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Tarkistus 1
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentti on vaatinut 
maailmanlaajuisia toimia maapallon 
lämpenemisen rajoittamiseksi alle 
kahteen celsiusasteeseen1 a, mikä 
tarkoittaa, että suuret määrät fossiilisia 
polttoaineita ja erityisesti 
kasvihuonekaasuintensiteetiltään korkeat 
polttoaineet on jätettävä maan alle;

__________________
1 a Euroopan parlamentin kanta COP 20 
-kokouksessa Limassa (Peru) 2014 

(Tämä on johdanto-osan kappale 
(sijoitettava ENNEN 1 kohtaa.))

Or. en

Tarkistus 2
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon, että öljyä ja kaasua 
koskevat Yhdysvaltojen vientirajoitukset 
johtaisivat hintojen nousuun 
Yhdysvalloissa EU:n ja USA:n hintaeron 
vuoksi eivätkä ne siksi ole todennäköisiä;

(Tämä on johdanto-osan kappale 
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(sijoitettava ENNEN 1 kohtaa.))

Or. en

Tarkistus 3
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen 
luvallisen polttoaineviennin määrällinen 
ero vapaakauppalausekkeen kanssa ja 
sitä ilman on ainoastaan 0,12 bcm 
päivässä, mikä on niin vähäinen määrä 
jopa Eurooppaan kuljetettuna, ettei sillä 
liene merkittävää vaikutusta 
toimitusvarmuuteen1 b;

__________________
1 b Impacts on European Energy Markets 
and Manufacturing Industries - ITRE-
valiokunnan tutkimus, s. 29, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf
(Tämä on johdanto-osan kappale 
(sijoitettava ENNEN 1 kohtaa.))

Or. en

Tarkistus 4
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– toteaa, että nesteytetystä maakaasusta 
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maksetaan korkeampia hintoja Aasian 
markkinoilla, joten jos Yhdysvallat saisi 
(Aasian viennin helpottamiseksi 
suurimmaksi osaksi Tyynenmeren 
rannikolla sijaitsevan) infrastruktuurinsa 
toimintakuntoon ja rajoitukset 
poistettaisiin, vienti Aasian markkinoille 
olisi paljon houkuttelevampaa, elleivät 
EU:n hinnat nousisi ratkaisevasti, jolloin 
seuraukset kuluttajillekin olisivat 
huomattavia; 

Or. en

(Tämä on johdanto-osan kappale (sijoitettava ENNEN 1 kohtaa.))

Tarkistus 5
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– toteaa, että Yhdysvallat ei ole 
allekirjoittanut ilmastonmuutosta 
koskevan YK:n puitesopimuksen Kioton 
pöytäkirjaa;

(Tämä on johdanto-osan kappale 
(sijoitettava ENNEN 1 kohtaa.))

Or. en

Tarkistus 6
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

– toteaa, että Yhdysvallat ei ole 
hyväksynyt asiaankuuluvia YK:n 
maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä 
testijaksojen, hiilidioksidipäästöjen, 
turvallisuuden ja moottoriajonevojen 
renkaiden osalta;

(Tämä on johdanto-osan kappale 
(sijoitettava ENNEN 1 kohtaa.))

Or. en

Tarkistus 7
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– toteaa, että 189:stä kansainvälisiä 
työnormeja koskevasta ILO-
yleissopimuksesta Yhdysvallat ei ole 
ratifioinut 175:tä;

(Tämä on johdanto-osan kappale 
(sijoitettava ENNEN 1 kohtaa.))

Or. en

Tarkistus 8
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– toteaa, että Yhdysvallat ei ole 
allekirjoittanut energiaperuskirjaa;
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(Tämä on johdanto-osan kappale 
(sijoitettava ENNEN 1 kohtaa.))

Or. en

Tarkistus 9
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– toteaa, että Yhdysvallat ei ole 
allekirjoittanut Baselin yleissopimusta 
vaarallisen jätteen käsittelystä, vuoden 
1992 yleissopimusta biologisesta 
monimuotoisuudesta, vuoden 2000 
Cartragenan pöytäkirjaa 
bioturvallisuudesta eikä vuoden 2001 
Tukholman yleissopimusta pysyvistä 
orgaanisista yhdisteistä;

(Tämä on johdanto-osan kappale 
(sijoitettava ENNEN 1 kohtaa.))

Or. en

Tarkistus 10
David Borrelli, Dario Tamburrano

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. kehottaa komissiota lopettamaan 
TTIP-neuvottelut, koska monet 
tutkimukset ja jopa parlamentin teettämät 
tutkimukset ovat osoittaneet, että 
sopimuksella ei paranneta 
energiavarmuutta (etenkään nykyisten 
vientirajoitusten vielä ollessa voimassa), 
ei auteta Euroopan 
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uudelleenteollistumisessa eikä hyödytetä 
Euroopan teollisuutta kokonaisuutena, 
vaan tarjotaan kannustimia tutkimus- ja 
kehittämistoimintojen siirtämiseksi 
Yhdysvaltoihin;

Or. it

Tarkistus 11
Marlene Mizzi

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. 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 ja korkealuokkaisten työpaikkojen 
luomista sekä myötävaikutetaan kaikkien 
Euroopan kansalaisten hyvinvointiin 
asettamalla heidän etunsa TTIP-
sopimuksen keskiöön;

Or. en

Tarkistus 12
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 

1. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
mahdollinen sopimus ei johtaisi 
fossiilisten polttoaineiden kasvavaan 
hyödyntämiseen ja/tai energian 
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merkittävästi; korkeampiin kuluttajahintoihin 
ennenaikaisten tai näennäisten kauppaa 
tai energiavarmuutta koskevien hyötyjen 
varjolla; huomauttaa, että saatavilla on 
vaihtoehtoisia, kustannustehokkaita, 
kotimaisia, työllistäviä ja ilmastoa 
suojelevia toimia, kuten 
energiankysynnän vähentäminen 
energiatehokkuus- ja 
energiansäästötoimilla ja kotimaisten 
uusiutuvien energialähteiden nopeutettu 
kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 13
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

1. suhtautuu myönteisesti aloitteeseen 
neuvotella EU:n ja Yhdysvaltojen 
välisestä transatlanttisesta kauppa- ja 
investointikumppanuudesta (TTIP); 
huomauttaa, että transatlanttisen kauppa-
ja investointikumppanuuden tavoitteena 
on tariffien, tullien ja kiintiöiden 
poistaminen, mutta myös sääntelyalan 
yhteistyö; katsoo, että TTIP-sopimus 
vapauttaisi Euroopan kaikkien 
teollisuudenalojen potentiaalin sekä 
edistäisi kasvua ja työpaikkojen luomista; 
kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

Or. en
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Tarkistus 14
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen siten, 
että tuloksena olisivat kilpailukykyiset, 
avoimet ja syrjimättömät markkinat, mikä 
varmistaisi EU:n tehokkaamman 
energian toimitusvarmuuden; edistäisi 
kauppaa ja kilpailukykyä sekä 
mahdollistaisi edulliset energian hinnat 
ilman että nykyisistä korkealaatuisista 
ympäristönormeista tarvitsee tinkiä;

Or. en

Tarkistus 15
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi, ja kehottaa komissiota 
sisällyttämään tähän lukuun selkeät 
takeet siitä, että EU:n nykyistä 
ympäristöpoliittista kehystä ja unionin 
säännöstöä ei heikennetä eikä myöskään 
rajoiteta EU:n kykyä suojella 
ympäristöään, torjua ilmastonmuutosta ja 
käyttää julkisia toimia erottamaan eri 
energialähteiden ympäristövaikutuksia tai 
hiilipitoisuutta;
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Or. en

Tarkistus 16
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

1. kehottaa komissiota pysäyttämään 
TTIP-neuvottelut välittömästi, sillä niiden 
ainoana seurauksena on Euroopan 
joutuminen USA:n taloudelliseksi, 
rahoitukselliseksi ja poliittiseksi 
vasalliksi; toteaa, että tämän sopimuksen 
tekeminen tarkoittaisi Euroopan valtioiden 
taloudellisen ja poliittisen 
itsemääräämisoikeuden peruuttamatonta 
menetystä;

