavien polttoaineiden talteenottoa, 
kuljetusta ja maahantuontia unioniin; 
varmistetaan, että minkään 
kauppasopimuksen mikään määräys ei 
vaaranna EU:n kunnianhimoisen 
ilmastonmuutoksen torjumiseen 
tähtäävän politiikan hyväksymistä ja 
kehittämistä; 

Or. en

Tarkistus 686
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että TTIP 
poistaisi kaikki jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista;

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että TTIP 
poistaisi kaikki jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista; 
säilytetään EU:n oikeus luokitella 
polttoaineet niiden elinkaaren aikaisten 
hiilidioksidivaikutusten mukaan, ja 
pidetään mielessä EU:n omat 
ilmastonmuutostavoitteet;

Or. en

Tarkistus 687
Franck Proust, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Michel Dantin

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että TTIP 
poistaisi kaikki jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista;

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että TTIP 
poistaisi kaikki jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista ja 
samalla rohkaistaisiin tekemään 
tutkimusta, jotta ympäristöasiat otettaisiin 
paremmin huomioon uusissa 
tuotantotavoissa;

Or. fr

Tarkistus 688
Yannick Jadot, Ska Keller
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että 
TTIP poistaisi kaikki jäljellä olevat 
energian vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä 
tuettaisiin energialähteiden 
monipuolistamista;

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja lopettaa 
fossiilisille polttoaineille maksettavat tuet 
G-20-kokouksen asiasta antamien 
sitoumusten mukaisesti, erityisesti koskien 
etenkin kaupallisen lentoliikenteen 
polttoaineveroja koskevia poikkeuksia 
sekä vientitakuulaitosten ja 
kansainvälisten rahoituslaitosten kautta 
maksettavia tukia;

Or. en

Tarkistus 689
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Petras Auštrevičius, Marielle 
de Sarnez, Angelika Mlinar

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että TTIP 
poistaisi kaikki jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista;

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että TTIP 
poistaisi kaikki jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista ja 
riippuvuuden vähentämistä nykyisistä 
lähteistä todeten samalla, että tätä ei voida 
pitää EU:n kunnianhimoisen vihreän ja 
kestävän energiapolitiikan korvaajana;

Or. en

Tarkistus 690
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että 
TTIP poistaisi kaikki jäljellä olevat
energian vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä 
tuettaisiin energialähteiden 
monipuolistamista;

vii) varmistetaan, että sopimuksessa ei ole 
erityistä energiaa koskevaa lukua, koska 
eri tutkimukset teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan tilaama tutkimus 
mukaan lukien osoittavat, että Yhdysvallat 
ei edistä energiavarmuutta Euroopassa 
pääasiassa siksi, että energian vientiä 
rajoitetaan, samanaikaisesti kun 
Yhdysvaltojen kaasun vienti johtaa 
hinnannousuun EU:n markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 691
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että TTIP 
poistaisi kaikki jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista;

vii) varmistetaan, että kumpikin osapuoli 
kartoittaa neuvotteluissa tapoja helpottaa 
maakaasun ja öljyn vientiä siten, että TTIP 
poistaisi kaikki jäljellä olevat energian 
vientirajoitukset näiden kahden 
kauppakumppanin väliltä, millä tuettaisiin 
energialähteiden monipuolistamista ja 
vähennettäisiin EU:n jäsenvaltioiden 
riippuvuutta yksittäisistä toimitus- ja 
kuljetuslähteistä;

Or. en

Tarkistus 692
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
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Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii a) hylätään lausekkeet, jotka 
johtaisivat TTIP:n kielteisiin 
frakkauksen, ulkomerellä tapahtuvan 
öljynporauksen ja kaasunetsinnän 
laajenemiseen liittyviin 
ympäristövaikutuksiin;

Or. en

Tarkistus 693
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii a) varmistetaan, että TTIP-
neuvotteluissa otetaan huomioon tavoite 
vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, 
ja painotetaan siksi, että kunnianhimoiset 
ja sitovat yhteiset energiatehokkuustoimet 
sekä uusiutuvien energiamuotojen 
edistäminen ovat taloudellisesi ja 
ympäristön kannalta kaikkein 
kestävimmät vaihtoehdot tämän 
päämäärän saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 694
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – vii b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii b) neuvotellaan määräyksistä, joilla 
tuetaan niiden tavoitteiden saavuttamista, 
jotka koskevat EU:n 
tuontiöljyriippuvuuden vähentämistä ja 
liikenteen hiilidioksidipäästöjen 
supistamista 60 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä, siirtymistä pois tavanomaisia 
polttoaineita käyttävistä autoista 
kaupungeissa, ilmailun ja merenkulun 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sekä 
liikennemuotosiirtymän helpottamista;

Or. en

Tarkistus 695
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vii b) varmistetaan, ettei EU:n 
standardoimisprosessia heikennetä 
esimerkiksi energiamerkintäpolitiikan ja 
energiatehokkuustoimien alalla;

Or. en

Tarkistus 696
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – viii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii) varmistetaan, että sopimuksin ei 
vaikuteta kummankaan osapuolen 

viii) varmistetaan, että sopimuksin ei 
vaikuteta kummankaan osapuolen 
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oikeuteen hallinnoida energialähteiden 
tutkimista ja hyödyntämistä mutta 
syrjintäkieltoa sovelletaan, kun 
hyödyntämispäätös on tehty; todetaan, että 
raaka-aineiden ja energian saanti olisi 
myös taattava syrjimättömältä pohjalta 
sekä EU:n että Yhdysvaltojen yrityksille ja 
että energiatuotteiden laatuvaatimuksia 
olisi noudatettava;

oikeuteen hallinnoida ja säännellä
energialähteiden tutkimista ja 
hyödyntämistä mutta syrjintäkieltoa 
sovelletaan, kun hyödyntämispäätös on 
tehty; todetaan, että raaka-aineiden ja 
energian saanti olisi myös taattava 
syrjimättömältä pohjalta sekä EU:n että 
Yhdysvaltojen yrityksille ja että 
energiatuotteiden laatuvaatimuksia olisi 
noudatettava;

Or. en

Tarkistus 697
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – viii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii) varmistetaan, että sopimuksin ei 
vaikuteta kummankaan osapuolen 
oikeuteen hallinnoida energialähteiden 
tutkimista ja hyödyntämistä mutta 
syrjintäkieltoa sovelletaan, kun 
hyödyntämispäätös on tehty; todetaan, että 
raaka-aineiden ja energian saanti olisi 
myös taattava syrjimättömältä pohjalta 
sekä EU:n että Yhdysvaltojen yrityksille ja 
että energiatuotteiden laatuvaatimuksia 
olisi noudatettava;

viii) varmistetaan, että sopimuksin ei 
vaikuteta kummankaan osapuolen 
oikeuteen hallinnoida energialähteiden 
tutkimista ja hyödyntämistä tai oikeuteen 
hallinnoida energiantuotantoa mutta 
syrjintäkieltoa sovelletaan, kun 
hyödyntämispäätös on tehty; pidetään 
mielessä, että mikään sopimuksen kohta 
ei heikennä legitiimejä kansallisia 
kollektiivisia etuoikeuksia, kuten 
hydraulisen murtamisen kieltämistä, 
ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisesti; todetaan, että raaka-aineiden ja 
energian saanti olisi myös taattava 
syrjimättömältä pohjalta sekä EU:n että 
Yhdysvaltojen yrityksille ja että 
energiatuotteiden laatuvaatimuksia olisi 
noudatettava;

Or. en
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Tarkistus 698
Amjad Bashir

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – viii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii) varmistetaan, että sopimuksin ei 
vaikuteta kummankaan osapuolen 
oikeuteen hallinnoida energialähteiden 
tutkimista ja hyödyntämistä mutta 
syrjintäkieltoa sovelletaan, kun 
hyödyntämispäätös on tehty; todetaan, että 
raaka-aineiden ja energian saanti olisi 
myös taattava syrjimättömältä pohjalta 
sekä EU:n että Yhdysvaltojen yrityksille ja 
että energiatuotteiden laatuvaatimuksia 
olisi noudatettava;

viii) varmistetaan, että TTIP-sopimuksella
ei vaikuteta kummankaan osapuolen 
oikeuteen säännellä energialähteiden 
tutkimista, hyödyntämistä ja toimituksia 
niistä ja että syrjintäkieltoperiaatetta
sovelletaan, kun hyödyntämispäätös on 
tehty; todetaan, että raaka-aineiden ja 
energian saanti olisi myös taattava 
syrjimättömältä pohjalta sekä EU:n että 
Yhdysvaltojen yrityksille ja että 
kummankin osapuolen energiatuotteiden 
laatuvaatimuksia olisi noudatettava
maahantuonnin osalta;

Or. en

Tarkistus 699
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – viii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii) varmistetaan, että sopimuksin ei 
vaikuteta kummankaan osapuolen 
oikeuteen hallinnoida energialähteiden 
tutkimista ja hyödyntämistä mutta 
syrjintäkieltoa sovelletaan, kun 
hyödyntämispäätös on tehty; todetaan, 
että raaka-aineiden ja energian saanti 
olisi myös taattava syrjimättömältä 
pohjalta sekä EU:n että Yhdysvaltojen 
yrityksille ja että energiatuotteiden 
laatuvaatimuksia olisi noudatettava;

viii) varmistetaan, että sopimuksin ei 
vaikuteta kummankaan osapuolen 
oikeuteen hallinnoida energialähteiden 
tutkimusta ja hyödyntämistä ja että 
energiatuotteiden laatuvaatimuksia olisi 
noudatettava sellaisina kuin ne on 
vahvistettu EU:n polttoaineiden laatua 
koskevassa direktiivissä, jonka nojalla 
niitä myös kehitetään edelleen;

Or. en
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Tarkistus 700
Alain Cadec

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii a) varmistetaan, että TTIP ei poista 
osapuolilta oikeutta säännellä 
merialueidensa taloudellista käyttöä, 
erityisesti yksityisten toimijoiden pääsyä 
näille alueille; katsoo, että perinteistä 
merellä tapahtuvaa toimintaa, kuten 
kalastusta, on voitava suojella 
merialueiden käyttöä koskevien kiistojen 
yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 701
Matteo Salvini

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

viii a) otetaan huomioon, että TTIP ei voi 
merkittävästi edistää energiatoimitusten 
monipuolistamista unionissa, kuten on 
myös vahvistettu Euroopan parlamentin 
teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan tilaamassa TTIP:n 
vaikutuksia Euroopan 
energiamarkkinoihin ja 
valmistusteollisuuteen (TTIP Impacts on 
European Energy Markets and 
Manufacturing Industries)1 a

käsittelevässä tutkimuksessa, jossa ei 
ennakoida, että nesteytettyä maakaasua 
lukuun ottamatta TTIP voisi taata uusia 
energiatoimituksia ja että on joka 
tapauksessa epätodennäköistä, että TTIP 
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takaa suoran varmuusmekanismin 
energia-alalla;

__________________
1 a

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

Or. it

Tarkistus 702
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ix alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix) varmistetaan, että TTIP:ssä tuetaan 
ympäristöystävällisten tavaroiden ja 
palvelujen käyttöä ja edistämistä ja 
hyödynnetään näin transatlanttisen 
talouden tarjoamaa merkittävää 
potentiaalia, joka liittyy ympäristöalalla ja 
taloudellisesti saavutettavaan hyötyyn;

ix) varmistetaan, että TTIP:ssä tuetaan 
ympäristöystävällisten tavaroiden ja 
palvelujen käyttöä ja edistämistä ja 
hyödynnetään näin transatlanttisen 
talouden tarjoamaa merkittävää 
potentiaalia, joka liittyy ympäristöalalla ja 
taloudellisesti saavutettavaan hyötyyn 
pyrkien erityisesti torjumaan ilmaston 
lämpenemistä;

Or. fr

Tarkistus 703
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ix alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix) varmistetaan, että TTIP-ssä tuetaan 
ympäristöystävällisten tavaroiden ja 
palvelujen käyttöä ja edistämistä ja 
hyödynnetään näin transatlanttisen 
talouden tarjoamaa merkittävää 

ix) varmistetaan, että TTIP-ssä tuetaan 
kestävien tavaroiden ja palvelujen käyttöä 
ja edistämistä ja kannustetaan näin 
hyödyntämään transatlanttisen talouden 
tarjoamaa merkittävää potentiaalia, joka 
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potentiaalia, joka liittyy ympäristöalalla ja 
taloudellisesti saavutettavaan hyötyyn;

liittyy ympäristöalalla ja taloudellisesti 
saavutettavaan hyötyyn;

