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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa transatlanttisten markkinoiden merkitystä EU:n ja USA:n kansalaisille ja 
teollisuudelle; korostaa, että neuvottelujen tärkeimpänä tuloksena olisi saatava aikaan 
syvällinen, kattava, kunnianhimoinen ja korkealuokkainen vapaakauppa- ja 
investointisopimus, jossa kunnioitetaan ja edistetään eurooppalaisia arvoja, elvytetään 
kestävää kasvua, tieteellistä yhteistyötä, innovointia ja korkealuokkaisten työpaikkojen 
luomista sekä myötävaikutetaan Euroopan kansalaisten hyvinvointiin asettamalla heidän 
etunsa TTIP-sopimuksen keskiöön; huomauttaa, että transatlanttisen kauppa- ja 
investointikumppanuuden tavoitteena on tariffien, tullien ja kiintiöiden poistaminen, mutta 
myös sääntelyalan yhteistyö ja korkeiden yhteisten standardien asettaminen globaaleille 
markkinoille; toteaa, että tariffien poistamista ja sääntelyn yhdenmukaistamista on 
tasapainotettava; kehottaa komissiota lujittamaan kansalaisten ja kaikkien asiaankuuluvien 
sidosryhmien osallistamisprosessia siten, että heidän mielipiteensä neuvottelujen 
mahdollisimman suuresta avoimuudesta otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon ja 
kaikki mahdolliset neuvottelutekstit ja asiakirjat julkaistaan, mukaan luettuna asiakirjat, 
jotka liittyvät mahdollisiin energialukuihin ja pk-yrityksiä koskeviin lukuihin, sillä tämä 
tarjoaa suurimman mahdollisen avoimuuden Euroopan kansalaisille;

2. kehottaa komissiota säilyttämään tavoitteensa erityisen energiaa ja siihen kuuluvia 
teollisuuden raaka-aineita koskevan luvun sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen siten, että 
tuloksena olisivat kilpailukykyiset, avoimet ja syrjimättömät markkinat, mikä lisäisi 
merkittävästi EU:n energiavarmuutta, monipuolistaisi energialähteitä sekä johtaisi 
edullisempiin energian hintoihin; korostaa tässä yhteydessä uusiutuvien energialähteiden 
merkitystä ja energiatehokkuutta energiavarmuuden lisäämisessä; korostaa, että tähän 
erityislukuun olisi sisällytettävä selkeät takuut siitä, että EU:n ympäristönormeja ja 
ilmastotavoitteita ei saa heikentää ja että EU:n on säilytettävä vapaus toimia itsenäisesti 
määritellessään tulevia standardeja ja tavoitteita;

3. muistuttaa, että Euroopan parlamentin on annettava TTIP-sopimukselle hyväksyntänsä, 
jota ilman se ei voi tulla voimaan;

4. korostaa, että EU:n on saatava käyttöön monipuolisia ja luotettavia 
energiantoimituslähteitä; pyytää komissiota varmistamaan, että nesteytetyn maakaasun ja 
raakaöljyn kaltaisten polttoaineiden kauppa on vapaata, sekä edistämään niihin tehtäviä 
investointeja, kunhan EU saa säilyttää oikeuden luokitella polttoaineet niiden elinkaaren 
mittaisten hiilidioksidivaikutusten perusteella ja pitäen mielessä EU:n omat 
ilmastotavoitteet;

5. kehottaa komissiota katsomaan vientirajoituksia pidemmälle ja toimimaan tarvittaessa eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien periaatteiden määrittelyyn tarvittavien korkeiden 
yhteisten normien ja säädösten yhtenäistämiseksi ja lähentämiseksi Atlantin molemmilla 
puolilla niin, että kilpailun vääristymisen riski voidaan hallita, kuten esimerkiksi 
biomassalla tuotetun yhteistuotannon määrittelyn tapauksessa; kannustaa komissiota 
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tutkimaan tapoja parantaa energia-alan yhteistyötä tutkimuksen, kehittämisen ja 
innovoinnin suhteen sekä puhtaamman teknologian edistämisen alalla;

6. toteaa, että energian hintojen ja raaka-aineiden käyttömahdollisuuksien lisäksi USA:n ja 
EU:n välillä on nykyisin eroja henkeä kohti lasketuissa hiilidioksidipäästöissä, mikä 
aiheuttaa epätasaiset lähtökohdat kilpailun ja ympäristönsuojelun kannalta; kehottaa siksi 
komissiota sisällyttämään sopimukseen kahdenvälisen suojalausekkeen, jolla toteutetaan 
kemian-, raaka-aine- ja terästeollisuuden kaltaisia EU:n energiaintensiivisiä ja 
hiilivuodosta kärsiviä aloja varten asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään nykyiset 
tullimaksut kiinteän ja riittävän pitkän siirtymäkauden ajan TTIP-sopimuksen 
voimaantulon jälkeen kuitenkin niin, että mukana on pakollinen tarkastuslauseke; katsoo, 
että sekä USA:n että EU:n yrityksiä olisi kannustettava lisäämään resurssi- ja 
energiatehokkuuttaan; kehottaa komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon, että 
tehdasteollisuuden tarpeita on edistettävä Euroopan uudelleenteollistamisen kantavana 
voimana;

7. kehottaa komissiota sisällyttämään transatlanttisiin neuvotteluihin niin sanottuja ”vihreitä 
palveluja”, kuten rakennusalan, asennukset, korjaukset ja ympäristöhyödykkeiden 
hallinnon; toteaa, että Euroopan unioni on johtoasemassa maailmassa vihreiden 
hyödykkeiden ja palvelujen tuojana ja viejänä, mutta Euroopan vihreät palveluntarjoajat 
kohtaavat vielä paljon esteitä; toteaa, että tällä alalla on paljon taloudellista potentiaalia 
Euroopan unionin kannalta;

