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JOHDANTO

EU:n neuvotellessa kansainvälisestä sopimuksesta, kuten TTIP-sopimuksesta, Euroopan 
parlamentilla on oikeus mietinnön välityksellä ilmaista kantansa sopimukseen kaikissa 
neuvotteluvaiheissa ja perustuen työjärjestyksen 108 artiklaan. Esittelijänne haluaa hyödyntää 
tilaisuutta ja arvioida noin 1,5 vuotta kestäneiden neuvottelujen keskeisiä tuloksia sekä tuoda 
julki Euroopan parlamentin kannan mahdolliseen TTIP-sopimukseen liittyviin keskeisiin 
näkökohtiin. Euroopan parlamentin mietinnössä olisi annettava uusi alku neuvotteluille, kun 
uusi komissio on astunut virkaansa ja kun Yhdysvalloissa on toimitettu välivaalit.
Mietintö on jatkotoimi edellisellä vaalikaudella hyväksytyille päätöslauselmille, joissa 
tarkasteltiin Yhdysvaltojen kanssa lokakuussa 2012 ja toukokuussa 2013 käytyjä kauppa- ja 
investointineuvotteluja.

1. TTIP-SOPIMUS POTENTIAALISENA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ JA SÄÄNTÖJÄ 
MONENVÄLISESTI EDISTÄVÄNÄ VÄLINEENÄ

On sanomattakin selvää, että elämme maailmanlaajuistuvassa ja aina vain voimakkaammin 
lähentyvässä maailmassa. Maailmanmarkkinoiden entistä tiiviimmät kytkökset ovat 
kiistattomia. Tästä on selvänä osoituksena, että jopa 40 prosenttia unionin teollisuustuotteista 
valmistetaan maahantuoduista tuotantoketjun alkupään tuotteista. Yli rajojen ulottuvan tavara-
ja palvelukaupan ja investointien lisääntyessä on keskeisen tärkeää, että poliittiset päättäjät 
muokkaavat tapaa, jolla markkinat ovat keskenään vuorovaikutuksessa, ja luovat rakenteen 
näille jokapäiväisille monimutkaisille prosesseille ja vuorovaikutussuhteille. EU:n 
kauppapolitiikalla voi olla tärkeä asema tuettaessa kestävää talouskasvua EU:ssa ja sen 
ulkopuolella sekä luotaessa hyviä ja pysyviä työpaikkoja, mutta sen soveltamisala on 
määriteltävä tarkasti. Asianmukaiset kauppasäännöt ovat perustavan tärkeitä unionin lisäarvon 
kannalta, koska teollisuustuotantoa harjoitetaan maailmanlaajuisissa lisäarvoa tuottavissa 
ketjuissa. 
Yhdysvaltojen kanssa mahdollisesti tehtävällä sopimuksella voitaisiin tukea unionin 
uudelleenteollistamista ja auttaa korottamaan 15 prosentista 20 prosenttiin tavoitetta, joka 
koskee vuotta 2020 ja teollisuustuotantoon perustuvaa EU:n BKT:tä. Sopimuksen myötä 
voidaan luoda tilaisuuksia erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joihin tullien 
ulkopuolisten esteiden vaikutus kohdistuu suurempia yrityksiä voimakkaammin. Maailman 
kahden suurimman talousblokin välisen sopimuksen avulla voidaan myös luoda standardeja, 
normeja ja sääntöjä, joita mukautetaan maailmanlaajuisesti. Tästä hyötyvät myös kolmannet 
valtiot. 
Samalla on selvää, että TTIP-sopimus ei ole keskeinen tekijä pyrittäessä ratkaisemaan 
talousongelmia EU:ssa, eikä tältä osin pidä herättää perusteettomia toiveita ja odotuksia. EU:n 
makrotaloudellisen politiikan muuttaminen on ainoa tapa ratkaista talouskriisi ja saavuttaa 
kestävää kehitystä EU:ssa.
On myös tehtävä selväksi, että kahdenväliset kauppasopimukset, kuten mahdollinen TTIP-
sopimus, voivat olla vain toiseksi paras vaihtoehto monenvälisille sopimuksille. Maailman 
kauppajärjestöön WTO:hon liittyvät viimeaikaiset myönteiset tapahtumat huomioon ottaen on 
varmistettava, että Yhdysvaltojen kanssa tehtävän sopimuksen myötä mahdollistetaan 
laajemmat kauppaneuvottelut eikä sitä pidetä vaihtoehtona WTO:hon liittyvälle prosessille.
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2. MAAILMANLAAJUISTUMISEN OIKEALLA PUOLELLA