Or. en

Tarkistus 704
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ix alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix) varmistetaan, että TTIP-ssä tuetaan 
ympäristöystävällisten tavaroiden ja 
palvelujen käyttöä ja edistämistä ja 
hyödynnetään näin transatlanttisen 
talouden tarjoamaa merkittävää 
potentiaalia, joka liittyy ympäristöalalla ja 
taloudellisesti saavutettavaan hyötyyn;

ix) varmistetaan, että TTIP:ssä tuetaan 
siirtymistä vähähiiliseen, varmaan ja 
kilpailukykyiseen energiajärjestelmään; 
otetaan huomioon, että 
energiajärjestelmään siirtyminen on 
mahdollista vain, jos kehitetään 
huomattavasti uusiutuvia energialähteitä, 
vähennetään energiankysyntää 
energiatehokkuutta lisäämällä ja 
hyödynnetään näin merkittävää 
potentiaalia, joka liittyy uusien 
työpaikkojen luomiseen ”vihreässä 
taloudessa”, talouskasvun edistämiseen ja 
ympäristön suojelemiseen;

Or. en

Tarkistus 705
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ix alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix) varmistetaan, että TTIP-ssä tuetaan 
ympäristöystävällisten tavaroiden ja 
palvelujen käyttöä ja edistämistä ja 
hyödynnetään näin transatlanttisen 

ix) varmistetaan, että TTIP-ssä tuetaan 
ympäristöystävällisten tavaroiden ja 
palvelujen käyttöä ja edistämistä myös 
helpottamalla näiden tavaroiden ja 
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talouden tarjoamaa merkittävää 
potentiaalia, joka liittyy ympäristöalalla ja 
taloudellisesti saavutettavaan hyötyyn;

palvelujen kehittämistä ja hyödynnetään 
näin transatlanttisen talouden tarjoamaa 
merkittävää potentiaalia, joka liittyy 
ympäristöalalla ja taloudellisesti 
saavutettavaan hyötyyn;

Or. en

Tarkistus 706
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ix alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix) varmistetaan, että TTIP-ssä tuetaan 
ympäristöystävällisten tavaroiden ja 
palvelujen käyttöä ja edistämistä ja 
hyödynnetään näin transatlanttisen 
talouden tarjoamaa merkittävää 
potentiaalia, joka liittyy ympäristöalalla ja 
taloudellisesti saavutettavaan hyötyyn;

ix) varmistetaan, että TTIP-ssä tuetaan 
EU:n energiatehokkuustavoitteita ja
ympäristöystävällisten tavaroiden ja 
palvelujen käyttöä ja edistämistä ja 
hyödynnetään näin transatlanttisen 
talouden tarjoamaa merkittävää 
potentiaalia, joka liittyy ympäristöalalla ja 
taloudellisesti saavutettavaan hyötyyn;

Or. en

Tarkistus 707
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – ix alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix) varmistetaan, että TTIP-ssä tuetaan 
ympäristöystävällisten tavaroiden ja 
palvelujen käyttöä ja edistämistä ja 
hyödynnetään näin transatlanttisen 
talouden tarjoamaa merkittävää 
potentiaalia, joka liittyy ympäristöalalla ja 
taloudellisesti saavutettavaan hyötyyn;

ix) varmistetaan, että TTIP-ssä tuetaan 
ympäristöystävällisten tavaroiden ja 
palvelujen käyttöä ja edistämistä ja 
hyödynnetään näin transatlanttisen 
talouden tarjoamaa merkittävää 
potentiaalia, joka liittyy ympäristöalalla ja 
taloudellisesti saavutettavaan hyötyyn, 
saattamalla päätökseen parhaillaan 
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käynnissä olevat neuvottelut 
ympäristöhyödykkeitä koskevasta 
sopimuksesta;

Or. en

Tarkistus 708
Alain Cadec

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix a) varmistetaan, että TTIP:n avulla 
parannetaan kalavarojen kestävää 
säilymistä ja hallintaa, erityisesti 
laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen (LIS-
kalastus) torjumista koskevassa 
osapuolten välisessä yhteistyössä;

Or. fr

Tarkistus 709
Bendt Bendtsen

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ix a) varmistetaan, että TTIP helpottaa 
ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen, 
kuten rakennusalan, asennusten, 
korjausten ja hallinnon, tuontia ja vientiä, 
jotka liittyvät erottamattomasti vihreän 
teknologian alaan, jolla on yhä monia 
tullien ulkopuolisia esteitä;

Or. en
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Tarkistus 710
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) varmistetaan, että TTIP toimii 
foorumina, jolla kehitetään 
energiatuotantoa koskevia yhteisiä 
kestävän kehityksen normeja ottaen aina 
huomioon molempien osapuolien 
voimassa olevat normit ja noudattaen 
niitä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 711
Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) varmistetaan, että TTIP toimii 
foorumina, jolla kehitetään 
energiatuotantoa koskevia yhteisiä 
kestävän kehityksen normeja ottaen aina 
huomioon molempien osapuolien voimassa 
olevat normit ja noudattaen niitä;

x) varmistetaan, että TTIP toimii 
foorumina, jolla kehitetään
energiatuotantoa koskevia korkeita yhteisiä 
kestävän kehityksen normeja ottaen aina 
huomioon molempien osapuolien voimassa 
olevat normit ja noudattaen niitä;

Or. en

Tarkistus 712
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – x alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) varmistetaan, että TTIP toimii 
foorumina, jolla kehitetään 
energiatuotantoa koskevia yhteisiä 
kestävän kehityksen normeja ottaen aina 
huomioon molempien osapuolien voimassa 
olevat normit ja noudattaen niitä;

x) varmistetaan, että TTIP toimii 
foorumina, jolla kehitetään 
energiatuotantoa koskevia yhteisiä normeja 
ottaen aina huomioon molempien 
osapuolien voimassa olevat normit ja 
noudattaen niitä;

Or. en

Tarkistus 713
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) varmistetaan, että TTIP toimii 
foorumina, jolla kehitetään 
energiatuotantoa koskevia yhteisiä 
kestävän kehityksen normeja ottaen aina 
huomioon molempien osapuolien voimassa 
olevat normit ja noudattaen niitä;

x) varmistetaan, että TTIP toimii 
foorumina, jolla kehitetään 
energiatuotantoa ja energiatehokkuutta 
koskevia yhteisiä kestävän kehityksen 
normeja ottaen aina huomioon molempien 
osapuolien voimassa olevat normit ja 
noudattaen niitä;

Or. en

Tarkistus 714
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) varmistetaan, että TTIP toimii 
foorumina, jolla kehitetään 
energiatuotantoa koskevia yhteisiä
kestävän kehityksen normeja ottaen aina 
huomioon molempien osapuolien voimassa 

x) varmistetaan, että TTIP toimii 
foorumina, jolla kehitetään 
energiatuotantoa koskevia yhteisiä, 
kunnianhimoisia kestävän kehityksen 
normeja ottaen aina huomioon molempien 
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olevat normit ja noudattaen niitä; osapuolien voimassa olevat normit ja 
noudattaen niitä; vauhditetaan tutkimus-
ja innovaatiotoimia, kuten energiaan 
liittyviä, ja selvitetään keinoja tehdä 
yhteistyötä suuren mittakaavan 
energiatutkimus- ja kehittämishankkeissa, 
kuten Yhdysvaltojen 
energiatutkimusorganisaation ARPA-E:n 
hankkeissa (Advanced Research Projects 
Agency-Energy), joilla voidaan auttaa 
lisäämään tämän osa-alueen 
energiainnovaatioita kummallakin 
puolella; varmistetaan, että TTIP toimii 
myös osaamisen- ja tiedonvaihdon 
foorumina, jolla voidaan kerätä tietoa ja 
poistaa esteitä vähähiilisten ja 
ympäristöystävällisten tekniikoiden 
käytöltä;

Or. en

Tarkistus 715
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – x alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x) varmistetaan, että TTIP toimii 
foorumina, jolla kehitetään 
energiatuotantoa koskevia yhteisiä 
kestävän kehityksen normeja ottaen aina 
huomioon molempien osapuolien voimassa 
olevat normit ja noudattaen niitä;

x) varmistetaan, että TTIP toimii 
foorumina, jolla kehitetään 
energiatuotantoa koskevia yhteisiä, 
kunnianhimoisia ja sitovia 
energiatehokkuuden normeja sekä 
kestävän kehityksen normeja ottaen aina 
huomioon molempien osapuolien voimassa 
olevat normit ja noudattaen niitä;

Or. en

Tarkistus 716
Yannick Jadot, Ska Keller



PE552.130v01-00 56/120 AM\1055775FI.doc

FI

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x a) varmistetaan, että erityisen korkeat 
kasvihuonekaasuintensiiviset polttoaineet, 
kuten liuskekaasusta saatava nesteytetty 
maakaasu tai tervahiekasta saatava 
raakaöljy, kielletään EU:n markkinoilla, 
koska ne vaarantaisivat kansainväliset 
ilmastositoumukset, sekoittaisivat EU:n 
ilmastolainsäädännön ja tavoitteet, 
heikentäisivät epätavanomaisia 
polttoaineita koskevia suosituksia ja 
olisivat polttoaineiden laatua koskevan 
direktiivin vastaisia;

Or. en

Tarkistus 717
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x b) todetaan, että energian hintojen 
lisäksi Yhdysvaltojen ja EU:n välillä on 
valtavia eroja henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehotetaan 
komissiota lopettamaan 
siltarumpupolitiikka ja keskittymään 
TTIP-neuvotteluissa yhteistä hyvinvointia 
koskeviin toimiin, jotka perustuvat 
energian kestävyyden, ennalta 
varautumisen periaatteen, ulkoisten 
kustannusten sisäistämisen ja tulevia 
sukupolvia kohtaan tunnettavan vastuun 
kaltaisiin käsitteisiin;

Or. en
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Tarkistus 718
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

x c) edistetään ajatusta transatlanttisista 
kierrätysmarkkinoista, joilla asetetaan 
maailmanlaajuiset normit ja edistetään 
maailmanlaajuista 
kierrätyssertifiointijärjestelmää 
elektroniikkaromun laittoman viennin 
estämiseksi Baselin yleissopimuksen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 719
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että TTIP:ssä on erillinen 
pk-yrityksiä koskeva luku ja siinä pyritään 
luomaan Yhdysvaltoihin uusia 
mahdollisuuksia eurooppalaisille pk-
yrityksille esimerkiksi poistamalla 
kaksinkertaista sertifiointia koskevat 
vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva verkkopohjainen 
tietojärjestelmä, ottamalla rajoilla käyttöön 
nopeutettuja menettelyjä tai poistamalla 
tietyt enimmäistullit, joita sovelletaan 
edelleen; todetaan, että kummankin 
osapuolen olisi tehtävä yhteistyötä 
helpottaakseen pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan esimerkiksi 
yhteisellä pk-yrityksiä palvelevalla 
yhteyspisteellä;

xi) varmistetaan, että TTIP:ssä on erillinen 
pk-yrityksiä koskeva luku ja siinä pyritään 
luomaan vientiä harjoittavien pk-yritysten 
keräämien kokemusten perusteella
Yhdysvaltoihin uusia mahdollisuuksia 
eurooppalaisille pk-yrityksille esimerkiksi 
poistamalla kaksinkertaista sertifiointia 
koskevat vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva verkkopohjainen 
tietojärjestelmä, ottamalla rajoilla käyttöön 
nopeutettuja menettelyjä tai poistamalla 
tietyt enimmäistullit, joita sovelletaan 
edelleen; todetaan, että kummankin 
osapuolen olisi tehtävä yhteistyötä 
helpottaakseen pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan esimerkiksi 
yhteisellä pk-yrityksiä palvelevalla 
yhteyspisteellä, jotta ne tuntisivat kunkin 
osavaltion erityispiirteet, mahdolliset 
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yhteyshenkilöt sekä riitatapauksia 
koskevat liitännäistoimenpiteet sähköisen 
oikeudenkäytön portaalissa;