Or. fr

Tarkistus 17
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi
merkittävästi;

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus ja 
energiatoimitusten monipuolisuus
nousisivat merkittävästi erityisesti Keski-
ja Itä-Euroopan alueella, jossa riippuvuus 
tuontienergiasta on perinteisesti ollut 
suurinta;

Or. hu
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Tarkistus 18
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi; kehottaa energialuvun 
räätälöimistä viiden tärkeimmän 
markkinamuuttujan mukaisesti: kivihiili, 
öljy, kaasu, uraani ja uusiutuvat;

Or. de

Tarkistus 19
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

1. kehottaa komissiota lopettamaan 
katastrofaalisen TTIP-hankkeen, jota 
Euroopan kansat eivät halua vaan 
ymmärtävät, että se voisi uhata heidän 
tärkeimpiä etujaan;

Or. fr

Tarkistus 20
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 1. kehottaa komissiota lopettamaan 
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tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

katastrofaalisen TTIP-hankkeen, jota 
Euroopan kansat eivät halua vaan 
ymmärtävät, että se voisi uhata heidän 
tärkeimpiä etujaan;

Or. fr

Tarkistus 21
Jeppe Kofod

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi; korostaa tässä yhteydessä 
uusiutuvien energialähteiden merkitystä 
ja energiatehokkuutta energiavarmuuden 
lisäämisessä;

Or. en

Tarkistus 22
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi varmistamalla, että tällainen 
luku olisi täysin EU:n nykyisen 
energialainsäädännön ja 
ilmastonmuutostavoitteiden mukainen;

Or. en
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Tarkistus 23
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi, mutta samalla takaamaan 
kunkin osapuolen oikeuden säännellä 
energiavarojen hyödyntämistä;

Or. es

Tarkistus 24
Morten Messerschmidt

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi siten, että riippuvuutta 
hallitsevista toimittajista ja yksittäisistä 
siirtoväylistä voitaisiin vähentää;

Or. en

Tarkistus 25
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa soveltamisalaansa 
teollisuuden raaka-aineet sisällyttävän 
erityisen energialuvun sisällyttämisestä 
TTIP-sopimukseen, jolloin EU:n 
energiavarmuus nousisi merkittävästi;

Or. it

Tarkistus 26
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

1. ilmaisee syvän huolensa komission 
aikeista erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

Or. en

Tarkistus 27
David Borrelli, Dario Tamburrano

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

1. kehottaa komissiota olemaan 
sisällyttämättä erityistä energialukua
TTIP-sopimukseen;

Or. en
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Tarkistus 28
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi;

1. kehottaa komissiota säilyttämään 
tavoitteensa erityisen energialuvun 
sisällyttämisestä TTIP-sopimukseen, 
jolloin EU:n energiavarmuus nousisi 
merkittävästi siten, että varmistetaan 
vaihtoehtoisista lähteistä peräisin olevan 
energian toimitukset EU:n markkinoille;

Or. lt

Tarkistus 29
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
erityisen kestävää kehitystä koskevan 
luvun, jolla turvataan Kansainvälisen 
työjärjestön perussopimusten ja 
tavanomaisimpien kansainvälisten 
ympäristösopimusten ratifiointi, 
soveltaminen ja noudattaminen, mukaan 
luettuna säännöt yritysten 
yhteiskuntavastuusta ja 
kansalaisyhteiskunnan selkeästä 
osallisuudesta, samalla kuitenkin 
varmistaen, että näiden säädösten 
noudattaminen taataan myös sopimuksen 
jäljellä olevissa luvuissa;

Or. es
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Tarkistus 30
Herbert Reul, Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) katsoo, että euro-transatlanttisen 
kumppanuuden lujittaminen TTIP-
sopimuksella on täysin yhdenmukaista 
niiden EU:n pyrkimysten kanssa, joilla 
pyritään saamaan aikaan lisää kasvua ja 
työpaikkoja muun muassa 
transatlanttisen kaupan lisääntymisen ja 
pk-yritysten markkinoille pääsyn avulla; 
katsoo lisäksi, että asettamalla 
ennakoivasti TTIP-sopimuksen mukaisia 
normeja EU voi olla tiennäyttäjänä muille 
talousmahdeille;

Or. de

Tarkistus 31
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tukee neuvoston päätöstä poistaa 
neuvotteludirektiivien turvallisuusluokitus 
sekä Euroopan komission 
avoimuusaloitetta, jotka on nyt 
muutettava merkityksellisiksi käytännön 
tuloksiksi;

Or. en

Tarkistus 32
Gunnar Hökmark
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa transatlanttisten 
markkinoiden merkitystä Euroopan 
teollisuuden elvyttämiselle ja 
voimistamiselle, jolloin maailman 
kahdesta edistyneimmästä talousalueesta 
luodaan maailman suurimmat markkinat;

Or. en

Tarkistus 33
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa, että EU:n ja 
Yhdysvaltojen markkinat ovat maailman 
johtavat tietoon pohjautuvat taloudet ja 
että useat maailman johtavista yrityksistä 
toimivat molemmin puolin Atlanttia ja 
hallitsevat molempiin suuntiin ulkomaisia 
suoria investointeja tutkimukseen ja 
tieteisiin ja voisivat lisätä tietämyksen, 
tutkimuksen ja tieteen maailmanlaajuista 
kehitystä ja tehokkaampaa tuotantoa; 

Or. en

Tarkistus 34
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 35
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kehottaa poistamaan kaikki tariffit 
teollisuudelta ja tavaroilta, avaamaan 
molemminpuoliset investoinnit 
täydellisesti ja perustamaan 
transatlanttiset markkinat, joihin 
sisältyisivät teollisuus, energia, 
tietotekniikka ja digitaalinen talous siten, 
että tutkimuksen ja tieteen aloilla 
tehtäisiin laajaa yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 36
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. tähdentää, että maailman johtavien 
talouksien transatlanttiset markkinat 
mahdollistaisivat kaikkien alojen normien 
uudelleen asettamisen, millä olisi 
maailmanlaajuisia seurauksia, koska 
kilpailuedellytykset kohentuisivat ja 
maailmankaupan ja vaurauden kehitys 
paranisi, mikä antaisi eurooppalaisille 
kuluttajille pääsyn parhaisiin 
mahdollisiin tavaroihin ja palveluihin;
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Or. en

Tarkistus 37
Paloma López Bermejo

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 38
David Borrelli, Dario Tamburrano

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 39
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 

2. toteaa, että kaikkien edellisten USA:n 
ja Euroopan unionin välisten sopimusten, 
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kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

kuten SWIFT-sopimus ja matkustajien 
henkilötietoja koskeva sopimus, ovat 
johtaneet tasapainottomaan tekstiin, joka 
antaa oikeuden soveltaa USA:n 
lainsäädäntöä maan ulkopuolella; toteaa, 
että BNP Paribas’n ja Alstomin kaltaisia 
eurooppalaisia yrityksiä vastaan nostetuista 
kanteista on ilmennyt, että 
yhdysvaltalainen käsitys oikeusvaltiosta ja 
Euroopan-suhteista tarkoittaa USA:n 
lainsäädännön yksipuolista soveltamista 
Yhdysvaltojen ulkopuolella ilman 
minkäänlaista neuvotteluvaraa ja palvellen 
ainoastaan USA:n ja sen monikansallisten 
yritysten etuja;

Or. fr

Tarkistus 40
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata; huomauttaa komissiolle tässä 
yhteydessä, että vaihtoehtoisista lähteistä 
peräisin olevien polttoaineiden kaupan 
ylisäännöstely esimerkiksi polttoaineen 
laatudirektiivin perusteella heikentää 
polttoaineiden vapaakauppaa ja voi 
vahingoittaa Euroopan 
energiavarmuutta; huomauttaa tässä
yhteydessä, että TTIP-neuvottelujen 
tuloksena bensiinin ja dieselin tuonti 
Yhdysvalloista on lisääntynyt;

Or. de
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Tarkistus 41
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on
vapaata;