Maailmanlaajuistumisen kuva on sääntelemätön. Sitä hallinnoidaan epäasianmukaisesti. 
Sääntelemätön maailmanlaajuistuminen tarkoittaa valvomatonta kilpailemista alhaisimmalla 
sääntelytasolla. Pelkkä tullien ja tullien ulkopuolisten esteiden ja säännösten poistaminen ei 
edistä tilannetta oikeaan suuntaan. Hyvä kauppasopimus voisi kuitenkin olla vastaus 
maailmanlaajuistumisen oikealla puolella olemiseen. On kannustettava kestävää kasvua 
suojellen samalla työntekijöitä, kuluttajia ja ympäristöä. Voisimme luoda sääntelykehyksen 
vahvistamalla säännöksiä vastaamaan maailmanlaajuisesti korkeimpia normeja, sosiaalisen ja 
ympäristöperusteisen polkumyynnin torjumiseksi. Aivan ensimmäiseksi on kuitenkin 
varmistettava, että kauppapolitiikka edistää kansalaisten, kuluttajien ja työntekijöiden etuja. 
Tavallisten kansalaisten hyvinvoinnin on oltava kauppasopimuksen mittapuuna. TTIP-
sopimuksen on toimittava nämä vaatimukset täyttävän hyvän kauppasopimuksen mallina. 
Koska TTIP-sopimusta koskevat neuvottelut ovat salaisia, demokratiaprosessin avulla on 
mahdotonta toteuttaa valvontatoimia odotetun lopputuloksen takaamiseksi.

3. AVOIMUUS JA KANSALAISYHTEISKUNNAN OSALLISTUMINEN

Julkisen keskustelun yhteydessä esitetty laaja kritiikki on osoittanut, että TTIP-sopimusta 
koskevia neuvotteluja on käytävä avoimemmin ja osallistavammin, ottaen huomioon unionin 
kansalaisten esittämät huolenaiheet. Euroopan parlamentti tukee täysin neuvoston päätöstä 
poistaa neuvotteludirektiivien turvallisuusluokitus sekä Euroopan komission 
avoimuusaloitetta, jotka on nyt muutettava merkityksellisiksi käytännön tuloksiksi. Yhtä 
tärkeää on varmistaa jäsenvaltioiden osallistuminen, jotta TTIP-sopimuksesta voidaan käydä 
laaja-alaista ja tosiasioihin perustuvaa julkista keskustelua unionissa. Tällainen keskustelu on 
keskeisessä asemassa tarkasteltaessa sopimukseen liittyviä todellisia mahdollisuuksia ja 
huolenaiheita. Euroopan parlamentti kannustaa myös komission jatkuvia pyrkimyksiä lisätä 
neuvottelujen avoimuutta asettamalla yleisön saataville enemmän neuvotteluehdotuksia ja 
toivoo, että eri neuvottelukierrosten jälkeen julkistetaan vielä lisää asiakirjoja.

Euroopan parlamentti jatkaa neuvotteluprosessin tiivistä seuraamista ja ylläpitää yhteyksiä 
komissioon, jäsenvaltioihin, Yhdysvaltain kongressiin ja hallintoon sekä sidosryhmiin 
Atlantin kummallakin puolella, jotta varmistetaan lopputulos, joka hyödyttää kansalaisia 
EU:ssa, Yhdysvalloissa ja muualla.
Euroopan parlamentin on annettava sopimukselle hyväksyntänsä, jota ilman se ei voi tulla 
voimaan. Tästä syystä Euroopan komission kannattaa ottaa kannat huomioon.