Or. fr

Tarkistus 720
Tonino Picula

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että TTIP:ssä on erillinen 
pk-yrityksiä koskeva luku ja siinä pyritään 
luomaan Yhdysvaltoihin uusia 
mahdollisuuksia eurooppalaisille pk-
yrityksille esimerkiksi poistamalla 
kasinkertaista sertifiointia koskevat 
vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva verkkopohjainen 
tietojärjestelmä, ottamalla rajoilla käyttöön 
nopeutettuja menettelyjä tai poistamalla 
tietyt enimmäistullit, joita sovelletaan 
edelleen; todetaan, että kummankin 
osapuolen olisi tehtävä yhteistyötä 
helpottaakseen pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan esimerkiksi 
yhteisellä pk-yrityksiä palvelevalla 
yhteyspisteellä;

xi) varmistetaan, että TTIP:ssä on erillinen 
pk-yrityksiä koskeva luku ja siinä pyritään 
yhdenmukaistamaan nykyiset pk-yritysten 
määritelmät, luomaan Yhdysvaltoihin 
uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille pk-
yrityksille esimerkiksi poistamalla 
kaksinkertaista sertifiointia koskevat 
vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva verkkopohjainen 
tietojärjestelmä, edistämällä 
rahoituslähteiden saatavuutta, ottamalla 
rajoilla käyttöön nopeutettuja menettelyjä 
tai poistamalla tietyt enimmäistullit, joita 
sovelletaan edelleen; todetaan, että 
kummankin osapuolen olisi tehtävä 
yhteistyötä helpottaakseen pk-yritysten 
osallistumista transatlanttiseen kauppaan 
esimerkiksi yhteisellä pk-yrityksiä 
palvelevalla yhteyspisteellä;

Or. hr

Tarkistus 721
Tokia Saïfi, Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että TTIP:ssä on erillinen xi) varmistetaan, että TTIP:ssä on erillinen 
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pk-yrityksiä koskeva luku ja siinä pyritään 
luomaan Yhdysvaltoihin uusia 
mahdollisuuksia eurooppalaisille pk-
yrityksille esimerkiksi poistamalla 
kaksinkertaista sertifiointia koskevat 
vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva verkkopohjainen 
tietojärjestelmä, ottamalla rajoilla käyttöön 
nopeutettuja menettelyjä tai poistamalla 
tietyt enimmäistullit, joita sovelletaan 
edelleen; todetaan, että kummankin 
osapuolen olisi tehtävä yhteistyötä 
helpottaakseen pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan esimerkiksi 
yhteisellä pk-yrityksiä palvelevalla 
yhteyspisteellä;

pk-yrityksiä koskeva luku ja siinä pyritään 
luomaan Yhdysvaltoihin uusia 
mahdollisuuksia eurooppalaisille pk-
yrityksille esimerkiksi poistamalla 
kaksinkertaista sertifiointia koskevat 
vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva verkkopohjainen 
tietojärjestelmä, ottamalla rajoilla käyttöön 
nopeutettuja menettelyjä tai poistamalla 
tietyt enimmäistullit, joita sovelletaan 
edelleen; todetaan, että kummankin 
osapuolen olisi tehtävä yhteistyötä 
helpottaakseen pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan teknisen avun 
käyttöönoton ansiosta ja esimerkiksi 
yhteisellä pk-yrityksiä palvelevalla 
yhteyspisteellä;

Or. fr

Tarkistus 722
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että TTIP:ssä on 
erillinen pk-yrityksiä koskeva luku ja 
siinä pyritään luomaan Yhdysvaltoihin 
uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille 
pk-yrityksille esimerkiksi poistamalla 
kasinkertaista sertifiointia koskevat 
vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva 
verkkopohjainen tietojärjestelmä, 
ottamalla rajoilla käyttöön nopeutettuja 
menettelyjä tai poistamalla tietyt 
enimmäistullit, joita sovelletaan edelleen; 
todetaan, että kummankin osapuolen olisi 
tehtävä yhteistyötä helpottaakseen pk-
yritysten osallistumista transatlanttiseen 
kauppaan esimerkiksi yhteisellä pk-

xi) järjestetään toimivien pk-yritysten 
asianmukainen kuuleminen, jotta niiltä 
voidaan kysyä erikseen Yhdysvaltojen 
kanssa mahdollisesti tehtävän 
kauppasopimuksen mahdollisista 
kustannuksista ja hyödyistä, ja selvitetään 
niiden kanssa, mitkä ovat mahdollisesti 
hyödyttömiä vaatimuksia, jotka voitaisiin 
poistaa tarvitsematta kattavaa 
kauppasopimusta;
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yrityksiä palvelevalla yhteyspisteellä;

Or. en

Tarkistus 723
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että TTIP:ssä on erillinen 
pk-yrityksiä koskeva luku ja siinä pyritään 
luomaan Yhdysvaltoihin uusia 
mahdollisuuksia eurooppalaisille pk-
yrityksille esimerkiksi poistamalla 
kasinkertaista sertifiointia koskevat 
vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva verkkopohjainen 
tietojärjestelmä, ottamalla rajoilla käyttöön 
nopeutettuja menettelyjä tai poistamalla 
tietyt enimmäistullit, joita sovelletaan 
edelleen; todetaan, että kummankin 
osapuolen olisi tehtävä yhteistyötä 
helpottaakseen pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan esimerkiksi 
yhteisellä pk-yrityksiä palvelevalla 
yhteyspisteellä;

xi) varmistetaan, että TTIP:ssä on erillinen 
pk-yrityksiä koskeva luku ja siinä pyritään 
luomaan Yhdysvaltoihin uusia 
mahdollisuuksia eurooppalaisille pk-
yrityksille, mikroyrityksille, yritysryppäille 
ja yritysverkostoille esimerkiksi 
poistamalla kaksinkertaista sertifiointia 
koskevat vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva verkkopohjainen 
tietojärjestelmä, ottamalla rajoilla käyttöön 
nopeutettuja menettelyjä tai poistamalla 
tietyt enimmäistullit, joita sovelletaan 
edelleen; todetaan, että kummankin 
osapuolen olisi tehtävä yhteistyötä 
helpottaakseen pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan esimerkiksi 
yhteisellä pk-yrityksiä palvelevalla 
yhteyspisteellä; todetaan, että siinä olisi 
oltava erityinen osa, joka koskee 
nimenomaan mikroyritysten, 
yritysryppäiden ja yritysverkostojen 
erityistarpeita;

Or. en

Tarkistus 724
Amjad Bashir

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xi alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että TTIP:ssä on erillinen 
pk-yrityksiä koskeva luku ja siinä pyritään 
luomaan Yhdysvaltoihin uusia 
mahdollisuuksia eurooppalaisille pk-
yrityksille esimerkiksi poistamalla 
kasinkertaista sertifiointia koskevat 
vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva verkkopohjainen 
tietojärjestelmä, ottamalla rajoilla käyttöön 
nopeutettuja menettelyjä tai poistamalla 
tietyt enimmäistullit, joita sovelletaan 
edelleen; todetaan, että kummankin 
osapuolen olisi tehtävä yhteistyötä 
helpottaakseen pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan esimerkiksi 
yhteisellä pk-yrityksiä palvelevalla 
yhteyspisteellä;

xi) varmistetaan, että TTIP:ssä on erillinen 
pk-yrityksiä koskeva luku ja siinä pyritään 
luomaan Yhdysvaltoihin uusia 
mahdollisuuksia eurooppalaisille pk-
yrityksille esimerkiksi poistamalla 
kaksinkertaista sertifiointia koskevat 
vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva verkkopohjainen 
tietojärjestelmä, ottamalla rajoilla käyttöön 
nopeutettuja menettelyjä tai poistamalla 
tietyt enimmäistullit, joita sovelletaan 
edelleen; todetaan, että kummankin 
osapuolen olisi tehtävä yhteistyötä 
helpottaakseen pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan ja 
investointeihin esimerkiksi yhteisellä pk-
yrityksiä palvelevalla yhteyspisteellä, joka 
parantaisi tiedonkulkua pk-yrityksille ja 
lisäisi siten markkinoiden 
ennakoitavuutta;

Or. en

Tarkistus 725
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Catherine Bearder

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että TTIP:ssä on 
erillinen pk-yrityksiä koskeva luku ja 
siinä pyritään luomaan Yhdysvaltoihin 
uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille pk-
yrityksille esimerkiksi poistamalla 
kasinkertaista sertifiointia koskevat 
vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva verkkopohjainen 
tietojärjestelmä, ottamalla rajoilla käyttöön 
nopeutettuja menettelyjä tai poistamalla 
tietyt enimmäistullit, joita sovelletaan 

xi) suhtaudutaan myönteisesti 
kummankin osapuolen sitoutumiseen ja 
TTIP-sopimukseen sisällytettävään 
erilliseen pk-yrityksiä koskevaan lukuun, 
jossa pyritään luomaan Yhdysvaltoihin 
uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille pk-
yrityksille esimerkiksi poistamalla 
kaksinkertaista sertifiointia koskevat 
vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva verkkopohjainen 
tietojärjestelmä, ottamalla rajoilla käyttöön 
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edelleen; todetaan, että kummankin 
osapuolen olisi tehtävä yhteistyötä 
helpottaakseen pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan esimerkiksi 
yhteisellä pk-yrityksiä palvelevalla 
yhteyspisteellä;

nopeutettuja menettelyjä tai poistamalla 
tietyt enimmäistullit, joita sovelletaan 
edelleen; todetaan, että kummankin 
osapuolen olisi tehtävä yhteistyötä 
helpottaakseen pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan esimerkiksi 
yhteisellä pk-yrityksiä palvelevalla 
yhteyspisteellä;

Or. en

Tarkistus 726
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi) varmistetaan, että TTIP:ssä on erillinen 
pk-yrityksiä koskeva luku ja siinä pyritään 
luomaan Yhdysvaltoihin uusia 
mahdollisuuksia eurooppalaisille pk-
yrityksille esimerkiksi poistamalla 
kasinkertaista sertifiointia koskevat 
vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja koskeva verkkopohjainen 
tietojärjestelmä, ottamalla rajoilla käyttöön 
nopeutettuja menettelyjä tai poistamalla 
tietyt enimmäistullit, joita sovelletaan 
edelleen; todetaan, että kummankin 
osapuolen olisi tehtävä yhteistyötä 
helpottaakseen pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan esimerkiksi 
yhteisellä pk-yrityksiä palvelevalla 
yhteyspisteellä;

xi) varmistaa, että TTIP:ssä on erillinen pk-
yrityksiä koskeva luku ja siinä pyritään 
luomaan Yhdysvaltoihin uusia 
mahdollisuuksia eurooppalaisille pk-
yrityksille esimerkiksi poistamalla 
kaksinkertaista sertifiointia koskevat 
vaatimukset, ottamalla käyttöön 
sääntelyjen eroja ja parhaita käytäntöjä 
koskeva verkkopohjainen tietojärjestelmä, 
ottamalla rajoilla käyttöön nopeutettuja 
menettelyjä tai poistamalla tietyt 
enimmäistullit, joita sovelletaan edelleen; 
todetaan, että kummankin osapuolen olisi 
tehtävä yhteistyötä helpottaakseen pk-
yritysten osallistumista transatlanttiseen 
kauppaan esimerkiksi yhteisellä pk-
yrityksiä palvelevalla yhteyspisteellä niin, 
että pk-yritysten sidosryhmillä on 
keskeinen osuus tällaisen järjestelmän 
luomisessa;

Or. en
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Tarkistus 727
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi a) varmistetaan Yhdysvaltojen ja EU:n 
jäsenvaltioiden pk-yrityksiä suosivien 
toimien tai tukijärjestelyjen perustaminen 
tai jatkaminen, ja todetaan, että näitä ovat 
esimerkiksi pk-yritysten julkisten 
hankintojen, vihreiden hankintojen ja 
alueellisten hankintojen markkinoille 
pääsyn helpottaminen;

Or. en

Tarkistus 728
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi a) varmistetaan, että TTIP-sopimuksen 
vaikutusta EU:n pk-yrityksiin arvioidaan 
perinpohjaisissa arvioinneissa sekä EU:n 
että eri jäsenvaltioiden tasolla;

Or. es

Tarkistus 729
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi a) varmistetaan, että pk-yritysten ja 
kotiteollisuuden painopisteet ja 
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huolenaiheet otetaan täysimääräisesti 
huomioon TTIP-neuvotteluissa 
esimerkiksi perinpohjaisten 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla, jolloin 
varmistetaan mahdollisimman laaja 
sidosryhmien osallistuminen kaikissa 
28 jäsenvaltiossa, koska monet pk-
yritykset ovat riippuvaisia kotimaisesta ja 
EU:n sisäisestä kysynnästä ja niihin 
vaikuttaa TTIP:n aiheuttama kaupan 
uudelleen ohjautuminen;

Or. en

Tarkistus 730
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xi b) varmistetaan, että pk-yrityksiä 
suosivaa politiikkaa ja tukijärjestelmiä 
suojellaan ja tehostetaan; varmistetaan, 
että kaiken tyyppisten pk-yritysten, 
olivatpa ne vientiin suuntautuneita tai 
eivät, painopisteet ja huolenaiheet otetaan 
täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi ennakolta 
tehtävien vaikutustenarviointien ja 
kohdennettujen julkisten kuulemisten 
avulla, ottaen huomioon, että vain 
13 prosenttia pk-yrityksistä toimii EU:n 
ulkopuolella mutta 25 prosenttia toimii 
ainoastaan EU:n sisämarkkinoiden 
sisällä; kiinnitetään huomiota kielteisiin 
vaikutuksiin, joita mahdollisella TTIP-
sopimuksella todennäköisesti on 
vientimarkkinoiden ulkopuolisiin pk-
yrityksiin;