2. pyytää, että komissio varmistaa 
neuvottelukannan, joka ei johda niiden 
terveys- ja ympäristöriskien ja muiden 
liuskekaasuun, tervahiekkaan tai muihin 
energia- tai teollisuusvarojen ja raaka-
aineiden hyödyntämiseen liittyvien ja 
amerikkalaisille aiheutuvien riskien 
unohtamiseen; vaatii, että EU:n 
säännöstöä, kuten 
ympäristölainsäädäntöä sekä kuluttajan-
ja tietosuojaa on pidettävä yllä kaikille 
tuontituotteille ja -palveluille;

Or. en

Tarkistus 42
Jeppe Kofod

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata, mutta pitämään samalla 
mielessä, että Eurooppa-neuvosto on 
sitoutunut vähentämään kotimaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 
40 prosentilla, lisäämään uusiutuvan 
energian osuutta ainakin 27 prosenttiin ja 
lisäämään energiatehokkuutta vähintään 
27 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 
tavoittelemaan tämän tavoitteen 
nostamista 30 prosenttiin;
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Or. en

Tarkistus 43
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun, raakaöljyn, 
liuskeöljyn ja -kaasun kaltaisten 
polttoaineiden kauppa on vapaata, mikä 
saattaa vaikuttaa alentavasti Euroopan 
energiahintoihin, jotka ovat koko 
maailman mittakaavassa korkeat;

Or. hu

Tarkistus 44
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

2. kehottaa komissiota vähentämään 
kaupan esteitä kaikilta energialähteiltä, 
mukaan luettuina nesteytetty maakaasu, 
raakaöljy, uusiutuvat energialähteet ja 
vihreä teknologia; katsoo, että 
kunnianhimoinen suunnitelma auttaisi 
EU:ta saavuttamaan ilmasto- ja 
energiatavoitteensa;

Or. en

Tarkistus 45
Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora van Nieuwenhuizen
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun, raakaöljyn ja 
kivihiilen kaltaisten polttoaineiden kauppa 
vapautetaan vientirajoitusten 
poistamisella, markkinoille pääsyä 
helpottamalla ja ulkomaisten suorien 
investointien esteiden poistamisella;

Or. en

Tarkistus 46
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
raakaöljyn kaltaisten polttoaineiden kauppa 
on vapaata ja kiinnittämään erityistä 
huomiota siihen, että tällä hetkellä 
yhdysvaltalaisen nesteytetyn maakaasun 
vientiä EU:n alueelle haittaavat 
lisenssiehdot ja hallinnolliset rasitteet 
poistetaan;

Or. en

Tarkistus 47
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
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kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata, kunhan EU saa säilyttää 
oikeuden luokitella polttoaineet niiden 
elinkaaren mittaisten 
hiilidioksidivaikutusten perusteella;

Or. en

Tarkistus 48
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata, jotta käyttöön saataisiin 
monipuolisempia ja luotettavia 
energiantoimituslähteitä;

Or. en

Tarkistus 49
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden valinta on vapaata 
ja että niiden kauppa on vapaata;

Or. en

Tarkistus 50
Nadine Morano
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 51
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

2. pyytää komissiota olemaan 
vahvistamatta sellaista politiikkaa, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

Or. fr

Tarkistus 52
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota varmistamaan, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

2. pyytää komissiota olemaan 
vahvistamatta sellaista politiikkaa, että 
nesteytetyn maakaasun ja raakaöljyn 
kaltaisten polttoaineiden kauppa on 
vapaata;

Or. fr
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Tarkistus 53
Edouard Martin

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. huomauttaa, että amerikkalaisen 
nesteytetyn maakaasun valinta saattaa 
monipuolistaa kaasutoimituksiamme, 
mutta se ei auta meitä siirtymään pois 
fossiilisista polttoaineista ja pitää 
sisällään huomattavia investointeja 
Atlantin tälle rannalle (erityisesti 
terminaalit); ennakoi, että nesteytetyn 
maakaasun hinta Euroopassa ei muutos-
ja kuljetuskustannusten vuoksi ole 
missään suhteessa USA:ssa perittyyn 
hintaan; katsoo siksi, että 
investointikilpailun huomioon ottaen tästä 
vaihtoehdosta on järjestettävä 
demokraattinen keskustelu;

Or. fr

Tarkistus 54
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota tässä yhteydessä 
omaksumaan voimakkaamman linjan 
energiahyödykkeiden vientiä koskevaa 
Yhdysvaltojen omintakeista 
lähestymistapaa kohtaan; huomauttaa, 
että tämä yhteys USA:n harjoittamaan 
uudelleenvientiin, joka perustuu 
korkeampia hintoja koskevaan 
spekulointiin eikä tue transatlanttisia 
markkinoita;
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Or. de

Tarkistus 55
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. vastustaa erityisen korkeiden 
kasvihuonekaasuintensiivisten 
polttoaineiden, kuten liuskekaasusta 
saatavan nesteytetyn maakaasun tai 
tervahiekasta saatavan raakaöljyn 
tuontia, koska se vaarantaisi 
kansainväliset ilmastositoumukset, 
sekoittaisi Euroopan 
ilmastolainsäädännön ja tavoitteet, jäisi 
epätavanomaisia polttoaineita koskevien 
suositusten ulkopuolelle ja rikkoisi 
polttoaineiden laatua koskevaa 
direktiiviä;

Or. en

Tarkistus 56
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
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;
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Or. es

Tarkistus 57
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Juan 
Carlos Girauta Vidal

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että TTIP-sopimuksella luodaan 
vapaakauppa-alue puhtaan energian 
tuotteille ja palveluille poistamalla 
sääntelyn eroja ja tulleja, jotta siirtymistä 
kestävään ja vähähiiliseen talouteen 
vauhditettaisiin;

Or. en

Tarkistus 58
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pyytää, että TTIP-sopimuksessa olisi 
tuettava myös ympäristöystävällisten 
tavaroiden ja palvelujen käyttöä ja 
edistämistä. Näin hyödynnetään 
transatlanttisen talouden tarjoamaa 
merkittävää potentiaalia, joka liittyy 
ympäristöalalla ja taloudellisesti 
saavutettavaan hyötyyn;

Or. en

Tarkistus 59
Jeppe Kofod
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että energia-alan 
vapaakauppaa ei saa lisätä eikä Euroopan 
riippuvuutta fossiilisista polttoaineista 
pidentää; muistuttaa, että 
energiatehokkuuden pitäisi olla ”se 
ensimmäinen polttoaine”;

Or. en

Tarkistus 60
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa vapaakaupan etujen nimissä 
purkamaan epäsuorat kaupan esteet, 
kuten USA:n vientikiellon öljylle ja 
maakaasulle sekä vaatimukset sisällön 
kotimaisuusasteesta molempien 
osapuolten tapauksissa sekä laatimaan 
etenemissuunnitelman polttoaineen 
laatudirektiivin yhdenmukaistamiseksi;

Or. de

Tarkistus 61
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. kehottaa komissiota 
oikeusvarmuuden, ennakoitavuuden ja 



AM\1052919FI.doc 31/107 PE546.750v02-00

FI

sääntelyn vakauden vuoksi ryhtymään 
kaikkiin mahdollisiin toimiin sen 
varmistamiseksi, että Euroopan 
talousalue on edelleen vakaa vientikohde 
USA:n hiilivedyille;

Or. de

Tarkistus 62
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 63
David Borrelli, Dario Tamburrano

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 64
Michel Reimon
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

3. kehottaa komissiota toimimaan sellaisen 
sopimuksen aikaansaamiseksi, jolla 
lopetettaisiin fossiilisille polttoaineille 
maksettavat tuet G20-kokouksen asiasta 
antamien sitoumusten mukaisesti; 
kehottaa lisäksi lopettamaan etenkin 
kaupallisen lentoliikenteen 
polttoaineveroja koskevat poikkeukset 
sekä vientitakuulaitosten ja 
kansainvälisten rahoituslaitosten kautta 
maksettavat tuet;