4. MAHDOLLISEN SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA

TTIP-sopimusneuvottelut muodostuvat kolmella keskeisellä alalla käytävistä neuvotteluista: 
markkinoille pääsy (tavaroiden, palvelujen ja hankintojen osalta), tullien ulkopuoliset esteet 
sekä sääntelyyn liittyvä yhteistyö ja itse sääntely. On tärkeää, että kaikki nämä alat 
sisällytetään yhdenvertaisesti kattavaan pakettiin, minkä pitäisi olla molempien 
neuvottelupuolien tavoitteena. TTIP-sopimuksesta käytäville neuvotteluille on annettava uusi 
alku tähän mennessä saavutettu edistys huomioon ottaen, jotta ne saisivat uudenlaista 
dynamiikkaa. 
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4.1. MARKKINOILLE PÄÄSY

Huolimatta siitä, että tullit ovat hyvin alhaisia Atlantin molemmin puolin, TTIP-sopimukseen 
liittyvä markkinoille pääsyä koskeva osa-alue on hyvin tärkeä, kun otetaan huomioon EU:n ja 
Yhdysvaltojen välisen kaupan laajuus ja edelleen olemassa olevien korkeiden tullien 
rajallinen määrä. Neuvottelujen tavoitteena olisi oltava kaikkien tullimaksujen poistaminen, 
siten, että otetaan huomioon arkaluonteiset tuotteet, joihin liittyvien tullimaksujen tai 
tullimaksukiintiöiden poistamiseen saatetaan soveltaa pitempiä aikajaksoja. Teollisten 
tuotteiden, maataloustuotteiden, palvelujen ja julkisten hankintojen kohdalla markkinoille 
pääsy on yhtä tärkeä asia, ja eri ehdotuksien välillä olisi varmistettava tasapaino näillä aloilla. 
Meidän on varmistettava, että markkinoille pääsyä koskevat tarjoukset, jotka liittyvät eri 
aihealueisiin, ovat yhtä kunnianhimoisia ja ilmentävät molempien osapuolien odotuksia.
Palvelujen kohdalla on tärkeää huomata, että EU ja Yhdysvallat ovat valinneet niin sanotun 
sekamuotoisen lähestymistavan noudattamisen, joka on samanlainen kuin lähestymistapa, jota 
käytettiin neuvoteltaessa monenvälisestä palvelusopimuksesta. EU ei ole perinteisesti 
noudattanut tällaista lähestymistapaa palvelujen vapauttamiseen kahdenvälisissä 
vapaakauppasopimuksissa.
Palvelut ovat tärkeä osa EU:n taloutta, ja monet työpaikat ovat riippuvaisia palvelujen 
viennistä ja tuonnista. Tästä syystä on selvää, että palvelualaan liittyy EU:n kannalta 
merkittäviä offensiivisia intressejä, kuten esimerkiksi tekniikan, liikenteen tai 
televiestintäpalvelujen alalla. Toisaalta on hyvin tärkeää varmistaa arkaluonteisten palvelujen, 
kuten julkisten palvelujen ja yleishyödyllisen yritystoiminnan, asianmukainen huomioon 
ottaminen, jotta kansallisille ja paikallisille viranomaisille taataan riittävä liikkumavara 
yleisen edun mukaisen sääntelyn antamiseksi. Tältä osin olisi hyvin hyödyllistä antaa 
yhteinen lausuma, jossa ilmennetään neuvottelupuolien selkeää sitoutumista näiden alojen 
sulkemiseen neuvottelujen ulkopuolelle.

Rahoituspalveluiden markkinoille pääsyä koskevat neuvottelut olisi yhdistettävä rahoitusalan 
sääntelyn lähentämiseen, jotta tuetaan käynnissä olevia yhteistyötoimia muilla kansainvälisillä 
foorumeilla, joita ovat esimerkiksi Baselin pankkivalvontakomitea.

Alkuperäsäännöt ovat keskeisessä osassa kaikissa markkinoille pääsyä koskevissa 
neuvotteluissa. Alkuperäsääntöjä koskevien neuvottelujen tavoitteena olisi oltava 
alkuperäsääntöjä koskevien EU:n ja Yhdysvaltojen lähestymistapojen yhteensovittaminen. 
Laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA) on tältä osin hyvä ennakkotapaus. 
Kumulaation mahdollisuutta ja laajuutta on tarkasteltava ottaen huomioon CETA-sopimuksen 
päätökseen saattaminen ja EU:n ja Meksikon välisen vapaakauppasopimuksen mahdollinen 
päivittäminen. 