Or. en
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Tarkistus 731
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava 
investointia koskeva luku, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta; todetaan, 
että investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu, 
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille ottaen 
huomioon tietyt herkät erityisalat;

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava 
investointia koskeva luku, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta; todetaan, 
että investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu, 
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille ottaen 
huomioon tietyt herkät erityisalat; 
muistutetaan, että 85 prosenttia EU:n 
julkisista tarjouskilpailuista on jo avoimia 
yhdysvaltalaisille toimittajille, kun taas 
ainoastaan 32 prosenttia Yhdysvaltojen 
tarjouskilpailuista on avoimia EU:n 
toimittajille;

Or. en

Tarkistus 732
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava 
investointia koskeva luku, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta; todetaan, 
että investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu,
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille ottaen 
huomioon tietyt herkät erityisalat;

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava 
investointia koskeva luku, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta; todetaan, 
että investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu, 
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille;

Or. en
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Tarkistus 733
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava 
investointia koskeva luku, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta; todetaan, 
että investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu, 
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille ottaen 
huomioon tietyt herkät erityisalat;

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava 
investointia koskeva luku, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta; todetaan, 
että investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu, 
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille ottaen 
huomioon tietyt herkät erityisalat, joiden 
täydellisestä luettelosta sovitaan 
neuvotteluprosessin aikana;

Or. en

Tarkistus 734
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava 
investointia koskeva luku, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta; todetaan, 
että investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu, 
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille ottaen 
huomioon tietyt herkät erityisalat;

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava 
investointia koskeva luku, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta, joista on 
tullut välttämättömiä lyhytaikaisen 
osakkeenomistuksen kasvaneen roolin 
vuoksi, sillä tämä pienentää suoraan 
investoitavien varojen määrää; todetaan, 
että investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu, 
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille ottaen 
huomioon tietyt herkät erityisalat; 
pyydetään, että käsitteen ”syrjintä” 
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määritelmästä saavutetaan investointien 
alalla konsensus ja että se tunnustetaan 
Yhdysvaltojen eri osavaltioissa, sillä 
kyseisen termin selkeyden puute aiheuttaa 
jo nyt kilpailun vääristymistä, koska 
eurooppalaiset yritykset eivät tietyissä 
paikallisissa yhdysvaltalaisissa 
tuomioistuimissa pysty puolustautumaan 
mahdollisessa syrjintätapauksessa;

Or. fr

Tarkistus 735
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava
investointia koskeva luku, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta; todetaan, 
että investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu, 
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille ottaen 
huomioon tietyt herkät erityisalat;

xii) varmistetaan, että jos TTIP:ssä on 
investointia koskeva luku, siinä on
säännöksiä sekä markkinoille pääsystä että 
investointisuojasta; todetaan, että 
investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu, 
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille ottaen 
huomioon tietyt herkät erityisalat; todetaan 
myös, että siinä olisi käsiteltävä 
investoijien velvollisuuksia ja vastuita 
viittaamalla muun muassa OECD:n 
monikansallisia yrityksiä koskeviin 
periaatteisiin, OECD:n veropohjan 
rapautumista ja voitonsiirtoja koskevaan 
toimintasuunnitelmaan sekä 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskeviin YK:n periaatteisiin 
vertailukohteina;

Or. en
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Tarkistus 736
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on 
kattava investointia koskeva luku, 
mukaan luettuina säännöksiä sekä 
markkinoille pääsystä että 
investointisuojasta; todetaan, että 
investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön 
kohtelu, jotta EU:n ja Yhdysvaltojen 
yritykset voivat sijoittautua toistensa 
alueille ottaen huomioon tietyt herkät 
erityisalat;

xii) hyväksytään komission sijoittajan ja 
valtion välisistä riitojenratkaisun 
sovittelumekanismeista järjestämän 
julkisen kuulemisen tulos ja jätetään siksi 
kaikkien ratifioimattomien 
kauppasopimusten ulkopuolelle sijoittajia 
koskeva erityinen sovittelutoimivalta ja 
pitäydytään kansallisessa oikeudessa; 
perustetaan valtioiden välinen kuulemis-
ja riitojenratkaisumekanismi, joka 
varataan niille harvoilla tapauksille, 
joissa on todella evätty oikeussuoja;

Or. en

Tarkistus 737
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava
investointia koskeva luku, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta; 
todetaan, että investointia koskevassa 
luvussa olisi pyrittävä varmistamaan 
syrjimätön kohtelu, jotta EU:n ja 
Yhdysvaltojen yritykset voivat sijoittautua 
toistensa alueille ottaen huomioon tietyt 
herkät erityisalat;

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on 
tasapuolinen investointia koskeva luku 
ottaen huomioon kriittisen julkisen 
keskustelun sekä markkinoille pääsyä että 
investointisuojaa koskevista säännöksistä 
ja tietyt herkät erityisalat;

Or. en
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Tarkistus 738
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava 
investointia koskeva luku, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta; todetaan, 
että investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu, 
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille ottaen 
huomioon tietyt herkät erityisalat;

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava 
investointia koskeva luku, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta, ja 
todetaan, että pääoman vapaa 
liikkuminen ja pääoman saanti luovat 
työllisyyttä ja kasvua; todetaan, että 
investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu, 
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille ottaen 
huomioon tietyt herkät erityisalat;

Or. en

Tarkistus 739
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava 
investointia koskeva luku, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta; todetaan, 
että investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu, 
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille ottaen 
huomioon tietyt herkät erityisalat;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen
versioon.)  

(Kielellinen korjaus.)
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Or. es

Tarkistus 740
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava 
investointia koskeva luku, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta; todetaan, 
että investointia koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu, 
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille ottaen 
huomioon tietyt herkät erityisalat;

xii) varmistetaan, että TTIP:ssä on kattava 
investointia koskeva luku, jonka avulla on 
pyrittävä tekemään EU:sta 
houkuttelevampi investointien kohde ja 
myös lisättävä luottamusta EU:n 
investointeihin Yhdysvalloissa, mukaan 
luettuina säännöksiä sekä markkinoille 
pääsystä että investointisuojasta; todetaan, 
että investointi koskevassa luvussa olisi 
pyrittävä varmistamaan syrjimätön kohtelu, 
jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset 
voivat sijoittautua toistensa alueille, ja 
näillä säännöksillä olisi edelleen pyrittävä 
luomaan ”kultainen standardi”, jonka 
avulla taattaisiin mahdollisimman suuri 
läpinäkyvyys ja pyrittäisiin ottamaan 
käyttöön valitusmekanismi sekä tekemään 
sääntelyoikeudesta eksplisiittinen;

Or. en

Tarkistus 741
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiii) varmistetaan, että investointisuojaa 
koskevat määräykset rajataan koskemaan 
sijoittautumisen jälkeistä aikaa ja että 
niissä keskitytään syrjimättömyyteen ja 

xiii) varmistetaan, että investointisuojaa 
koskevissa määräyksissä keskitytään 
syrjimättömyyteen ja oikeudenmukaiseen 
ja tasapuoliseen kohteluun, kuten 
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oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
kohteluun; todetaan, että suojaa koskevat 
normit sekä investoijan ja investoinnin 
määritelmät olisi laadittava täsmällisesti; 
todetaan, että vapaiden pääomasiirtojen 
olisi oltava unionin perussopimusten 
määräysten mukaisia ja niihin olisi 
liitettävä vakauden ja luotettavuuden 
turvaamista koskeva poikkeus 
finanssikriisien tapauksessa;

kohtuuttomien, mielivaltaisten tai 
syrjivien toimenpiteiden estämiseen, 
kansalliseen kohteluun, 
suosituimmuuskohteluun, suoralta tai 
epäsuoralta pakkolunastukselta 
suojelemiseen, mukaan lukien oikeus 
nopeaan, riittävään ja todelliseen 
korvaamiseen, investoijien täysi suoja ja 
turva, muut tehokkaat suojaa koskevat 
määräykset, kuten ”sateenvarjolauseke”, 
investoijien pääoman ja maksujen vapaat 
siirrot sekä sijaantuloa koskevat säännöt;

Or. en

Tarkistus 742
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiii) varmistetaan, että investointisuojaa 
koskevat määräykset rajataan koskemaan 
sijoittautumisen jälkeistä aikaa ja että 
niissä keskitytään syrjimättömyyteen ja 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
kohteluun; todetaan, että suojaa koskevat 
normit sekä investoijan ja investoinnin 
määritelmät olisi laadittava täsmällisesti; 
todetaan, että vapaiden pääomasiirtojen 
olisi oltava unionin perussopimusten 
määräysten mukaisia ja niihin olisi 
liitettävä vakauden ja luotettavuuden 
turvaamista koskeva poikkeus 
finanssikriisien tapauksessa;

xiii) varmistetaan, että investointisuojaa 
koskevat määräykset rajataan koskemaan 
sijoittautumisen jälkeistä aikaa ja että 
niissä keskitytään syrjimättömyyteen ja 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
kohteluun; todetaan, että suojaa koskevat 
normit sekä investoijan ja investoinnin 
määritelmät olisi laadittava täsmällisesti; 
todetaan, että vapaiden pääomasiirtojen 
sekä kaupan turvaamisen olisi oltava 
unionin perussopimusten määräysten 
mukaisia ja niihin olisi liitettävä vakauden 
ja luotettavuuden turvaamista koskeva 
poikkeus finanssikriisien tapauksessa;

Or. fr

Tarkistus 743
Dita Charanzová
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiii) varmistetaan, että investointisuojaa 
koskevat määräykset rajataan koskemaan 
sijoittautumisen jälkeistä aikaa ja että 
niissä keskitytään syrjimättömyyteen ja 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
kohteluun; todetaan, että suojaa koskevat 
normit sekä investoijan ja investoinnin 
määritelmät olisi laadittava täsmällisesti; 
todetaan, että vapaiden pääomasiirtojen 
olisi oltava unionin perussopimusten 
määräysten mukaisia ja niihin olisi 
liitettävä vakauden ja luotettavuuden 
turvaamista koskeva poikkeus 
finanssikriisien tapauksessa;

xiii) varmistetaan, että investointisuojaa 
koskevissa määräyksissä keskitytään 
syrjimättömyyteen ja oikeudenmukaiseen 
ja tasapuoliseen kohteluun; todetaan, että 
suojaa koskevat normit sekä investoijan ja 
investoinnin määritelmät olisi laadittava 
täsmällisesti; todetaan, että vapaiden 
pääomasiirtojen olisi oltava unionin 
perussopimusten määräysten mukaisia ja 
niihin olisi liitettävä vakauden ja 
luotettavuuden turvaamista koskeva 
poikkeus finanssikriisien tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 744
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiii) varmistetaan, että investointisuojaa 
koskevat määräykset rajataan koskemaan 
sijoittautumisen jälkeistä aikaa ja että 
niissä keskitytään syrjimättömyyteen ja 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
kohteluun; todetaan, että suojaa koskevat 
normit sekä investoijan ja investoinnin 
määritelmät olisi laadittava täsmällisesti; 
todetaan, että vapaiden pääomasiirtojen 
olisi oltava unionin perussopimusten 
määräysten mukaisia ja niihin olisi 
liitettävä vakauden ja luotettavuuden 
turvaamista koskeva poikkeus 
finanssikriisien tapauksessa;

xiii) varmistetaan, että investointisuojaa 
koskevissa määräyksissä keskitytään 
syrjimättömyyteen ja oikeudenmukaiseen 
ja tasapuoliseen kohteluun; todetaan, että 
suojaa koskevat normit sekä investoijan ja 
investoinnin määritelmät olisi laadittava 
täsmällisesti; todetaan, että vapaiden 
pääomasiirtojen olisi oltava unionin 
perussopimusten määräysten mukaisia ja 
niihin olisi liitettävä vakauden ja 
luotettavuuden turvaamista koskeva 
poikkeus finanssikriisien tapauksessa;