8. korostaa EU:n energiamerkintä- ja eko-design-direktiivien mukaisia prosesseja ja 
normeja, joista ei pidä tinkiä;

9. korostaa, että TTIP-sopimuksella on merkittäviä potentiaalisia hyötyjä pk-yrityksille; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet otetaan 
täysimääräisesti huomioon TTIP-neuvotteluissa ”pienet ensin” -periaatteen mukaisesti 
esimerkiksi kokonaisvaltaisten vaikutustenarviointien, kohdennettujen julkisten 
kuulemisten ja pk-yritysten eurooppalaisten edustajien osallistumisen avulla; suosittaa, 
että komissio pyrkisi perustamaan täyden palvelun tietojärjestelmän pk-yrityksille ja 
käyttäisi niihin kokonaisen luvun, jossa pohdittaisiin hallinnollisen rasitteen vähentämistä 
asiaankuuluvien sääntelykehysten puitteissa; kehottaa komissiota huolehtimaan, että pk-
yrityksiä suosivaa politiikkaa ja tukijärjestelmiä suojellaan ja tehostetaan;

10. kehottaa komissiota varmistamaan käyttäjäystävälliset alkuperäsäännöt, joita voidaan 
soveltaa helposti EU:n vientiyrityksiin ja minimoida tarpeettomat kaupan esteet ja 
alkuperäsääntöjen etenkin pk-yrityksille aiheuttama byrokratia;

11. palauttaa mieleen, että verrattaessa USA:n julkisten hankintojen markkinoita EU:n 
vastaaviin, amerikkalaiset ovat äärimmäisen suljettuja ulkomaisille yrityksille; pyytää, että 
komissio helpottaisi Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden, pk-yritykset mukaan 
luettuna, osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin hankintoihin kaikilla hallinnon tasoilla 
vastavuoroisuuden periaatteella, sillä se voi osaltaan elvyttää yksityisen sektorin 
innovointia ja uusien nopeasti kasvavien ja innovatiivisten yritysten ja toimialojen 
kehittymistä; korostaa, että tämä mahdollisuus ei saa heikentää EU:n hallitusten kykyä 
ylläpitää julkisia palvelujaan;
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12. toteaa, että erilaiset sääntelyperinteet Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa käyvät 
kalliiksi teollisuudelle molemmilla puolilla Atlanttia; toteaa, että on mahdollista saavuttaa 
huomattavia tehokkuusetuja yhteensovittamalla näitä perinteitä samalla, kun Euroopan 
unionin ja Yhdysvaltojen viranomaisille sallitaan edelleen korkeatasoisten normien 
ylläpito ja kansalaistensa turvallisuudesta huolehtiminen;

13. odottaa komission käsittelevän neuvotteluissa kysymystä ”Buy American”, ”Jones” ja 
”Domestic Content”-kampanjoita koskevasta laista, joka käytännössä vahingoittaa 
huomattavasti EU:n yrityksiä Yhdysvaltojen markkinoilla, etenkin ruoppauksessa ja 
teknisillä aloilla;

14. muistuttaa komissiota, että varotoimien, turvallisuuden, henkilötietojen suojan sekä 
internetin avoimuuden, neutraaliuden ja riippumattomuuden korkean tason säilyttäminen 
on tärkeää, vaikka pitääkin myönteisenä markkinoille pääsyn, sääntelyn lähentämisen ja 
vastavuoroisen tunnustamisen mahdollisia hyötyjä, kuten tietotekniikan alan normeja 
koskevien yhteisten periaatteiden ja teknisten määritelmien perustaminen;

15. vaatii avointa kilpailua ja digitaalisen talouden kehittämistä; toteaa, että se on perustaltaan 
globaalia, mutta sen tärkeimmät tukikohdat sijaitsevat EU:n ja USA:n alueilla; korostaa, 
että digitaalitalouden on oltava keskiössä transatlanttisilla markkinoilla ja haettava 
vaikutusvaltaa globaalin talouden puitteissa ja avattava globaaleja markkinoita edelleen;

16. muistuttaa tietoyhteiskuntapalveluja ja televiestintäpalveluja koskevassa asiassa 
komissiota siitä, että on erityisen tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa EU:n 
palveluyrityksille yhtäläiset ja avoimet vastavuoroisuuteen perustuvat 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen markkinoilla ja velvoittaa amerikkalaiset 
palveluntarjoajat noudattamaan kaikkia tarvittavia alaan ja tuotesuojaan sekä kuluttajan 
oikeuksiin liittyviä normeja Euroopassa toimiessaan ja tarjotessaan palveluja 
eurooppalaisille asiakkaille;

17. kehottaa komissiota toteuttamaan vertailevan analyysin EU:n tehdasteollisuuden ja sen 
amerikkalaisen vastaparin kilpailukyvystä tarkoituksenaan estää EU:n tehdasteollisuuden 
joukkomuutto pois Euroopasta ja jäsenvaltioiden massatyöttömyys;

18. pyytää, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevassa luvussa säädetään myös EU:n 
maantieteellisten merkintöjen lisäturvasta ja tunnustuksesta;

19. kehottaa komissiota takaamaan kaikkien maantieteellisten merkintöjen voimassaolon 
osana TTIP-sopimusta, muut kuin maataloustuotteet mukaan luettuna; muistuttaa 
komissiota taloudellisesti tärkeästä korkeammasta arvosta, jonka maantieteellisen 
merkinnän asema tuo mukanaan.
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