4.1.1. JULKISET HANKINNAT

Julkiset hankinnat ovat olennainen osa taloudellista toimintaa sekä EU:ssa että 
Yhdysvalloissa. EU:n julkisten hankintojen markkinat kuuluvat maailman avoimimpien 
markkinoiden joukkoon, ja niiden avulla varmistetaan, että kolmansien valtioiden yritykset 
voivat tehdä tarjouksia unionin hankintamenettelyissä. Sen sijaan, että pystytetään uusia 
esteitä EU:n markkinoiden suojaamiseksi, TTIP-sopimus voisi toimia keinona laatia 
suunnitelma transatlanttisten julkisten hankintojen markkinoiden kauaskantoiseksi 
vapauttamiseksi. 
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Tästä syystä TTIP-sopimuksen avulla on varmistettava, että otetaan huomioon unionin 
yrityksien merkittävä intressi osallistua julkisiin hankintasopimuksiin esimerkiksi 
rakennuspalvelujen, liikenteen infrastruktuurin sekä tavaroiden ja palvelujen alalla. Tämä on 
kiistattomasti ratkaiseva osa kattavaa sopimusta. 
Tältä osin on erittäin tärkeää varmistaa, että liittovaltiot otetaan mukaan neuvotteluprosessiin, 
jotta saavutetaan merkityksellisiä tuloksia Yhdysvaltojen julkisten hankintasopimuksien 
avaamisessa EU:n yrityksille. Näin ollen on valitettavaa, että toistaiseksi tällä neuvottelujen 
alalla ei ole saavutettu todellista edistymistä.
CETA-sopimuksen kaltaisissa EU:n vapaakauppasopimuksissa saavutetut tulokset ovat hyvä 
esimerkki julkisia hankintoja koskevan kattavan luvun soveltamisalasta ja laajuudesta.

4.1.2. MAATALOUS

EU:n ja Yhdysvaltojen maatalousalat eroavat toisistaan huomattavasti monilla aloilla, kuten 
kuluttajien terveyteen, muuntogeenisiin organismeihin ja hormonilihaan liittyvissä 
kysymyksissä. Kaikkien neuvottelutuloksien yhteydessä on kunnioitettava ja ylläpidettävä 
molempien osapuolien kannalta arkaluonteisia asioita ja perusarvoja, esimerkiksi EU:n 
varovaisuusperiaatetta. CETA-sopimukseen liittyvien neuvottelujen tulos osoittaa, että on 
mahdollista saavuttaa tasapainoinen ja molempia osapuolia hyödyttävä tulos tällä 
neuvottelujen alalla sellaisten valtioiden välillä, jotka lähestyvät eri tavoin 
elintarviketurvallisuutta koskevia normeja.

4.1.3. ENERGIA JA RAAKA-AINEET

Tulevassa TTIP-sopimuksessa olisi kumottava kaikki näiden kahden kauppakumppanin 
väliset olemassa olevat vientirajoitukset, millä tuetaan energialähteiden monimuotoistamista. 
Transatlanttisen kumppanuuden kaltainen vakaa kumppanuus tarjoaa molemmille 
kumppaneille luotettavaan energialähteeseen liittyvää potentiaalia. 
Sopimus ei vaikuta kummankaan osapuolen oikeuteen hallinnoida energialähteiden tutkimista 
ja hyödyntämistä, mutta syrjintäkieltoa sovelletaan, kun hyödyntämispäätös on tehty. Raaka-
aineiden ja energian saanti olisi myös taattava syrjimättömältä pohjalta sekä EU:n että 
Yhdysvaltojen yrityksille.
Lisäksi TTIP-sopimuksessa olisi tuettava ympäristöystävällisten tavaroiden ja palvelujen 
käyttöä ja edistämistä. Näin hyödynnetään transatlanttisen talouden tarjoamaa merkittävää 
potentiaalia, joka liittyy ympäristöalalla ja taloudellisesti saavutettavaan hyötyyn.
TTIP-sopimus voisi toimia foorumina, jolla kehitetään energiatuotantoa koskevia yhteisiä 
normeja, aina ottaen huomioon molempien osapuolien olemassa olevat normit ja noudattaen 
niitä.