Or. de
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Tarkistus 745
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 – d alakohta – xiii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiii) varmistetaan, että investointisuojaa 
koskevat määräykset rajataan koskemaan 
sijoittautumisen jälkeistä aikaa ja että 
niissä keskitytään syrjimättömyyteen ja 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
kohteluun; todetaan, että suojaa koskevat 
normit sekä investoijan ja investoinnin 
määritelmät olisi laadittava täsmällisesti; 
todetaan, että vapaiden pääomasiirtojen 
olisi oltava unionin perussopimusten 
määräysten mukaisia ja niihin olisi 
liitettävä vakauden ja luotettavuuden 
turvaamista koskeva poikkeus 
finanssikriisien tapauksessa;

xiii) varmistetaan, että investointisuojaa 
koskevat määräykset rajataan koskemaan 
sijoittautumisen jälkeistä aikaa ja että 
niissä keskitytään syrjimättömyyteen ja 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
kohteluun; todetaan, että suojaa koskevat 
normit sekä investoijan ja investoinnin 
määritelmät olisi laadittava täsmällisesti; 
painotetaan, että olennaisilla 
määräyksillä olisi muun muassa 
suojeltava oikeutta sääntelyyn yleisen 
edun vuoksi, selvennettävä epäsuoran 
pakkolunastuksen merkitystä ja 
ehkäistävä perusteettomien tai turhien 
vaateiden esittäminen; todetaan, että 
vapaiden pääomasiirtojen olisi oltava 
unionin perussopimusten määräysten 
mukaisia ja niihin olisi liitettävä vakauden 
ja luotettavuuden turvaamista koskeva 
poikkeus finanssikriisien tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 746
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiii) varmistetaan, että investointisuojaa xiii) varmistetaan, että investointisuojaa 
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koskevat määräykset rajataan koskemaan 
sijoittautumisen jälkeistä aikaa ja että 
niissä keskitytään syrjimättömyyteen ja 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
kohteluun; todetaan, että suojaa koskevat 
normit sekä investoijan ja investoinnin 
määritelmät olisi laadittava täsmällisesti; 
todetaan, että vapaiden pääomasiirtojen 
olisi oltava unionin perussopimusten 
määräysten mukaisia ja niihin olisi 
liitettävä vakauden ja luotettavuuden 
turvaamista koskeva poikkeus 
finanssikriisien tapauksessa;

koskevat määräykset rajataan koskemaan 
sijoittautumisen jälkeistä aikaa, että ne 
koskevat investoijien oikeuksia ja 
velvollisuuksia OECD:n suositusten 
mukaisesti ja että niissä keskitytään 
syrjimättömyyteen samalla, kun 
suojellaan kaikilta osin kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
oikeuksia sääntelyyn; todetaan, että suojaa 
koskevat normit sekä investoijan ja 
investoinnin määritelmät olisi laadittava 
täsmällisesti ja rajaavasti; todetaan, että 
vapaiden pääomasiirtojen olisi oltava 
unionin perussopimusten määräysten 
mukaisia ja niihin olisi liitettävä vakauden 
ja luotettavuuden turvaamista koskeva 
ajallisesti rajoittamaton poikkeus 
finanssikriisien tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 747
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiii alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiii) varmistetaan, että investointisuojaa 
koskevat määräykset rajataan koskemaan 
sijoittautumisen jälkeistä aikaa ja että 
niissä keskitytään syrjimättömyyteen ja 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
kohteluun; todetaan, että suojaa koskevat 
normit sekä investoijan ja investoinnin 
määritelmät olisi laadittava täsmällisesti; 
todetaan, että vapaiden pääomasiirtojen 
olisi oltava unionin perussopimusten 
määräysten mukaisia ja niihin olisi 
liitettävä vakauden ja luotettavuuden 
turvaamista koskeva poikkeus 
finanssikriisien tapauksessa;

xiii) varmistetaan, että investointisuojaa 
koskevissa määräyksissä keskitytään 
syrjimättömyyteen, suoraan ja 
epäsuoraan pakkolunastukseen ja 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen 
kohteluun; todetaan, että suojaa koskevat 
normit sekä investoijan ja investoinnin 
määritelmät olisi laadittava täsmällisesti ja 
laillisesti; todetaan, että vapaiden 
pääomasiirtojen olisi oltava unionin 
perussopimusten määräysten mukaisia ja 
niihin olisi liitettävä vakauden ja 
luotettavuuden turvaamista koskeva 
poikkeus finanssikriisien tapauksessa;

Or. en
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Tarkistus 748
József Szájer

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiii a) jatketaan sijoittajien ja valtion 
välistä riitojenratkaisumekanismia 
koskevia neuvotteluja TTIP-sopimuksen 
yhteydessä vasta sitten, kun siitä on 
olemassa Euroopan parlamentin kanssa 
tiiviissä yhteistyössä laadittuja täsmällisiä 
ehdotuksia, joissa huomioidaan 
asianmukaisesti aihetta käsitelleiden 
julkisten kuulemisten tulokset; laaditaan 
Euroopan parlamentin kanssa käytäviä 
neuvotteluja varten kertomus 
konkreettisista ongelmista, joita 
eurooppalaisilla sijoittajilla on ollut 
Yhdysvalloissa sen takia, että 
transatlanttisen sijoittajan ja valtion 
välisen riitojenratkaisujärjestelmän
puuttuminen on estänyt tehokkaan 
ratkaisun tai asettanut eurooppalaiset 
sijoittajat sellaisten kolmansien maiden 
sijoittajia huonompaan asemaan, joissa 
voidaan hyödyntää mainitun kaltaista 
välinettä;

Or. en

Tarkistus 749
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 

Poistetaan.
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mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, 
että tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

Or. en

Tarkistus 750
Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, 
että tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) suljetaan ehdotettu sijoittajan ja 
valtion välinen riitojenratkaisumekanismi 
sopimuksen ulkopuolelle ja korvataan se 
valtioiden välisellä 
riitojenratkaisujärjestelmällä ja 
kansallisten tuomioistuimien käytöllä, 
koska ne ovat asianmukaisimpia välineitä 
investointeja koskevaa riitojenratkaisua 
varten ja niillä pystytään parhaiten 
varmistamaan, että ulkomaisia investoijia 
kohdellaan syrjimättömästi ja heille 
taataan oikeudenmukainen mahdollisuus 
hakea ja saada hyvitystä valituksensa 
johdosta; todetaan, että koska EU:lla ja 
Yhdysvalloilla on kehittyneet 
oikeusjärjestelmät, sijoittajan ja valtion 
välinen riitojenratkaisumekanismi ei ole 
tarpeen TTIP:ssä;

Or. en
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Tarkistus 751
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta sisällyttämällä
sopimukseen vakaa ja nykyaikaistettu
sijoittajan ja valtion välinen 
riitojenratkaisumekanismi;

Or. en

Tarkistus 752
Davor Ivo Stier

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta;
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tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

Or. en

Tarkistus 753
Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta myös tehokkaan 
riitojenratkaisumekanismin avulla;
todetaan, että tämän vuoksi TTIP:ssä olisi 
oltava asianmukaisia ja yhtenäisiä 
valtioiden välisiä ja valtion ja sijoittajan 
välisiä riitojenratkaisumekanismeja, jotka 
ovat johdonmukaisia sen kanssa, että 
EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on oikeus 
säilyttää oikeutetut poliittiset tavoitteensa 
ja tavoitella niitä; todetaan, että tässä 
yhteydessä olisi varmistettava, että 
neuvottelussa investointeja koskevasta 
välimiesmenettelystä saadaan tyydyttävät 
tulokset seuraavista aiheista: unionin ja 
sen jäsenvaltioiden sääntelyoikeuden 
säilyttäminen poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, välimiesmenettelyjen 
suurempi avoimuus, välimiesten 
riippumattomuus, välitystuomioiden 
johdonmukaisuuden varmistaminen 
esimerkiksi tarjoamalla 
muutoksenhakumahdollisuus sekä 
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sijoittajien ja valtioiden välisen 
riitojenratkaisumenettelyn ja kansallisten 
oikeusjärjestelmien välinen suhde, joka 
on yhdenmukainen EU:n tuomioistuinten 
lainkäyttövallan kanssa;

Or. en

Tarkistus 754
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, 
että tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi, 
heitä suojellaan ja heille taataan 
oikeudenmukainen mahdollisuus hakea ja 
saada hyvitystä valituksensa johdosta, mikä 
voidaan toteuttaa sisällyttämättä 
sopimukseen sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumenettelyä, jota on 
parannettava, jotta voitaisiin ottaa 
huomioon avoimuusvelvoitteet, selvät ja 
täsmälliset oikeudelliset käsitteet, kuten 
”välillinen pakkolunastus” ja 
”oikeudenmukainen ja tasapuolinen 
kohtelu”, muutoksenhakumekanismi, 
eettiset ja eturistiriitojen välttämistä 
koskevat säännöt, ja torjua useisiin 
muutoksenhakutoimiin liittyvää 
väärinkäyttöä, helpottaa pk-yritysten 
pääsyä muutoksenhakuun sekä taata 
osavaltioiden sääntelyoikeus; todetaan, 
että tällainen mekanismi on välttämätön 
TTIP:ssä, sillä vaikka valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö voisivat olla
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten, ne eivät 
ole ajan tasalla, sillä pk-yrityksiä ei 
osavaltioissa yhtäältä kuunnella samalla 
tavalla kuin monikansallisia yrityksiä, ja 
vaikka Euroopan unionissa ja 
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Yhdysvalloissa toisaalta on kehittyneet 
oikeusjärjestelmät, syrjinnän kohteeksi 
joutuneet eurooppalaiset yritykset eivät 
pysty käyttämään oikeuksiaan tietyissä 
paikallisissa yhdysvaltalaisissa 
tuomioistuimissa, ja etusijalle on 
asetettava oikeudenkäyttöalueen 
valintamahdollisuuden torjuminen 
(oikeuspaikkakeinottelu); valvotaan, että 
tämä mekanismi otetaan huomioon 
harkittaessa pitkällä aikavälillä 
investointialan kysymyksistä vastaavan 
kansainvälisen elimen perustamista;

Or. fr

Tarkistus 755
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta; varmistetaan, että 
sopimuksella perustetaan ajanmukainen 
riitojenratkaisumekanismi ja TTIP-
neuvotteluja hyödynnetään siihen, että 
korjataan olemassa olevien 
riitojenratkaisumekanismeja koskevien 
sopimusten puutteet, jotka koskevat 
erityisesti määritelmien selvyyttä,
soveltamisalan rajaamista ja 
muutoksenhakumekanismia, ja luodaan 
uusi kansainvälinen standardi;

Or. de
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Tarkistus 756
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta ajanmukaisilla 
investointisuojasäännöksillä ja sijoittajan 
ja valtion välisellä 
riitojenratkaisumekanismilla;

Or. en

Tarkistus 757
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Othmar 
Karas, Sven Schulze

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämällä sopimukseen 
uudistettu ja tasapuolinen sijoittajan ja 
valtion välinen 
riitojenratkaisumekanismi; todetaan, että 
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TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

tällainen mekanismi takaa ulkomaisten ja 
kotimaisten investoijien yhdenvertaisen 
kohtelun ja tarjoaa tehokkaan 
investointisuojan ja voi olla hyödyllinen 
väline suorien ulkomaisien investointien 
lisäämistä varten; 

Or. en

Tarkistus 758
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta; tarkastellaan 
komission 18. maaliskuuta 2015 esittämää 
uudistettua investoijan 
suojelumekanismia, joka voisi ratkaista 
eurooppalaisten yritysten puolustamisen 
yhteydessä esiin tulevia kysymyksiä; 
todetaan, että nämä yritykset olisivat 
muuten suojattomia Yhdysvaltojen 
kansallisissa tuomioistuimissa;

Or. en

Tarkistus 759
Salvatore Cicu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa tehostetun sijoittajan ja valtion 
välisen riitojenratkaisumekanismin 
avulla; todetaan, että tällainen mekanismi 
tarjoaisi sijoittajille mahdollisuuden 
puolustaa oikeuksiaan kansallisissa 
tuomioistuimissa sekä sijoittajan ja 
valtion väliseen 
riitojenratkaisumekanismiin perustuvan 
kansainvälisen välimiesmenettelyn 
kautta; todetaan kuitenkin, että tällainen 
mekanismi ei kuitenkaan anna sijoittajille 
mahdollisuutta puolustaa oikeuksiaan 
samanaikaisesti sekä kansallisessa 
tuomioistuimessa että kansainvälisessä 
välimiesmenettelyssä;