Or. en

Tarkistus 65
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla; kehottaa 
komissiota lisäksi harkitsemaan muutakin 
kuin vientirajoitusten purkamista ja 
tutkimaan uusia tapoja toimia 
yhteistyössä ARPA-E:n kaltaisten 
Yhdysvaltojen suurimittaisten 
energiatutkimus- ja kehittämishankkeiden 
kanssa energiainnovoinnin lisäämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 66
Paloma López Bermejo

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

3. muistuttaa komissiota, että toiminta eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla ei saa 
mitenkään haitata jäsenvaltioiden ja 
EU:n oikeutta asettaa omia normejaan ja 
asetuksiaan ennen kaikkea uusiutuvien 
energiamuotojen ja tehokkaamman 
energiankäytön suhteen;

Or. en

Tarkistus 67
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla; huomauttaa 
tässä yhteydessä, että EU:lla ja 
Yhdysvalloilla on toisiaan täydentävää 
asiantuntemusta, joka synergioiden avulla 
tekee mahdolliseksi edistää 
transatlanttisia energiamarkkinoita ja 
maksimoida avoimen julkisen 
tarjouskilpailun käyttöä molempien 
talousalueiden yrityksille;

Or. de
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Tarkistus 68
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

3. kehottaa komissiota toimimaan kaikkien 
teollisuudenalojen ja energialähteiden
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
ja/tai vastavuoroiseksi tunnustamiseksi
Atlantin molemmilla puolilla siten, että 
perustetaan sääntely- ja yhteistyövirasto, 
joka lujittaa eurooppalaisten yritysten 
kilpailukykyä maailmanlaajuisilla 
markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 69
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla ilman, että 
siitä aiheutuu haittaa uusiutuvia 
energialähteitä, energiatehokkuutta tai 
muita pienipäästöisiä energiamuotoja 
koskevalle EU:n tai jäsenvaltioiden 
politiikalle;

Or. en

Tarkistus 70
Miriam Dalli
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla sekä 
varmistamaan, että EU:n ja Yhdysvaltojen 
ympäristönsuojelua ja teollisuuspäästöjä 
koskevia normeja ei heikennetä;

Or. en

Tarkistus 71
Edouard Martin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi
Atlantin molemmilla puolilla;

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten yhtenäistämiseksi
Atlantin molemmilla puolilla niin, että 
kilpailun vääristymisen riski voidaan 
hallita ilman, että EU:n sääntelykehystä 
tai EU:n ilmastonmuutostavoitteita 
heikennetään tai laimennetaan;

Or. fr

Tarkistus 72
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

3. kehottaa komissiota ylläpitämään 
kansalliset ja toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti eurooppalaiset normit ja 
säädökset, joita tarvitaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn; kehottaa 
komissiota olemaan antamatta periksi 
USA:n vaatimuksille;

Or. fr

Tarkistus 73
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

3. kehottaa komissiota ylläpitämään 
kansalliset ja toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti eurooppalaiset normit ja 
säädökset, joita tarvitaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn; kehottaa 
komissiota olemaan antamatta periksi 
USA:n vaatimuksille;

Or. fr

Tarkistus 74
Flavio Zanonato, Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
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normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla; muistuttaa, 
että epäoikeudenmukaiselta kilpailulta 
suojelemisen on oltava näiden 
neuvottelujen lähtökohtana;

Or. it

Tarkistus 75
Jerzy Buzek

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

3. kehottaa komissiota toimimaan 
uusiutuvien energiamuotojen tai 
yhteistuotannon kaltaisten eri 
energialähteiden erityispiirteiden julkista 
tukea koskevien periaatteiden määrittelyyn 
tarvittavien normien ja säädösten 
harmonisoimiseksi Atlantin molemmilla 
puolilla; toteaa, että tätä sovelletaan 
esimerkiksi biomassan määritelmässä;

Or. en

Tarkistus 76
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien tai 
ympäristö- ja/tai energia-alan normien ja 
säädösten harmonisoimiseksi Atlantin
molemmilla puolilla;

Or. en
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Tarkistus 77
Morten Messerschmidt

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
normien ja säädösten harmonisoimiseksi 
Atlantin molemmilla puolilla;

3. kehottaa komissiota toimimaan eri 
energialähteiden julkista tukea koskevien 
periaatteiden määrittelyyn tarvittavien 
korkeiden keskinäisten normien ja 
säädösten harmonisoimiseksi ja 
lähentämiseksi Atlantin molemmilla 
puolilla;

Or. en

Tarkistus 78
Pablo Echenique

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. vaatii komissiota parantamaan 
hyvinvointia ja suojelemaan ja 
edistämään kansanterveyttä, 
varmistamaan sosiaalisen oikeuden 
kaikkien ihmisoikeuksien toteutumisen 
samalla lopettaen maailman 
luonnonvarojen hyödyntämisen 
kestävyyden tavoitteen mukaisesti 
ympäristöä suojellen ja säilyttäen; 

Or. en

Tarkistus 79
Miapetra Kumpula-Natri
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että TTIP-sopimuksella 
olisi hyödytettävä puhtaamman tekniikan, 
energiatehokkuuden sekä vihreän ja 
kestävän energiankäytön kehittämistä 
ottamalla käyttöön ennakoivan 
sääntömääräisen ympäristön 
Yhdysvaltojen ja EU:n yrityksille;

Or. en

Tarkistus 80
Aldo Patriciello

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa EU:n ja Yhdysvaltojen 
toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan 
lääkkeiden hyväksymistä koskevan 
sääntelyn lähentämisen, jotta vältettäisiin 
tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja 
toimittaisiin yhteisten 
kehittämissuunnitelmien mukaisesti 
samalla EU:n normeja noudattaen;

Or. en

Tarkistus 81
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota jättämään 
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neuvottelujen ulkopuolelle ydinenergiaan 
liittyvät kysymykset;

Or. en

Tarkistus 82
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota vaatimaan 
neuvotteluissaan kaikille biopolttoaineille 
kattavaa ja tiukkoihin 
kestävyyskriteereihin perustuvaa 
sertifiointia, jossa otetaan 
täysimääräisesti huomioon epäsuoran 
maankäytön muutos, tuotantoketjun 
alkupään päästöt, sosiaaliset kysymykset 
ja yhteydet RED, FQD ja RSF2 
-asetuksiin ja pyrkimään energiantuonnin 
ja elintarvikelajikkeisiin perustuvien 
biopolttoaineiden kieltämiseen;

Or. en

Tarkistus 83
Pablo Echenique

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. vaatii komissiota varmistamaan, että 
kaikilla EU:n jäsenvaltioilla, Euroopan 
unionilla ja Yhdysvalloilla on laillinen 
oikeus säätää lakeja yleistä etua 
koskevissa asioissa (kuluttajansuoja, 
kansanterveys, sosiaaliset oikeudet, 
ympäristö), ja siksi jäsenvaltioiden ja 
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EU:n oikeus säätää yleisestä edusta olisi 
mainittava TTIP:n johdannossa ja 
jokaisessa luvussa;

Or. en

Tarkistus 84
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 

Poistetaan.
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nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

Or. fr

Tarkistus 86
Henna Virkkunen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 87
Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 

Poistetaan.
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nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

Or. fi

Tarkistus 88
Edouard Martin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

4. toteaa, että energian hintojen ja raaka-
aineiden käyttömahdollisuuksien lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; katsoo, että TTIP 
saattaa olla uuden sukupolven 
kauppasopimus, jossa käsitellään myös 
tullien ulkopuolisia tekijöitä, jolloin 
komission olisi varmistettava, että se 
edustaa parasta mahdollista ratkaisua 
sosiaali- ja ympäristölainsäädännön 
kannalta ja tekee oikeudenmukaisen 
kilpailutilanteen mahdolliseksi; katsoo 
myös, että TTIP saattaa olla perinteinen 
sopimus, jossa keskitytään tullimaksujen 
alentamiseen, jolloin komission olisi
varmistettava, että erilaisia 
järjestelmiemme ilmentäviä sosiaali- ja 
ympäristöalan eroja huomioivat kaupan 
sopeutusmekanismit (myös tulleihin 
perustuvat maksut) säilytetään;