4.2. SÄÄNTELYYN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ JA TULLIEN ULKOPUOLISET 
ESTEET

Sääntelyyn liittyvä yhteistyö ja tullien ulkopuolisten esteiden poistaminen on neuvottelujen 
ala, jossa voidaan saavuttaa eniten hyötyä kauppavirtojen kasvattamisen alalla. Sääntelyyn 
liittyvän yhteistyön ei pitäisi kuitenkaan millään tavoin vaikuttaa olemassa olevaan terveyden 
ja turvallisuuden, kuluttajien, työntekijöiden, ympäristölainsäädännön ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden suojeluun EU:ssa, kuten puheenjohtaja Junckerin poliittisissa 
suuntaviivoissa toistetaan. Molempia osapuolia edustavien neuvottelijoiden on määritettävä 
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selkeästi, mitkä säännökset ovat perustavanlaatuisia ja luonteeltaan sellaisia, että niistä ei voi 
tinkiä, ja minkä säännöksien kohdalla voidaan vähentää byrokratiaa. On sitouduttava selkeästi 
siihen, missä tapauksissa yhteensovittaminen, vastavuoroinen tunnustaminen ja pelkkä 
tiedoksi antaminen ovat mahdollisia. Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi autoalaan liittyy 
runsaasti potentiaalia, mikä ilmenee uusina kaupankäyntimahdollisuuksina, mutta asiaa olisi 
lähestyttävä harkiten, eikä sama välttämättä päde kaikilla aloilla eikä kaikkiin teknisiin 
toimenpiteisiin. On otettava huomioon neuvottelukierroksien tulokset. Mainittakoon 
esimerkiksi yhtenä tuloksena, että kemian alalla ei ole mahdollista saavuttaa vastavuoroista 
tunnustamista tai yhteensovittamista.
Neuvottelujen olisi perustuttava sekä kaupan teknisten esteiden (Technical Barriers to Trade, 
TBT) että terveys- ja kasvinsuojelutoimien (Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS) 
kohdalla monenvälisten SPS- ja TBT-sopimuksien keskeisiin periaatteisiin. SPS-sopimuksia 
koskevissa neuvotteluissa olisi tunnustettava molempien osapuolien oikeus riskinhallintaan 
tasolla, jota ne pitävät asianmukaisena ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden 
suojelemiseksi. EU:n varovaisuusperiaatetta ei pidä vaarantaa.
Molempia lukuja koskevissa neuvotteluissa olisi pyrittävä lisäämään läpinäkyvyyttä ja 
avoimuutta, vahvistamaan sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä sekä vahvistamaan 
yhteistyötä kansainvälisiä standardeja laativissa elimissä TBT:n tapauksessa.
TBT- ja SPS-neuvottelujen ohella sääntelyä koskevissa neuvotteluissa keskitytään myös 
tarkastelemaan lukuisia monialaisia kysymyksiä, jotka liittyvät sääntelyn johdonmukaisuuteen 
ja avoimuuteen, mukaan lukien varhaisvaiheen kuulemismenettelyt, vaikutustenarvioinnin 
käyttö sekä hyvä hallintotapa. Sääntelyn johdonmukaisuus on osa komission omaa 
toimintasuunnitelmaa, joka koskee sääntelyn parantamista, ja olisi mahdollista luoda 
yhteisvaikutusta TTIP-neuvottelujen ja EU:ssa käynnissä olevan sääntelyn parantamista 
koskevan pohdinnan välillä. Tältä osin on hyvin tärkeää ottaa täysimääräisesti huomioon 
Euroopan parlamentin rooli EU:n päätöksentekoprosessissa ja sen demokraattinen oikeus 
valvoa EU:n sääntelyprosesseja. Samalla on seurattava valppaasti sidosryhmien tasapainoista 
osallistumista näihin sääntelyprosesseihin.

Näitä samoja kysymyksiä on tarkasteltava, kun käsitellään TTIP-sopimukseen niin sanotusti 
sisäänrakennettua toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on laatia institutionaalinen perusta 
tulevaa yhteistyötä varten.