Or. it

Tarkistus 760
Paulo Rangel

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämällä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välinen läpinäkyvä 
riitojenratkaisumekanismi, joka ei 
vaaranna tai rajoita kohtuuttomalla 
tavalla Euroopan unionin ja/tai sen 
jäsenvaltioiden oikeutta yleisen edun 
mukaiseen sääntelyyn terveyden, 
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valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

turvallisuuden, kuluttajansuojan ja 
ympäristön kaltaisilla aloilla; toteaa, että 
tämän mekanismin yhteydessä on 
varmistettava välimiesten 
riippumattomuus ja puolueettomuus sekä 
tehtyjen päätösten johdonmukaisuus 
laatimalla välimiehiä sitovat 
menettelysäännöt, joihin sisältyvien 
sääntöjen avulla estetään muun muassa 
eturistiriidat, perustamalla pysyvä 
välitystuomioistuin ja ottamalla käyttöön 
välitystuomioita koskeva 
valitusmekanismi;

Or. pt

Tarkistus 761
Viviane Reding

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta; todetaan, että 
keskipitkällä aikavälillä julkinen 
kansainvälinen tuomioistuin, jossa on 
julkisesti palkatut ja nimitetyt tuomarit ja 
jossa sovelletaan yhteisiä kansainvälisiä 
sääntöjä, on asianmukaisin väline
investointeja koskevaa riitojenratkaisua 
varten;

Or. en
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Tarkistus 762
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Theresa Griffin, Richard 
Howitt, Seb Dance, Clare Moody, Glenis Willmott, Richard Corbett, Paul Brannen, 
Lucy Anderson, Julie Ward, Siôn Simon, Linda McAvan, Derek Vaughan, Anneliese 
Dodds, Tibor Szanyi, Elly Schlein, Jan Keller, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera 
García, Elena Gentile, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Petra Kammerevert, Evelyne 
Gebhardt, Gabriele Preuß, Kerstin Westphal, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, 
Eugen Freund, Karin Kadenbach, Claude Moraes, Marc Tarabella, Sergio Gaetano 
Cofferati, Hugues Bayet, Kathleen Van Brempt, Javi López, Soledad Cabezón Ruiz, 
Mary Honeyball, Afzal Khan, Catherine Stihler, Neena Gill, Ulrike Rodust, Peter 
Simon, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Guillaume Balas, Vincent 
Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, 
Gilles Pargneaux, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Udo Bullmann, Soraya Post, Jutta 
Steinruck, Martina Werner, Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri, Kati Piri, Dietmar 
Köster, Matthias Groote, Maria Noichl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta samalla, kun heillä 
on laajemmat oikeudet kuin kotimaisilla 
investoijilla; vastustetaan sijoittajien ja 
valtion välisen 
riitojenratkaisumekanismin 
sisällyttämistä TTIP-sopimukseen, koska 
investointisuoja voidaan toteuttaa 
muillakin tavoilla, kuten kansallisia 
muutoksenhakukeinoja hyödyntämällä;

Or. en

Tarkistus 763
Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Goffredo Maria 
Bettini, Victor Boștinaru



PE552.130v01-00 86/120 AM\1055775FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin ja 
Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että valtioiden 
välinen riitojenratkaisujärjestelmä ja 
kansallisten tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin ja 
Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että valtioiden 
välinen riitojenratkaisujärjestelmä ja 
kansallisten tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten; 
todetaan, että jos sijoittajan ja valtion 
välistä riitojenratkaisua koskevat 
määräykset sisällytetään TTIP-
sopimukseen, neuvotteluissa on vältettävä 
hätiköityä, menetelmällisesti 
epäluotettavaa sijoittajan ja valtion välistä 
mekanismia TTIP:ssä;

Or. en

Tarkistus 764
Tokia Saïfi, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia suojellaan, kohdellaan 
syrjimättömästi ja heille taataan 
oikeudenmukainen mahdollisuus hakea ja 
saada hyvitystä valituksensa johdosta; 
varmistetaan, että otetaan käyttöön 
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sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, 
että tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

riitojenratkaisumekanismi, jotta 
noudatettaisiin sopimukseen sisältyviä 
investointia koskevia velvoitteita, mutta 
vain sillä ehdolla, että kyseisen 
mekanismin avulla taataan valtioille 
sääntelyoikeus, että mekanismi on 
avoimuusvelvoitteiden mukainen, sisältää 
selkeitä ja täsmällisiä määritelmiä 
oikeudellisista käsitteistä, kuten välillinen 
”pakkolunastus” ja ”oikeudenmukainen 
ja tasapuolinen kohtelu”, että siihen 
sisältyy muutoksenhakumekanismi, että 
siinä noudatetaan eettisiä ja 
eturistiriitojen välttämistä koskevia 
sääntöjä, estetään muutoksenhaun 
väärinkäytökset, että mekanismi on pk-
yritysten saatavilla ja ettei siinä 
kyseenalaisteta oikeutta 
muutoksenhakuun kansallisissa 
tuomioistuimissa; varmistetaan, että 
tämän mekanismin käyttöönotto on osa 
investointialan kysymyksistä vastaavan 
kansainvälisen elimen perustamista 
koskevaa keskipitkän aikavälin harkintaa;

Or. fr

Tarkistus 765
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa kansallisen 
tuomioistuinjärjestelmän tai tarvittaessa 
sijoittajan ja valtion välisen 
riitojenratkaisujärjestelmän avulla;
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TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

todetaan, että kaikissa TTIP-järjestelmän 
puitteissa käyttöön otettavissa 
riitojenratkaisumekanismeissa on 
noudatettava täydellistä avoimuutta sekä 
demokratian periaatteita ja niitä on 
valvottava demokraattisesti käyttäen 
perustana talous- ja 
kauppasopimusratkaisuja;

(It is crucial to include in the ISDS 
provisions the so called fork-in-the-road 
provision, which creates an option for the 
investor to choose EITHER national court 
system OR investment arbitration; parallel 
claims should be prohibited. 
Intergovernmental dispute settlement 
would leave decision on initiation of an 
investment dispute to a state, which would 
inevitably involve political considerations 
and would limit access of SMEs to dispute 
settlement.)

Or. en

Tarkistus 766
Tiziana Beghin

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin ja 
Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että valtioiden 
välinen riitojenratkaisujärjestelmä ja 
kansallisten tuomioistuimien käyttö ovat 

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia, mitä suuri 
enemmistö vastaajista vastusti 
voimakkaasti julkisessa kuulemisessa, 
jonka järjesti Euroopan komissio, joka 
vaati sen poistamista kokonaan TTIP:stä 
eikä sen uudistamista; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
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asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin ja 
Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että valtioiden 
välinen riitojenratkaisujärjestelmä ja 
kansallisten tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

Or. en

Tarkistus 767
Wim van de Camp

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta ja että sijoittajan ja 
valtion välistä riitojenratkaisumekanismia 
koskeva lauseke ei heikennä suoraan tai 
välillisesti EU:n jäsenvaltioiden 
lainsäädäntötoimivaltaa ja -valtuuksia 
eikä niiden täysivaltaisia kansallisia 
oikeusprosesseja;

Or. en

Tarkistus 768
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
sijoittajia kohdellaan syrjimättömästi;
todetaan, että sopimukseen on tämän 
vuoksi sisällytettävä 
riitojenratkaisumekanismi, koska tämä
mekanismi on kansainvälisten 
investointisuojanormien ja investointeja 
koskevan riitojenratkaisun kannalta 
välttämätön, vaikka unionilla ja 
Yhdysvalloilla onkin kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; arvioidaan, olisiko 
harkittava pitkällä aikavälillä 
kansainvälisen tuomioistuimen 
perustamista sijoittajan ja valtion välistä
riitojenratkaisua varten;

Or. de

Tarkistus 769
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että
valtioiden välinen 

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; väitetään, että 
sijoittajan ja valtion suhteita koskeviin, 
uudistettuinakin yleisen lainkäytön 
ohittaviin sijoitussuojasäännöksiin ja 
riidanratkaisumekanismeihin (ISDS) 
liittyy suuria riskejä, ne uhkaavat 
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riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

demokraattisia lainsäädäntömenettelyjä ja 
syrjivät kotimaisia yrityksiä ja tästä syystä 
ne on torjuttava; korostetaan, että 
transatlanttisella 
vapaakauppasopimuksella ei saa puuttua 
Euroopan unionin lainsäädäntöön ja että 
oikeudenkäyntiasioissa on pidettävä 
kiinni kansallisista oikeusistuimista; 
varmistetaan, että demokraattisesti 
oikeutettuja ja oikeusvaltiossa suoritettuja 
poliittisia ja hallinnollisia toimenpiteitä, 
jotka liittyvät erityisesti jälkikäteen 
tehtäviin vahingonkorvausvaatimuksiin, 
ei aseteta kyseenalaiseksi 
välimiesoikeudessa; puolustetaan
valtioiden välistä 
riitojenratkaisujärjestelmää ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttöä 
asianmukaisimpina välineinä
investointeja koskevaa riitojenratkaisua 
varten;

Or. en

Tarkistus 770
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mitä ei voida
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
vastaavaa mekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi on unionin ja 
Yhdysvaltojen kehittyneistä 
oikeusjärjestelmistä huolimatta tarpeen 
TTIP:ssä, jotta voidaan varmistaa 
kansainvälisoikeudellisten sopimusten 
useissa tapauksissa välillinen 
sovellettavuus kansallisissa 
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tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

tuomioistuimissa ja siten niihin 
sisältyvien sopimusvelvoitteiden 
kannekelpoisuus kansallisessa oikeudessa 
ja lopettaa investoijien EU:n yksittäisten 
jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen välisiin 
voimassa oleviin sopimuksiin perustuva 
epätasa-arvoinen kohtelu; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö eivät useimmissa 
tapauksissa ole sopivimpia välineitä 
investointeja koskevaa riitojenratkaisua 
varten;

Or. de

Tarkistus 771
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; pidetään 
vakaasti kiinni näkemyksestä, että 
mahdolliseen TTIP-sopimukseen ei saa 
sisältyä sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia, koska 
investointisuoja EU:ssa ja Yhdysvalloissa 
on täysin riittävä takaamaan 
oikeusvarmuuden;

Or. en
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Tarkistus 772
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Catherine Bearder

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, ja todetaan, että 
sekä valtioiden välinen riitojenratkaisu 
että kansallisten tuomioistuimien käyttö 
aiheuttaa huomattavia vaikeuksia ja että 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskevat lausekkeet 
aiheuttavat myös oikeutetusti huolta, 
koska Euroopan jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet ne aiemmin yli 
1 300 kahdenväliseen 
investointisopimukseen; tutkitaan siksi 
edelleen kaikkia lähestymistapoja 
sijoittajan ja valtion riitojenratkaisun 
parantamiseen ja uudistamiseen niin, että 
käsitellään kaikki huolenaiheet, jotka 
koskevat sääntelyoikeutta, avoimuutta, 
muutoksenhakumenettelyjä ja muita 
tuomioistuinten menettelyllisiä 
näkökohtia ja kansallisten 
tuomioistuimien sekä sijoittajan ja valtion 
välisen riitojenratkaisun välistä suhdetta; 
jatketaan edelleen TTIP-neuvottelujen 
ohella laajemman ratkaisun etsimistä 
huolenaiheisiin, jotka liittyvät muiden 
eurooppalaisten, myös EU:n 
jäsenvaltioiden välisten, 
investointisopimusten sisältämiin 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisua koskeviin lausekkeisiin;

Or. en
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Tarkistus 773
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä 
valituksensa johdosta, mikä voidaan 
toteuttaa sisällyttämättä sopimukseen 
sijoittajan ja valtion välistä 
riitojenratkaisumekanismia; todetaan, että 
tällainen mekanismi ei ole tarpeen 
TTIP:ssä, kun otetaan huomioon unionin 
ja Yhdysvaltojen kehittyneet 
oikeusjärjestelmät; todetaan, että 
valtioiden välinen 
riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten 
tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointeja 
koskevaa riitojenratkaisua varten;

xiv) varmistetaan, että ulkomaisia 
investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja 
heille taataan oikeudenmukainen 
mahdollisuus hakea ja saada oikeussuojaa 
ja hyvitystä, johon ei ole mahdollista 
puuttua poliittisesti; tuetaan siksi 
investointisuojamekanismien 
sisällyttämistä sopimukseen mukaan 
lukien uudistettu ja parannettu sijoittajan 
ja valtion välinen riitojenratkaisu ja 
tuetaan ulkomaankaupan valiokunnan 
jatkuvia ponnisteluja tällä osa-alueella;