Or. fr

Tarkistus 89
Nadine Morano

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
niiden pyrkimyksissä torjua 
ilmastonmuutosta ja rajoittaa henkeä 
kohti laskettuja hiilidioksidipäästöjä;
kehottaa siksi näiden pyrkimysten 
harmonisoinnin yhä puuttuessa 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia suojelutoimia, jotta 
kilpailua ei vääristettäisi kun TTIP-
sopimus tulee voimaan; kehottaa 
erityisesti USA:ssa valmistettuihin 
tuotteisiin sovellettavien tullimaksujen 
säilyttämiseen toistaiseksi sillä tasolla, 
jolla ne ovat TTIP-sopimuksen tullessa 
voimaan;

Or. fr

Tarkistus 90
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

4. panee merkille USA:n ja EU:n energian 
hintojen suuret erot, jotka komission 
mukaan liittyvät lähinnä kotimaisista 
syistä valittuun jäsenvaltion kansalliseen 
verotuspolitiikaan1 c; panee merkille myös
henkeä kohti lasketut hiilidioksidipäästöt;
kehottaa komissiota ja sen Atlantin 
takaisia neuvottelukumppaneita 
lopettamaan siltarumpupolitiikan ja 
keskittymään neuvotteluissa yhteistä 
hyvinvointia koskeviin toimiin, jotka 
perustuvat kestävyyden, ennalta 
varautumisen periaatteen, ulkoisten 



AM\1052919FI.doc 45/107 PE546.750v02-00

FI

kustannusten sisäistämisen ja tulevia 
sukupolvia kohtaan tunnettavan vastuun 
kaltaisiin käsitteisiin;

__________________
1 c EU:n energian tuet ja hinnat 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files
/documents/ECOFYS%202014%20Subsid
ies%20and%20costs%20of%20EU%20en
ergy_11_Nov.pdf

Or. en

Tarkistus 91
Jeppe Kofod

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on eroja henkeä 
kohti lasketuissa hiilidioksidipäästöissä; 
kehottaa siksi komissiota varmistamaan, 
että TTIP-sopimus ei johda hiilivuotoon;
katsoo, että sekä Yhdysvaltojen että EU:n 
alueen yrityksiä olisi autettava siirtymään 
kohti vihreän kasvun liiketoimintamallia, 
joka perustuu resurssitehokkuuteen ja 
energiatehokkuuteen ja että TTIP-
sopimuksen olisi tuettava kyseistä 
siirtymää;

Or. en

Tarkistus 92
Paloma López Bermejo

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota pidättymään neuvotteluista, 
joilla alennettaisiin Euroopan 
sääntelynormien tasoa tai suosittaisiin 
ympäristöön liittyvää polkumyyntiä;

Or. en

Tarkistus 93
David Borrelli, Dario Tamburrano

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä ja niiden 
kustannuksissa; kehottaa siksi komissiota 
huolehtimaan korvausmekanismin 
perustamisesta yhtenäistämään 
ympäristönormien vaatimuksia ja 
toteuttamaan kemianteollisuuden kaltaisia 
EU:n energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 94
Herbert Reul
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, jotta tiettyjen 
arkaluontoisten tuotteiden nykyiset 
tullimaksut lopetettaisiin siirtymäkauden 
jälkeen;

Or. de

Tarkistus 95
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on eroja henkeä 
kohti lasketuissa hiilidioksidipäästöissä; 
kehottaa siksi komissiota toteuttamaan 
tarvittaessa kemianteollisuuden kaltaisia 
EU:n energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia markkinoita 
vääristämättä;

Or. en

Tarkistus 96
Flavio Zanonato, Patrizia Toia
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen; kehottaa komissiota ottamaan 
asianmukaisesti huomioon, että 
tehdasteollisuuden tarpeita on edistettävä 
Euroopan uudelleenteollistamisen 
kantavana voimana;

Or. it

Tarkistus 97
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään, jos TTIP-sopimus tulee voimaan; 
huomauttaa, että pääasiassa omia etujaan 
herkeämättä ajava USA on kieltäytynyt 
Kioton pöytäkirjan ratifioimisesta;
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Or. fr

Tarkistus 98
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään, jos TTIP-sopimus tulee voimaan; 
huomauttaa, että pääasiassa omia etujaan 
herkeämättä ajava USA on kieltäytynyt 
Kioton pöytäkirjan ratifioimisesta;

Or. fr

Tarkistus 99
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut vähintään viisi vuotta 
pakollisen tarkastuslausekkeen sisältävän
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jälkeen; TTIP-sopimuksen voimaantulon jälkeen;

Or. en

Tarkistus 100
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden ja teollisuuden raaka-
ainesektorin kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

Or. it

Tarkistus 101
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä ja hiilivuodosta 
kärsiviä aloja varten asiaankuuluvia 
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nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

toimia, joilla säilytetään nykyiset 
tullimaksut mahdollisimman pitkään TTIP-
sopimuksen voimaantulon jälkeen;

Or. en

Tarkistus 102
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on suuria eroja 
henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan 
kemianteollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

4. toteaa, että energian hintojen lisäksi 
USA:n ja EU:n välillä on tällä hetkellä
eroja henkeä kohti lasketuissa 
hiilidioksidipäästöissä; kehottaa siksi 
komissiota toteuttamaan kemian- ja 
terästeollisuuden kaltaisia EU:n 
energiaintensiivisiä aloja varten 
asiaankuuluvia toimia, joilla säilytetään 
nykyiset tullimaksut mahdollisimman 
pitkään TTIP-sopimuksen voimaantulon 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 103
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. 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 
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Euroopan vihreiden palveluntarjoajien 
edessä on vielä paljon esteitä; toteaa, että 
tällä alalla on paljon taloudellista 
potentiaalia Euroopan unionin kannalta;

Or. en

Tarkistus 104
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa komissiota tavoitteesta 
EU:n kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi 80–95 prosentilla vuoteen 
2050 mennessä1 d ja painottaa siksi, että 
kunnianhimoiset ja sitovat 
energiatehokkuustoimet sekä uusiutuvien 
energiamuotojen edistäminen ovat 
taloudellisesi ja ympäristön kannalta 
kaikkein kestävimmät vaihtoehdot tämän 
päämäärän saavuttamiseksi;

__________________
1 d Eurooppa-neuvoston päätelmät, 
maaliskuu 2011.

Or. en

Tarkistus 105
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tähdentää transatlanttisten 
energiamarkkinoiden merkitystä, sillä 
niillä varmistetaan monipuolisempi 
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tarjonta, vähennetään riippuvuutta 
Venäjän öljystä ja kaasusta sekä 
helpotetaan halvempien energian hintojen 
lisäksi tiukempien normien ja 
alhaisempien hiilipäästöjen 
aikaansaamista;

Or. en

Tarkistus 106
Marek Józef Gróbarczyk

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
sopimukseen kahdenvälisen 
turvalausekkeen, jolla suojellaan 
energiaintensiivisiä aloja, kuten 
kemianteollisuutta, mikä estäisi niiden 
tuotteiden hallitsemattoman tuonnin 
EU:n alueelle;

Or. en

Tarkistus 107
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että pk-yritysten tarpeet on otettu 
huomioon kaikissa asiaankuuluvissa 
TTIP-neuvotteluissa ”think small first”-
periaatteen mukaisesti ja tarvittaessa 
ottamalla käyttöön uusia järjestelyjä pk-
yritysten osallistumisen edistämiseksi;

Or. it
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Tarkistus 108
Edouard Martin, Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. huomauttaa, että tämä sopimus ei saa 
kyseenalaistaa minkään maan 
kollektiivista kantaa särötyksen 
kieltämiseen ennalta varautumisen 
periaatteen mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 109
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa lisäksi komissiota 
laajentamaan hiilivuodon torjumistoimia 
niin, että ne räätälöidään TTIP-
sopimuksen mukaiseen 
sääntelytilanteeseen;