Sääntelyyn liittyvää yhteistyötä, kemikaaleja, lääkkeitä ja kosmetiikkaa koskevien 
alakohtaisten aloitteiden avulla voidaan tuottaa tärkeitä lisätilaisuuksia tullien ulkopuolisten 
tarpeettomien esteiden poistamiseksi ja uusien markkinoille pääsyyn liittyvien tilaisuuksien 
luomiseksi. Myös näillä aloilla sääntelyyn liittyvää yhteistyötä olisi lähestyttävä harkiten, 
jotta ei puututa kummankaan osapuolen täysivaltaiseen oikeuteen antaa sääntelyä (esimerkiksi 
kliinisten kokeiden, elintarviketurvallisuuden ja kemikaalien merkintöjen alalla).

4.3. SÄÄNNÖT

4.3.1. TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

Teollis- ja tekijänoikeudet ovat sekä EU:n että Yhdysvaltojen tietopohjaisen talouden 
kulmakiviä, minkä vuoksi on tärkeää, että TTIP-sopimukseen sisällytetään kunnianhimoinen 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva luku.
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Kun otetaan huomioon, että sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa taataan korkeatasoinen 
patenttisuoja (tietoja koskeva yksinoikeus, patentin voimassaoloajan jatkaminen), TTIP-
sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan luvun olisi ilmennettävä EU:n ja 
Yhdysvaltojen kunnianhimoisimpia vapaakauppasopimussäännöksiä tällä alalla, samalla kun 
vahvistetaan edelleen TRIPS-sopimuksessa olevaa joustovaraa erityisesti kansanterveyden 
alalla.
EU:n teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan lukuun ei pitäisi sisällyttää säännöksiä (kuten 
rikosoikeudelliset seuraamukset), jotka Euroopan parlamentti on aiemmin torjunut.
Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan kunnianhimoisen luvun myötä olisi myös laajennettava 
EU:n maantieteellisten merkintöjen suojaa ja tunnustamista. CETA-sopimus on tähän liittyen 
hyvä esimerkki.

4.3.2. INVESTOINNIN VAPAUTTAMINEN JA INVESTOINTISUOJA

Tulevaan TTIP-sopimukseen olisi sisällytettävä investointia koskeva kattava luku, jossa 
annetaan sekä investoinnin vapauttamista että investointisuojaa koskevia säännöksiä. 
Investoinnin vapauttamista koskevan luvun tavoitteena olisi oltava syrjimättömän kohtelun 
takaaminen, jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset voivat sijoittautua toistensa alueille, ja 
olemassa olevien tämänsuuntaisten esteiden poistaminen mahdollisuuksien mukaan ottaen 
huomioon tiettyjen erityisalojen arkaluonteisuus.
Investointisuojaa koskevia säännöksiä olisi rajoitettava koskemaan sijoittautumisen jälkeisiä 
säännöksiä, ja niissä olisi muun muassa keskityttävä syrjinnän vastaisuuteen, 
oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen kohteluun sekä välillisestä ja välittömästä 
pakkolunastuksesta maksettaviin korvauksiin.
EU:n ja Yhdysvaltojen pitkälle kehittyneet oikeusjärjestelmät huomioon ottaen valtioiden 
välinen riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten tuomioistuimien käyttö ovat 
asianmukaisimpia välineitä investointiriitojen ratkaisemista varten.
Jos TTIP-sopimukseen sisällytetään sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua koskevia 
säännöksiä, vaikuttaa olevan selvää, että nykyisen mallin tulevat uudistukset ovat ratkaisevan 
tärkeitä, jotta vältetään ongelmat, joita on syntynyt olemassa olevien 
vapaakauppasopimuksien ja kahdenvälisten investointisopimuksien säännöksien kehyksessä. 
Nyt, kun julkisen kuulemisen tulokset ovat saatavilla, on aloitettava tarvittujen uudistuksien 
tarkasteleminen EU:n kolmessa toimielimessä ja niiden välillä. Ulkomaisia sijoittajia on 
kohdeltava syrjimättömällä tavalla, ja niille on taattava oikeudenmukainen mahdollisuus 
hakea ja saada hyvitystä valituksensa johdosta. Tämä on mahdollista saavuttaa TTIP-
sopimuksen avulla ilman sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua koskevia säännöksiä.