Or. en

Tarkistus 774
Ramon Tremosa i Balcells

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) muistutetaan, että jäsenvaltioilla on 
tällä hetkellä jo yli 1 300 kahdenvälistä 
investointisopimusta, joihin sisältyy 
vanhentuneita investoijan ja valtion 
välisiä 
riitojenratkaisumekanismeja; katsotaan, 
että sopimukseen olisi tarpeen sisällyttää 
välttämätön investoijan ja valtion välisen 
riitojenratkaisun perusteellinen uudistus, 
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sillä se toimisi mallina tuleville 
kauppasopimuksille kaikkialla 
maailmassa, erityisesti monissa maissa, 
joissa on heikompi demokraattinen 
hallinto ja joissa kunnioitetaan 
vähemmän oikeusvaltioperiaatetta;

Or. en

Tarkistus 775
Davor Ivo Stier

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) varmistetaan, että investoijan ja valtion 
välinen riitojenratkaisumekanismi luo 
kaikille investoijille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet ja oikeusturvan 
kaikkialla EU:ssa ja Yhdysvalloissa;

Or. en

Tarkistus 776
Ramon Tremosa i Balcells

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b) otetaan huomioon, että on tärkeää 
sisällyttää sopimukseen investoijan ja 
valtion välinen riitojenratkaisu, mutta 
katsotaan samanaikaisesti, että 
järjestelmää on uudistettava, jotta voidaan 
noudattaa EU:n kansalaisten tahtoa ja 
luoda samanaikaisesti oikeusjärjestelmä, 
joka takaa ulkomaiset investoinnit;

Or. en
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Tarkistus 777
Ramon Tremosa i Balcells

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) korostetaan, että kaikkien TTIP-
järjestelmän puitteissa sovellettavien 
riitojenratkaisumekanismien on 
noudatettava täydellistä avoimuutta sekä 
demokratian periaatteita ja niitä on 
valvottava demokraattisesti;

Or. en

Tarkistus 778
Christofer Fjellner

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv a) varmistetaan, että investointeja 
koskevat riitojenratkaisut tehdään 
politisoitumattomassa ja ehdottomasti 
laillisessa ympäristössä, missä 
puolueettomuuden säilyttäminen on 
ensiarvoisen tärkeää investoijien ja 
sopimuspuolten nimetessä välimiehiä;

Or. en

Tarkistus 779
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xiv a alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv a) varmistetaan, että TTIP-
neuvotteluihin sisällytetään tavoite 
perustaa keskipitkällä aikavälillä pysyvä 
kansainvälinen tuomioistuin, joka toimisi 
riippumattomasti ja olisi toimivaltainen 
kansainvälisiin investointeihin liittyvien 
kiistojen ratkaisemisessa;

Or. fr

Tarkistus 780
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv a) varmistetaan, että tarkoituksena on 
perustaa riita-asioita varten 
julkisoikeudellinen kansainvälinen 
mekanismi, jossa päätöksiä tekevät 
tuomarinvirkaan pätevöityneet henkilöt 
demokraattisesti valittujen parlamenttien 
hyväksymien lakien mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 781
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv a) kunnioitetaan kehitysmaiden 
hallitusten ja parlamenttien oikeutta 
säännellä investointeja ja varmistetaan, 
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että velvollisuuksia ja vaatimuksia 
sovelletaan kaikkiin sijoittajiin, myös 
ulkomaisiin, jotta taataan työelämän 
oikeuksien, ympäristöoikeuksien, 
ihmisoikeuksien ja muiden vaatimusten 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 782
Viviane Reding, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv a) todetaan, että TTIP:ssä on oltava 
keskipitkän aikavälin näkökulma 
tällaiseen kansainväliseen 
tuomioistuimeen;

Or. en

Tarkistus 783
Franck Proust, Tokia Saïfi

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv a) varmistetaan, että luodaan 
varhaisvaroitusmekanismi, johon 
kuuluvat kauppakamarien ja yritysten 
säännölliset kuulemiset, jotta mahdolliset 
riita-asiat voidaan ratkaista ensisijaisesti 
ennakoinnin ja sovittelun avulla;

Or. fr
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Tarkistus 784
Christofer Fjellner

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv b) varmistetaan, että EU ja sen 
jäsenvaltiot allekirjoittavat viipymättä 
sijoittajan ja valtion välisen 
sopimuspohjaisen sovittelun avoimuutta 
koskevat YK:n kansainvälisen 
kauppaoikeuden toimikunnan 
UNCITRALin säännöt;

Or. en

Tarkistus 785
Christofer Fjellner

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xiv c) varmistetaan, että EU vahvistaa 
häviäjä maksaa -periaatteen soveltamisen 
kaikissa investointeja koskevissa riita-
asioissa, jotta autetaan välttämään 
perusteettomat vaateet;

Or. en

Tarkistus 786
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
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immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla ja joka vastaa oikeudenmukaista ja 
tehokasta suojaa, jollainen on annettu 
esimerkiksi unionin ja Yhdysvaltojen tällä 
alalla tekemissä vapaakauppasopimuksissa, 
samalla kun vahvistetaan edelleen TRIPS-
sopimuksessa olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

Or. en

Tarkistus 787
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen EU-
oikeuden mukainen suoja ja tehostettu 
tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

Or. de
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Tarkistus 788
Dita Charanzová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa;

Or. en

Tarkistus 789
Bendt Bendtsen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna tekijänoikeuden 
sovellettavuus ja eurooppalaisten 
tavaroiden Yhdysvalloista tuotavien 
jäljennösten aiheuttama riski, koska siellä 
suojakriteerit ovat alhaisemmat, unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
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vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

Or. en

Tarkistus 790
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin 
ja Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen täydellinen 
ja kokonaisvaltainen suoja ja 
tunnustaminen (suojatut 
alkuperänimitykset ja -merkinnät), joiden 
avulla edistetään kyseisten tuotteiden 
vientiä; varmistetaan lisäksi, että TTIP 
takaa oikeudenmukaisen ja tehokkaan 
suojan teollis- ja tekijänoikeuksien alalla,
samalla kun vahvistetaan edelleen TRIPS-
sopimuksessa olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

Or. fr

Tarkistus 791
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään tasapuolinen
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan rajallinen immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla ja joka vastaa oikeudenmukaista ja 
tehokasta suojaa, jollainen on annettu 
esimerkiksi unionin ja Yhdysvaltojen tällä 
alalla tekemissä vapaakauppasopimuksissa, 
samalla kun vahvistetaan edelleen TRIPS-
sopimuksessa olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla varmistamalla 
lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja 
terveyspalvelujen kohtuulliset hinnat;
varmistetaan, että patentit jätetään 
diagnostisten, hoito- ja kirurgisten 
menetelmien ulkopuolelle; varmistetaan 
unionin maantieteellisten merkintöjen 
tehostettu vahva suoja ja tunnustaminen, 
koska ne takaavat kuluttajille tuotteiden 
alkuperän ja täyden jäljitettävyyden ja 
suojelevat valmistajien taitotietoa;

Or. en

Tarkistus 792
Salvatore Cicu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen entistä 
tehokkaampi suoja ja tunnustaminen, ja 
joka vastaa oikeudenmukaista ja tehokasta 
suojaa, jollainen on annettu esimerkiksi 
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Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

unionin ja Yhdysvaltojen tällä alalla 
tekemissä vapaakauppasopimuksissa, 
samalla kun vahvistetaan edelleen TRIPS-
sopimuksessa olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla; muistutetaan, että 
kansanterveyden ja EU:n voimassa 
olevan lainsäädännön valossa on tärkeää 
kieltää esimerkiksi hormoneilla käsitellyn 
lihan kaltaisten tuotteiden tuonti 
Euroopan markkinoille; kehotetaan 
Euroopan komissiota puolustamaan 
Euroopan maatalousperintöä 
väärennöksiltä, sillä se on Euroopan 
alueellisen identiteetin ilmentymä;

Or. it

Tarkistus 793
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin 
ja Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen suoja ja 
tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
samalla kun vahvistetaan edelleen TRIPS-
sopimuksessa olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

Or. de

Tarkistus 794
Matteo Salvini
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla; painotetaan 
tarkoin, että mikäli Yhdysvallat ei sisällytä 
sopimukseen konkreettisia toimia 
eurooppalaisten maantieteellisten 
merkintöjen suojelemiseksi ja 
tunnustamiseksi, Euroopan parlamentti ei 
voi missään nimessä hyväksyä sopimusta;

Or. it

Tarkistus 795
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 

xv) varmistetaan, että TTIP:hen ei 
sisällytetä immateriaalioikeuksia koskevaa 
lukua, koska EU ei ole yhdenmukaistanut 
kattavasti immateriaalioikeuksia, kuten
tekijänoikeutta, tavaramerkkejä ja 
patentteja; arvioidaan vaihtoehtoisia 
tapoja, kuten kahdenvälinen sopimus 
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suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin 
ja Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

unionin maantieteellisten merkintöjen 
tehostusta suojasta ja tunnustamisesta, 
samalla kun vahvistetaan edelleen TRIPS-
sopimuksessa olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

Or. en

Tarkistus 796
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään laaja-alaisen talous- ja 
kauppasopimuksen (CETA) mallin 
mukaisesti kunnianhimoinen ja 
nykyaikainen immateriaalioikeuksia 
koskeva luku, jossa tarjotaan vahva 
immateriaalioikeuksien suoja täsmällisesti 
ja selvästi määrätyillä aloilla, 
heikentämättä EU:n tarvetta uudistaa 
tekijänoikeusjärjestelmänsä, mukaan 
luettuna unionin maantieteellisten 
merkintöjen tehostettu suoja ja 
tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

Or. en
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Tarkistus 797
David Martin, Nicola Danti, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-
sopimuksessa olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa; varmistetaan 
immateriaalioikeuksien ja yleisen edun, 
johon kuuluu erityisesti tarve säilyttää 
kohtuuhintaisten lääkkeiden saanti, 
välinen oikeudenmukainen tasapaino, 
samalla kun tuetaan edelleen TRIPS-
sopimuksessa olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

Or. en

Tarkistus 798
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 

xv) varmistetaan, että TTIP:n 
immateriaalioikeuksia koskevaan lukuun 
sisällytetään määräyksiä vain täsmällisesti 
ja selvästi määrätyiltä 
immateriaalioikeuksien aloilta, mukaan 
luettuna unionin maantieteellisten 
merkintöjen tunnustaminen, joille voidaan 
löytää pienin yhteinen nimittäjä, samalla 
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oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin 
ja Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

kun vahvistetaan edelleen TRIPS-
sopimuksessa olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

Or. en

Tarkistus 799
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin 
ja Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla ja siten varmistetaan tasapaino 
immateriaalioikeuksien suojan ja yleisen 
edun välillä, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla, jotta lääkkeiden, 
lääkinnällisten laitteiden sekä 
laadukkaiden ehkäisevän 
terveydenhuollon ja sairaanhoidon 
palveluiden hinnat säilyisivät 
kohtuullisina, mikä vastaa taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
12 artiklassa jokaiselle tunnustettua 
oikeutta nauttia korkeimmasta 
saavutettavissa olevasta ruumiin- ja 
mielenterveydestä;

Or. es
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Tarkistus 800
Tiziana Beghin, David Borrelli

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin 
ja Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
vahvempaa suojaa kuin laaja-alainen 
talous- ja kauppasopimus (CETA), 
suojelee EU:n tuottajia ”eurooppalaiselta 
kuulostavien” nimitysten mielivaltaiselta 
käytöltä Yhdysvalloissa ja varmistaa 
yhteiset merkintästandardit, joiden 
ansiosta kuluttajat saavat asianmukaiset 
tiedot, samalla kun vahvistetaan edelleen 
TRIPS-sopimuksessa olevaa joustovaraa 
erityisesti kansanterveyden alalla;

Or. en

Tarkistus 801
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
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oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-
sopimuksessa olevaa joustovaraa 
erityisesti kansanterveyden alalla;

oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, varmistaen 
näin, että ne, jotka luovat korkealaatuisia 
ja innovatiivisia tuotteita, voivat jatkaa 
sitä;

Or. en

Tarkistus 802
Eleonora Forenza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään kunnianhimoinen 
immateriaalioikeuksia koskeva luku, jossa 
tarjotaan vahva immateriaalioikeuksien 
suoja täsmällisesti ja selvästi määrätyillä 
aloilla, mukaan luettuna unionin 
maantieteellisten merkintöjen tehostettu 
suoja ja tunnustaminen, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden alalla;

xv) varmistetaan, että TTIP:hen 
sisällytetään unionin maantieteellisten 
merkintöjen tehostettu suoja ja 
tunnustaminen, jolla taataan, että 
maantieteellisiä merkintöjä koskevia 
vaatimuksia ei alenneta, ja joka vastaa 
oikeudenmukaista ja tehokasta suojaa, 
jollainen on annettu esimerkiksi unionin ja 
Yhdysvaltojen tällä alalla tekemissä 
vapaakauppasopimuksissa, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa 
olevaa joustovaraa erityisesti 
kansanterveyden yleishyödyllisen ja 
luovan tutkimuksen ja kehittämisen alalla;