Or. de

Tarkistus 110
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota olemaan 
heikentämättä EU:n 
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standardoimisprosessia esimerkiksi 
energiamerkintäpolitiikan ja 
energiatehokkuustoimien alalla; pohtii 
mahdollisuuksia lähentää mittausnormeja 
Atlantin molemmilla puolilla, jotta 
teollisuuden suorituskyvyn todentaminen 
olisi helpompaa ja EU:n ja USA:n 
talouksien markkinaseurantayhteistyö 
tehostuisi; kehottaa perustamaan 
tarvittavan suoritustason kunkin alueen 
kaikkein kunnianhimoisimpiin toimiin, 
jotta niiden erityiset kulutustottumukset 
ilmenisivät paremmin;

Or. en

Tarkistus 111
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota julkaisemaan 
tulokset 15. tammikuuta 2015 
päättyneestä verkkokyselystä, joka 
käsitteli Yhdysvaltojen kaupan esteiden 
vaikutuksia Euroopan pk-yrityksiin, 
joiden liiketoimintaa ne voivat haitata 
tekemällä USA:n vaatimusten 
noudattamisesta ja markkinoille
pääsemisestä vaikeaa ja/tai hyvin kallista 
ja mutkikasta ulkomaalaisille;

Or. it

Tarkistus 112
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa energiavarmuuden 
lisäämisen suhteen sisällyttämään 
sopimukseen hätätilalausekkeen, mikä 
antaa USA:n vientituotteille takaportin 
energiakatkosten aikana keskeyttämällä 
soveltamis- ja lupamenettelyn USA:n 
yrityksille;

Or. de

Tarkistus 113
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa käteismarkkinoiden 
poikkeavien tapahtumien vuoksi 
hintaliikkeiden vastavuoroiseen 
yhdenmukaistamiseen poistamalla 
rajoitteet;

Or. de

Tarkistus 114
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa EU:n energiamerkintä- ja 
eko-design-direktiivien mukaista 
prosessia ja normeja, joista ei pidä tinkiä;

Or. en
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Tarkistus 115
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. vastustaa sääntömääräisen 
yhteistyöelimen perustamista ja korostaa 
kansallisten ja EU-tason elinten – kuten 
Euroopan parlamentin –
riippumattomuutta sääntelymenettelyissä 
ja etenkin toiminnan tavoitteiden, 
vaikutustenarvioinnin ja demokraattisten 
päätöksentekoprosessien suhteen, koska 
avoimuudesta ja yhteiskunnan 
sidosryhmien osallistumisesta on jo 
säädetty;

Or. en

Tarkistus 116
Barbara Kappel

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. kehottaa ottamaan energialuvussa 
huomioon Yhdysvaltojen mahdollisen 
teknologiaviennin uusiutuvien 
energiamuotojen alalla;

Or. de

Tarkistus 117
Barbara Kappel
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Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. kehottaa kehittämään molempien 
talousalueiden oikeusjärjestelmien 
puitteisiin toimintamallin, joka suojelee 
riittävästi valtioita ja investointeja
energia-alalla sijoittajan ja valtion 
riitojenratkaisumekanismin suhteen ja 
joka on riittävän joustava, jotta 
molempien normien erityispiirteet otetaan 
huomioon;

Or. de

Tarkistus 118
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 119
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 5. muistuttaa, että vain 13 prosenttia pk-
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pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla;

yrityksistä on aktiivisia EU:n 
ulkopuolella, mutta 25 prosenttia on 
aktiivisia ainoastaan EU:n 
sisämarkkinoiden sisällä; kiinnittää 
huomiota kielteisiin vaikutuksiin, joita 
mahdollisella TTIP-sopimuksella 
todennäköisesti on vientimarkkinoiden 
ulkopuolisiin pk-yrityksiin; vaatii
komissiota siksi varmistamaan, että kaiken 
tyyppisten pk-yritysten, olivatpa ne 
vientiin suuntautuneita tai eivät,
painopisteet ja huolenaiheet otetaan 
täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi kattavien ja 
ennakolta tehtävien vaikutustenarviointien 
ja kohdennettujen julkisten kuulemisten 
avulla kehottaa komissiota varmistamaan, 
että pk-yrityksiä suosivaa politiikkaa ja 
tukijärjestelmiä suojellaan ja tehostetaan;

Or. en

Tarkistus 120
Marlene Mizzi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla;

5. toteaa, että TTIP-sopimuksella olisi 
pyrittävä avaamaan markkinoita ja 
antamaan uusia mahdollisuuksia EU:n 
alueen yrityksille ja etenkin pk-yrityksille;
kehottaa komissiota varmistamaan, että pk-
yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi sisällyttämällä 
sopimukseen erityinen pk-luku 
helpottamaan pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan ja 
vähentämään pk-yritysten kustannuksia 
poistamalla kaksinkertaiset 
sertifiointivaatimukset, luomalla 
nopeutettuja yksilöityjä menettelyjä ja 
perustamalla keskitetyn tietojärjestelmän 
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pk-yrityksiä varten;

Or. en

Tarkistus 121
David Borrelli, Dario Tamburrano

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla;

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten ja kotiteollisuuden
painopisteet ja huolenaiheet otetaan 
täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi perinpohjaisten
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla, jolloin 
varmistetaan mahdollisimman laaja 
sidosryhmien osallistuminen kaikissa 
28:ssa jäsenvaltiossa; muistuttaa, että on 
tärkeää ottaa huomioon myös kansalaisten 
huolenaiheet kuluttajajärjestöjen, 
kansalaisjärjestöjen, ammattiliittojen ja 
muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
kautta;

Or. en

Tarkistus 122
Herbert Reul, Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla;

5. katsoo, että pk-yritykset voivat hyötyä 
TTIP-sopimuksesta erityisesti, jos tullien 
ulkopuoliset kaupan esteet poistetaan, 
koska pienet yritykset kärsivät 
mukauttamiskustannuksista suhteettoman 
paljon; kehottaa komissiota varmistamaan, 
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että pk-yritysten painopisteet ja 
huolenaiheet otetaan täysimääräisesti 
huomioon TTIP-neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla;

Or. de

Tarkistus 123
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla;

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla; kiinnittää 
huomiota epävarmuuksiin, joita TTIP-
neuvotteluihin liittyy, ja niiden 
hälventämiseksi kehottaa komissiota 
tekemään neuvotteluista niin avoimia 
kuin mahdollista ja käynnistämään 
Euroopan laajuisen tiedotuskampanjan;

Or. hu

Tarkistus 124
Eugen Freund

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
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julkisten kuulemisten avulla; julkisten kuulemisten avulla; suosittaa, 
että hallinnollista rasitetta olisi 
kevennettävä asianomaisen 
sääntelykehyksen mukaisesti, jotta sekä 
Amerikan Yhdysvaltojen että Euroopan 
unionin pk-yritysten liikkuvuus ja 
mahdollinen sijoittautuminen 
helpottuisivat;

Or. en

Tarkistus 125
Miriam Dalli

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla;

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla ja korostaa 
samalla, että TTIP-sopimuksella ennen 
kaikkea helpotetaan tavaroiden ja 
palvelujen kaupallista vaihtoa Atlantin 
molemmin puolin ja tehostetaan 
molempien osapuolten investointeja, mikä 
saattaisi olla erittäin hyödyllistä pk-
yrityksille;

Or. en

Tarkistus 126
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 



AM\1052919FI.doc 63/107 PE546.750v02-00

FI

pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla;

kansalaisten, kuluttajien, työntekijöiden 
ja pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten sekä pk-yrityksiä 
edustavien eurooppalaisten 
organisaatioiden avulla;

Or. it

Tarkistus 127
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla;

5. huomauttaa, että pk-yrityksiin osuvat 
sekä tulliesteiden että muiden kuin 
tulliesteiden muodostamat esteet; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että pk-yritysten 
painopisteet ja huolenaiheet otetaan 
täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 
julkisten kuulemisten avulla;

Or. en

Tarkistus 128
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi 
vaikutustenarviointien tai kohdennettujen 

5. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
pk-yritysten painopisteet ja huolenaiheet 
otetaan täysimääräisesti huomioon TTIP-
neuvotteluissa esimerkiksi yksittäisen 
jäsenvaltion vaikutustenarviointien tai 
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julkisten kuulemisten avulla; kohdennettujen julkisten kuulemisten 
avulla;