4.3.3. KAUPPA JA KESTÄVÄ KEHITYS 

Parhaillaan käsiteltävänä olevat neuvotteluaiheet ilmentävät hyvin kunnianhimoista 
taloudellista toimintasuunnitelmaa. Kestävää kehitystä olisi lähestyttävä TTIP-sopimuksessa 
yhtä kunnianhimoisesti. Kestävää kehitystä olevan luvun tavoitteena olisi oltava 
Kansainvälisen työjärjestön ILOn kahdeksan perusyleissopimuksen ja keskeisten 
kansainvälisten ympäristösopimusten täysimääräinen ja tehokas ratifiointi ja täytäntöönpano. 
Säännöksien tavoitteeksi olisi asetettava työ- ja ympäristönormien suojelun parantaminen. 
Kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaan kunnianhimoiseen lukuun olisi myös sisällytettävä 
sääntöjä, jotka koskevat yrityksien yhteiskuntavastuuta ja selkeästi jäsenneltyä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista.
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Työ- ja ympäristönormien soveltamisalaa ei pitäisi rajoittaa kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevaan lukuun, vaan ne olisi yhtäläisesti sisällytettävä muihin sopimusaloihin, kuten 
investointi, palvelukauppa, sääntelyyn liittyvä yhteistyö ja julkiset hankinnat.

Työ- ja ympäristönormien täytäntöönpanoalaa olisi laajennettava perustuen EU:n ja Korean 
välisen vapaakauppasopimuksesta saatuihin hyviin kokemuksiin sekä hyviin ja tehokkaisiin 
käytäntöihin, jotka sisältyvät Yhdysvaltojen vapaakauppasopimuksiin ja kansalliseen 
sääntelyyn.

TTIP-sopimuksen taloudellista ja sosiaalista vaikutusta sekä ympäristövaikutusta olisi 
tarkasteltava laatimalla perusteellinen kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten 
arviointi varmistaen kansalaisyhteiskunnan selvä osallistuminen.

4.4. ASIAT, JOTKA EIVÄT OLE NEUVOTELTAVISSA

Euroopan parlamentti katsoo, että jotkin sääntelyalat eivät ole neuvoteltavissa. EU on 
perinteisesti suojellut unionin ja sen jäsenvaltioiden kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta. Neuvottelujen alaan eivät kuulu olemassa olevat ja tulevat säännökset ja 
politiikat, joilla tuetaan kulttuurialaa erityisesti digitaalisessa ympäristössä. 
EU:ssa on myös oma perinteensä, joka liittyy julkisten palvelujen organisointiin. Tässä 
asiassa ei ole neuvotteluvaraa. Kaikkea, mikä estää hallintoviranomaisia antamasta yleisen 
edun mukaista sääntelyä tai tarjoamasta palveluja, on mahdoton hyväksyä. Haluamme taata 
yleishyödyllisten palvelujen suojelun.

5. DEMOKRAATTINEN TIETOISUUS

Euroopan parlamentilla on viimeinen sana päätettäessä EU:n ja kolmansien valtioiden välisten 
kauppasopimuksien ratifioinnista. Sopimus voi tulla voimaan ainoastaan Euroopan 
parlamentin hyväksynnällä. ACTA-sopimuksen (henkisen omaisuuden suojaaminen 
digitaalialalla) torjuminen on osoittanut, että Euroopan parlamentti suhtautuu hyvin vakavasti 
sen rooliin kauppapolitiikassa. 
Kun otetaan huomioon unionin kansalaisten esittämä kritiikki ja neuvottelujen kohteena 
olevan sopimuksen saama nihkeä vastaanotto yleisessä mielipiteessä, Euroopan parlamentti 
jatkaa toimiaan mahdollisimman korkeatasoisen avoimuuden saavuttamiseksi ja takaa, että 
ainoastaan hyvä sopimus hyväksytään – sopimus, jossa kunnioitetaan unionin arvoja, 
kannustetaan kestävää kasvua ja edistetään kaikkien kansalaisten hyvinvointia.