Or. en

Tarkistus 803
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv a alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv a) sisällytetään neuvotteluihin EU:n ja 
Yhdysvaltojen vuonna 2006 tekemä 
viinisopimus, ja poistetaan tästä 
alakohtaisesta sopimuksesta 17 lähes 
geneerisenä pidettyä nimitystä;

Or. en

Tarkistus 804
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv a) varmistetaan, että tasapuolisen 
sopimuksen oleellisina osatekijöinä ovat 
huomattavasti parempi suoja EU:n 
maantieteellisille merkinnöille ja 
tuotteiden todellista alkuperää koskevien 
harhaanjohtavien kuluttajatietojen ja 
menetelmien käytön kieltäminen, käyttäen 
hyvänä esimerkkinä Kanadan kanssa 
tehtyä laaja-alaista talous- ja 
kauppasopimusta (CETA);

Or. en

Tarkistus 805
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv a) varmistetaan, että EU:n 
maantieteellisiä merkintöjä suojellaan 
eikä niitä voida kyseenalaistaa, sillä 
niiden avulla saadaan takuu alkuperästä, 
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jäljitettävyydestä ja eurooppalaisesta 
taitotiedosta; varmistetaan, että kielletään 
petokset ja EU:n maantieteellisiä 
merkintöjä koskevien harhaanjohtavien 
tietojen käyttö;

Or. fr

Tarkistus 806
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv a) varmistetaan, että sopimuksella 
taataan EU:n maantieteellisten 
merkintöjen korkeatasoinen suoja 
kuluttajatuotteissa sekä elintarvikkeissa, 
viineissä ja alkoholijuomissa, jotta 
suojeltaisiin tuottajien taitotietoa;

Or. fr

Tarkistus 807
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xv a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv a) korostetaan, että 
immateriaalioikeuksista käytävät 
neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa eivät ole 
toivottavia EU:n näkökulmasta, sillä 
oikeusperinteet ja -säännökset poikkeavat 
toisistaan tekijänoikeuden tai 
patenttisuojan suhteen, kun taas suojan 
tasoa on kehitetty jo hyvin; muistutetaan, 
että kauppasalaisuuden suojelemisesta, 
joka ei ole immateriaalioikeus useimmissa 
EU:n jäsenvaltioissa, ei pitäisi keskustella 
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immateriaalioikeuksien yhteydessä; 
muistutetaan komissiota siitä, että 
maantieteellisten merkintöjen
täysimittainen tunnustaminen ja suojelu 
on avainasemassa EU:n tuottajien 
kohdalla niin taloudellisesti kuin 
kulttuurillisestikin;

Or. en

Tarkistus 808
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xv b) otetaan huomioon, että TRIPS-
neuvosto hyväksyi vuonna 2013 
päätöksen, jolla vähiten kehittyneiden 
maiden siirtymäaikaa jatketaan 
kahdeksalla vuodella TRIPS-sopimuksen 
täytäntöön panemiseksi; kehotetaan 
EU:ta olemaan kiertämättä nykyistä 
TRIPS-järjestelmää, koska se estäisi 
kehitysmaita hyötymästä ”erityis- ja 
erilliskohtelusta” esimerkiksi 
kehitysmaiden kannalta ensisijaisen 
tärkeillä lääkkeiden saatavuuden ja 
teknologian siirron aloilla;

Or. en

Tarkistus 809
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xvi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xvi) varmistetaan, että 
immateriaalioikeuksia koskevassa luvussa 

xvi) varmistetaan, että 
immateriaalioikeuksia koskevassa luvussa 
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ei ole määräyksiä rikosoikeudellisista 
seuraamuksista voimaan saattamisen 
välineenä, koska parlamentti on torjunut 
aiemmin tämän ajatuksen;

on immateriaalioikeuksien suojelun 
lähtökohtana TRIPS-sopimus; 
kannustetaan neuvottelijoita 
tunnistamaan ja käsittelemään alueita, 
joilla immateriaalioikeuksien suojelu 
ja/tai voimaan saattaminen on 
uudistettava;

Or. en

Tarkistus 810
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Ulrike Müller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xvi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xvi) varmistetaan, että 
immateriaalioikeuksia koskevassa luvussa 
ei ole määräyksiä rikosoikeudellisista 
seuraamuksista voimaan saattamisen 
välineenä, koska parlamentti on torjunut 
aiemmin tämän ajatuksen;

xvi) varmistetaan, että 
immateriaalioikeuksia koskevassa luvussa 
ei ole määräyksiä rikosoikeudellisista 
seuraamuksista voimaan saattamisen 
välineenä, koska parlamentti on torjunut 
aiemmin tämän ajatuksen ehdotettu 
ACTA-sopimus mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 811
Yannick Jadot, Ska Keller

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xvi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xvi) varmistetaan, että 
immateriaalioikeuksia koskevassa luvussa 
ei ole määräyksiä rikosoikeudellisista 
seuraamuksista voimaan saattamisen 
välineenä, koska parlamentti on torjunut 
aiemmin tämän ajatuksen;

xvi) varmistetaan, että 
immateriaalioikeuksia koskevassa luvussa 
ei ole määräyksiä internetpalvelujen 
välittäjien vastuusta tai 
rikosoikeudellisista seuraamuksista 
voimaan saattamisen välineenä, koska 
parlamentti on torjunut aiemmin tämän 
ajatuksen;
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Or. en

Tarkistus 812
Pablo Zalba Bidegain

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xvi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xvi) varmistetaan, että 
immateriaalioikeuksia koskevassa luvussa 
ei ole määräyksiä rikosoikeudellisista 
seuraamuksista voimaan saattamisen 
välineenä, koska parlamentti on torjunut 
aiemmin tämän ajatuksen;

xvi) varmistetaan, että 
immateriaalioikeuksia koskevassa luvussa 
ei ole määräyksiä rikosoikeudellisista 
seuraamuksista voimaan saattamisen 
välineenä, koska parlamentti on torjunut 
aiemmin tämän ajatuksen; vahvistetaan ja 
edistetään Euroopan unionin ja 
Yhdysvaltojen välistä yhteistyötä 
monenvälisten järjestöjen kautta 
immateriaalioikeuksien suojan 
edistämiseksi kolmansissa maissa ja 
patenttilainsäädännön 
maailmanlaajuiseksi 
yhdenmukaistamiseksi;

Or. es

Tarkistus 813
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xvi alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xvi) varmistetaan, että 
immateriaalioikeuksia koskevassa luvussa 
ei ole määräyksiä rikosoikeudellisista 
seuraamuksista voimaan saattamisen 
välineenä, koska parlamentti on torjunut 
aiemmin tämän ajatuksen;

xvi) varmistetaan, että 
immateriaalioikeuksia koskevassa luvussa 
on asianmukaiset 
voimaansaattamismekanismit, jotka 
mahdollistavat oikeussuojan ja hyvityksen 
saamisen, jos keskinäisesti sovittuja 
sitoumuksia ei täytetä;

Or. en



PE552.130v01-00 116/120 AM\1055775FI.doc

FI

Tarkistus 814
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xvi a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xvi a) pyytää, että valtiontukia ja niiden 
myöntämistä koskevaa avoimuutta 
lisättäisiin; toivoo tässä yhteydessä, että 
Boeingin ja Airbus Groupen välisissä 
kiistoissa voitaisiin löytää nopea ja 
myönteinen ratkaisu, erityisesti WTO:ssa 
parhaillaan käsiteltävinä olevissa 
kiistoissa, kuten Boeingin 777X-
lentokonetta koskevassa asiassa, sillä 
WTO:ssa meneillään olevat 
eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten
yritysten väliset liikenteen alan kiistat 
vahingoittavat keskinäistä 
kilpailukykyämme; lisää, että tilanne on 
ratkaistava TTIP-neuvotteluissa, 
erityisesti siksi, että nousevan talouden 
maat kiristävät kilpailua kuljetusalalla 
entisestään;

Or. fr

Tarkistus 815
Viviane Reding

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xvi a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xvi a) hylätään tiukasti Yhdysvaltojen 
neuvottelijoiden TTIP:n, TiSA:n ja 
WTO:n tasolla ehdottamat 
verkkokauppaa koskevat kaiken kattavat 
määräykset, joiden soveltamisala on liian 
laaja ja joihin ei liity yksiselitteistä 
viittausta välttämättömään kansalliseen 
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tietosuojastandardien noudattamiseen; 
hylätään tiukasti kaikki palvelukaupan 
yleissopimukseen (GATS) sisältyvää 
kansallista turvallisuutta koskevan 
poikkeuksen soveltamisalan laajennukset;

Or. en

Tarkistus 816
Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xvi a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xvi a) kunnioitetaan sitä, että 
tekijänoikeusuudistus on EU:ssa jatkuva 
prosessi, eikä sen siksi pitäisi kuulua 
TTIP-neuvottelujen piiriin, ja todetaan, 
että kansalaisten kulttuurituotannon 
vapaata saatavuutta ei pidä vähentää; 
varmistetaan kaikissa tilanteissa, että 
EU:n tekijänoikeudet voivat suojella 
tekijöitä ja eurooppalaisia luomuksia, 
samalla kun vahvistetaan vapautukset 
niistä yksittäisille ja institutionaalisille 
käyttäjille, kuten kirjastoille, kouluille, 
yliopistoille ja epävirallisille taide- ja 
oppilaitoksille (kohtuullinen käyttö), ja 
varmistetaan, että suuret monikansalliset 
yritykset eivät yritä saada niitä 
hallintaansa;

Or. en

Tarkistus 817
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xvi a alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xvi a) helpotetaan ammattitaitoisen 
työvoiman lyhytaikaista liikkumista EU:n 
ja Yhdysvaltojen välillä ja luodaan 
nopeutettu menettely viisumi- ja 
työlupahakemusten nopeaa käsittelyä 
varten;

Or. en

Tarkistus 818
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta – xvi a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xvi a) helpotetaan ammattitaitoisen 
työvoiman lyhytaikaista liikkumista EU:n 
ja Yhdysvaltojen välillä ja luodaan 
nopeutettu menettely viisumi- ja 
työlupahakemusten nopeaa käsittelyä 
varten;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en

Tarkistus 819
Franck Proust, Alain Lamassoure, Tokia Saïfi

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xvi b) varmistetaan, että eurooppalaiset ja 
pohjoisamerikkalaiset yritykset käyttävät 
sopimuksen mukaisia oikeuksiaan 
verovelvoitteidensa osalta, erityisesti 
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sovittamalla uudelleen yhteen talouden 
alan verosäännöksiä ja varmistamalla 
pääomaliikkeiden avoimuuden ja 
talouden alan tietojen jakamisen OECD:n 
BEPS-toimintasuunnitelman (veropohjan 
rapautuminen ja voitonsiirrot) mukaan 
21. syyskuuta 2014 järjestetyssä G20-
kokouksessa esitellyn työn mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 820
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xvi b) luodaan Yhdysvaltojen ja EU:n 
välisiä yhteisiä kehyksiä 
perustutkimukseen ja -kehitykseen 
kannustaville ohjelmille, kuten uusien 
teknologioiden kaupallistamista koskeville 
ohjelmille, ja selvitetään monialaisia ja 
ala- ja teknologiakohtaisia näkökohtia 
yhteistyön parantamiseen tutkimuksen ja 
kehityksen sekä innovoinnin 
tehostamiseksi;

Or. en

Tarkistus 821
Daniel Caspary

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xvi b) luodaan Yhdysvaltojen ja EU:n 
välisiä yhteisiä kehyksiä 
perustutkimukseen ja -kehitykseen 
kannustaville ohjelmille, kuten uusien 
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teknologioiden kaupallistamista koskeville 
ohjelmille, ja selvitetään monialaisia ja 
ala- ja teknologiakohtaisia näkökohtia 
yhteistyön parantamiseen tutkimuksen ja 
kehityksen sekä innovoinnin 
tehostamiseksi;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en

Tarkistus 822
Daniel Caspary

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

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

xvi c) varmistetaan täysin GATSin ja 
kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden 
suojelemisesta ja edistämisestä annetun 
Unescon yleissopimuksen mukaisesti, että 
sopimuspuolet voivat ryhtyä 
sääntelytoimiin kulttuurisen ja kielellisen 
moninaisuuden sekä tiedotusvälineiden, 
myös audiovisuaalisten palvelujen, 
moniarvoisuuden ja vapauden 
suojelemiseksi ja edistämiseksi;

(This amendment is based on a proposal by 
the Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland (ARD).)

Or. en