Or. es

Tarkistus 129
Morten Messerschmidt

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että TTIP-sopimuksen olisi 
pidettävä sisällään kunnianhimoisia ja 
innovatiivisia säännöksiä Euroopan 
20 miljoonalle pk-yritykselle; toteaa, että 
tullien, muiden kuin tulliesteiden ja 
teknisten kaupan esteiden vaikutus pk-
yrityksiin on suhteettoman suuri; katsoo, 
että tämän olisi oltava yksi neuvottelujen 
päätavoitteista; toteaa, että mahdollisten 
parannusten olisi katettavat tullien 
alentamisen lisäksi myös tullimenettelyn 
yksinkertaistamisen, ja mahdollisesti 
uudet mekanismit, joilla pyritään 
auttamaan pk-yrityksiä vaihtamaan 
kokemuksia ja parhaita käytäntöjä EU:n 
ja USA:n markkinoilla myymisestä ja 
ostamisesta; toteaa, että tässä yhteydessä 
suunnitelmat yksinomaan pk-yrityksiin 
keskittyvästä luvusta lopullisessa 
sopimuksessa kuulostavat hyvältä;

Or. en

Tarkistus 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
erityisen pk-yrityksiä käsittelevän luvun, 
jonka tavoitteena olisi oltava uusien 
mahdollisuuksien luominen 
Yhdysvaltojen ja Euroopan pk-yrityksille 
ja pk-yritysten osallistumista 
transatlanttiseen kauppaan helpottavan 
mekanismin luominen erityisesti pk-
yritysten yhteyspisteen perustamisen 
kautta;

Or. es

Tarkistus 131
Martina Werner

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa sisällyttämään sopimukseen 
määränpäävaltion periaatteen siten, että 
kuluttajien ja pk-yritysten etujen 
mukaisesti tuoteturvallisuutta, 
työntekijöiden oikeuksia, 
kuluttajansuojaa, ympäristönsuojelua, 
terveydenhoitoa ja sosiaaliturvaa koskevat 
vakiintuneet normit säilytetään; 
huomauttaa, että valtioiden sääntelyyn 
perustuva itsemääräämisoikeus ja 
parlamentin lainsäädäntötehtävät on 
taattava jatkossakin;

Or. de

Tarkistus 132
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että mahdollisen sopimuksen taloudelliset, 
sosiaaliset ja ympäristöä koskevat 
vaikutukset tutkitaan tarkasti 
puolueettomassa ja riippumattomassa 
ennakkoarvioinnissa, johon osallistuvat 
selkeästi myös sidosryhmät ja 
kansalaisyhteiskunta;

Or. en

Tarkistus 133
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Lausuntoluonnos
5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) odottaa, että pk-yritysten polttopisteet ja 
huolenaiheet käsitellään täysimääräisesti 
erityisessä pk-luvussa; vaatii, että pk-
yritysten tarpeet otetaan täysmääräisesti 
huomioon sääntelyn johdonmukaisuuden 
puitteissa;

Or. en

Tarkistus 134
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että ennakkoehtona 
Euroopan maailmanlaajuisten 
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teollisuusjättien johtoaseman 
säilyttämiselle ja kehittämiselle on 
transatlanttisten markkinoiden 
lujittaminen, jolloin eurooppalaisilla 
yrityksillä on mahdollisuus hyötyä 
maailmanlaajuisista lisäarvoketjuista;

Or. en

Tarkistus 135
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer

Lausuntoluonnos
5 kohta – 2 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2) kehottaa komissiota edelleen 
edistämään maksuttoman yhteisen 
tietomekanismin perustamista pk-
yrityksille tukemaan niiden panosta 
transatlanttiseen kauppaan; toteaa, että 
olisi harkittava muun muassa palvelevaa 
puhelinta ja nettiportaalia, jotta 
Euroopan pk-yritykset saisivat vastaavat 
mukavuudet ja tuet kuin EU:ssakin.

Or. en

Tarkistus 136
Martina Werner

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. toteaa, että työmarkkinaosapuolilla 
on huomattava merkitys kestävän 
talouskasvun saavuttamisessa; kehottaa 
siksi komissiota nostamaan neuvotteluissa 
esille, että Yhdysvallat ei ole ratifioinut 
ILO:n perusnormeja;
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Or. de

Tarkistus 137
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Lausuntoluonnos
5 kohta – 3 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 138
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 139
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää, että komissio helpottaisi
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä;

6. pyytää, että komissio tutkisi, miten
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin voitaisiin helpottaa, sillä se 
elvyttäisi osaltaan yksityisen sektorin 
innovointia ja uusien nopeasti kasvavien 
yritysten ja toimialojen kehittymistä; 
vastustaa vaatimuksia, jotka 
vaarantaisivat Yhdysvalloissa, EU:ssa tai 
jäsenvaltioissa voimassa olevien pk-
yrityksiä suosivien toimien tai 
tukijärjestelyjen perustamisen tai 
jatkamisen; toteaa, että näitä ovat 
esimerkiksi helpottaa pk-yritysten pääsyä 
julkisiin hankintoihin, vihreisiin 
hankintoihin ja alueellisiin hankintoihin;

Or. en

Tarkistus 140
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä;

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa toimivien 
yhtiöiden osallistumista Yhdysvaltojen 
julkisiin hankintoihin, sillä se elvyttäisi 
osaltaan yksityisen sektorin innovointia ja 
uusien nopeasti kasvavien yritysten ja 
toimialojen kehittymistä; toteaa, että 
Yhdysvallat on päättänyt suojella julkisten 
hankintojensa markkinoita, joista vain 
30 prosenttia on tällä hetkellä avoinna 
ulkomaiselle kilpailulle (vuoden 1993 Buy 
American -lain nojalla), kun taas 
Euroopassa julkisten hankintojen 
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markkinoista 95 prosenttia on avoinna;

Or. fr

Tarkistus 141
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä;

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa toimivien 
yhtiöiden osallistumista Yhdysvaltojen 
julkisiin hankintoihin, sillä se elvyttäisi 
osaltaan yksityisen sektorin innovointia ja 
uusien nopeasti kasvavien yritysten ja 
toimialojen kehittymistä; toteaa, että 
Yhdysvallat on päättänyt suojella julkisten 
hankintojensa markkinoita, joista vain 
30 prosenttia on tällä hetkellä avoinna 
ulkomaiselle kilpailulle (vuoden 1993 Buy 
American -lain nojalla), kun taas 
Euroopassa julkisten hankintojen 
markkinoista 95 prosenttia on avoinna;

Or. fr

Tarkistus 142
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä;

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä; kehottaa komissiota 
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helpottamaan EU:n pk-yritysten pääsyä 
Yhdysvaltojen markkinoille ja 
vakiinnuttamaan viestintäkanavat, joilla 
pk-yrityksille voidaan paremmin tiedottaa 
esimerkiksi TTIP-neuvottelujen 
tuloksista;

Or. hu

Tarkistus 143
Paloma López Bermejo

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä;

6. kehottaa komissiota jättämään julkiset 
hankinnat TTIP-neuvottelujen 
ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 144
Morten Messerschmidt

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä;

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin hallituksen kaikilla tasoilla 
ja markkinoille pääsyn lisäämisen lisäksi 
myös korkealaatuisten sääntöjen kautta, 
jotka menevät pitemmälle kuin julkisia 
hankintoja koskevan sopimuksen 
yhteydessä oli jo sovittu, sillä se elvyttäisi 
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osaltaan yksityisen sektorin innovointia ja 
uusien nopeasti kasvavien yritysten ja 
toimialojen kehittymistä;

Or. en

Tarkistus 145
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä;

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä; toteaa, että jos tästä 
helpottamisesta halutaan tehdä 
merkittävä, Yhdysvaltojen hallituksen on 
taattavan vapaan pääsy liittovaltion tason 
lisäksi myös yksittäisten valtioiden tasolle;

Or. en

Tarkistus 146
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä;

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin niin liittovaltion kuin 
osavaltionkin tasolla samalla varmistaen, 
että hankinnoissa noudatetaan 
kestävyyden vaatimuksia, sillä se elvyttäisi 
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osaltaan yksityisen sektorin innovointia ja 
uusien nopeasti kasvavien yritysten ja 
toimialojen kehittymistä;

Or. es

Tarkistus 147
Edouard Martin

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä;

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä; korostaa, että tämä 
mahdollisuus ei myöhemmin saa 
heikentää eurooppalaisten kykyä julkisten 
palvelujensa ylläpitämiseen;

Or. fr

Tarkistus 148
Jeppe Kofod

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä;

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä; tähdentää, että myös pk-
yritysten olisi päästävä julkisia hankintoja 
koskeviin tarjouskilpailuihin;
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Or. en

Tarkistus 149
Herbert Reul, Hermann Winkler

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä;

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin yksittäisissä osavaltioissa ja 
niiden hallinnon alaisissa elimissä, sillä 
se elvyttäisi osaltaan yksityisen sektorin 
innovointia ja uusien nopeasti kasvavien 
yritysten ja toimialojen kehittymistä;

Or. de

Tarkistus 150
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä;

6. pyytää, että komissio helpottaisi 
Euroopan unionissa toimivien yhtiöiden 
osallistumista Yhdysvaltojen julkisiin 
hankintoihin vastavuoroisuuden 
periaatteella, sillä se elvyttäisi osaltaan 
yksityisen sektorin innovointia ja uusien 
nopeasti kasvavien yritysten ja toimialojen 
kehittymistä;

Or. it

Tarkistus 151
Michel Reimon
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että säädeltyä toimien 
koordinointia ei voi käyttää tekosyynä 
sille, että tingitään EU:n kansalaisten 
kannalta elintärkeistä kysymyksistä, kuten 
työntekijöiden hyvinvoinnista tai 
ympäristönsuojelusta; vastustaa sääntelyn 
purkamiseen pyrkivän strategian 
edistämistä sen varjolla, että näin 
vähennettäisiin teollisuuden ja pk-
yritysten hallinnollista ja sääntelyyn 
liittyvää rasitetta ja kaupan esteitä; 
kehottaa komissiota olemaan alentamatta 
kunnianhimoaan EU:n julkisen politiikan 
tavoitteiden ja ympäristö-, sosiaali- ja 
terveysalan sääntelyn sekä 
turvallisuusnormien suhteen ja kehottaa 
komissiota pitämään yllä, suojelemaan ja 
lujittamaan niitä;

Or. en

Tarkistus 152
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa komissiota siitä, että 
TTIP-sopimuksen myönteisistä työhön 
sekä EU:n ja USA:n talouskasvuun 
liittyvistä vaikutuksista huolimatta tämä ei 
ole missään tapauksessa mikään 
läpihuutojuttu; toteaa, että komission olisi 
työskenneltävä yhdessä ammattiliittojen ja 
työnantajien kanssa sellaisen koulutuksen 
kehittämiseksi, jossa henkilöstöllä on 
mahdollisuus saada uusia taitoja TTIP-
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sopimuksen markkinavaikutusten varalta; 
toteaa, että komission olisi tehtävä 
selväksi, miten Euroopan 
globalisaatiorahastoa käytetään tässä 
prosessissa;

Or. en

Tarkistus 153
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. 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;

Or. en

Tarkistus 154
Aldo Patriciello

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää myönteisenä, että komission 
farmasian komitea on asettanut 
painopisteekseen lääkevalmisteiden hyvän 
tuotantotavan tarkastusten vastavuoroisen 
tunnustamisen keskinäistä luottamusta 
osoittavan aloitteen perustamisen myötä; 
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kehottaa sisällyttämään TTIP-
sopimukseen kunnianhimoisen 
etenemissuunnitelman, jossa olisi tärkeitä 
virstanpylväitä helpottamaan tämän 
painopisteen saavuttamista ja välttämään 
muita tarpeettomia sääntelyn 
päällekkäisyyksiä;

Or. en

Tarkistus 155
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. tähdentää TTIP-sopimuksen 
merkitystä ja EU:n ja USA:n kansalaisille 
siitä aiheutuvia keskinäisiä etuja, jotka 
saattavat johtaa lisääntyvään rajojen yli 
liikkuvan tieteellisen tiedon 
lisääntymiseen, tieteellisesti 
perustelemattomien päällekkäisyyksien 
vähentämiseen, resurssien 
tehokkaampaan käyttöön sekä 
terveydenhoitoalan normien 
korottamiseen samalla, kun tuotteet ovat 
korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia;

Or. en

Tarkistus 156
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Lausuntoluonnos
6 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 157
Edouard Martin

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota käyttämään 
transatlanttisten läheisten suhteiden 
puitteissa kaupan alan 
puolustusvälineitään (polkumyynnin 
torjunta ja tasoitustullit) mahdollisimman 
tehokkaasti;

Or. fr

Tarkistus 158
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. muistuttaa komissiota, että TTIP-
sopimusneuvottelun osapuolille on 
ratkaisevan tärkeää sitoutua ILO:n 
kahdeksan yleissopimuksen ratifiointiin ja 
täysimääräiseen ja todelliseen 
täytäntöönpanoon. Näitä työoikeuksia on 
voitava valvoa valvontaprosessilla, johon 
ammattiliitot osallistuvat täysipainoisesti
ja jonka taustatukena ja lopullisena 
rangaistuksena ovat pakotteet. toteaa, että 
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TTIP-sopimusta olisi edelleen käytettävä 
luomaan tulevissa kauppaneuvotteluissa 
tiukimpia mahdollisia normeja 
työoikeuksille;

Or. en

Tarkistus 159
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. muistuttaa, että ainoastaan yleiset 
tuomioistuimet voivat tehdä päätöksiä 
perusoikeuksia koskevista oikeudellisista 
kiistoista; on vakaasti sitä mieltä, 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

Tarkistus 160
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka 
sääntelyn lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 

Poistetaan.
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määritelmien perustamisen suhteen;

Or. fr

Tarkistus 161
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja korkean turvallisuuden tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä, ja että 
neuvottelujen olisi johdettava 
verkkokaupan lähentämiseen kohti 
korkeampia normeja ilman että EU:n 
tietotekniikan alan standardointeihin ja 
teknisten vaatimusten 
valmisteluprosesseihin, teollis- ja 
tekijänoikeuksiin ja kulttuurialan 
suojeluun puututaan;

Or. en

Tarkistus 162
Paloma López Bermejo

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, ja kehottaa 
komissiota jättämään Euroopan 
markkinoilta pois sellaiset yritykset, jotka 
eivät noudata EU:n normeja erityisesti 
tietosuojan ja yksityisyyden suhteen;
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määritelmien perustamisen suhteen;

Or. en

Tarkistus 163
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
normeja koskevien yhteisten periaatteiden 
ja teknisten määritelmien perustamisen 
suhteen; kannustaa komissiota pyrkimään 
sääntelyn lähentämiseen sellaisilla aloilla, 
joihin EU:n teollisuudella on erityinen 
kiinnostus, kuten autoteollisuus 
(lopputuotteet ja komponentit), tekninen 
teollisuus (myös erityisen pitkälle 
jalostetut tuotteet) ja kemianteollisuus.
Tämän seurauksena pitäisi tarvittaessa 
voida tunnustaa voimassa olevien 
säädösten vastaavuus;

(”tietotekniikan alan” ehdotetaan 
poistettavaksi, koska tätä sovelletaan 
kaikkiin tarkistuksiin)

Or. en

Tarkistus 164
David Borrelli, Dario Tamburrano

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää;

Or. en

Tarkistus 165
Eugen Freund

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen; 
ehdottaa, että TTIP-sopimuksessa 
digitaalistrategiaan sisältyvä työpaikkojen 
luomisen mahdollisuus käsitellään 
paremmin, koska kyseessä on tärkeä alue 
tietotekniikan puitteissa, kun otetaan 
huomioon, että markkinoita yhteiskunnan 
kannalta kestävän taloudellisen 
potentiaalin omaaville lukuisille pk-
yrityksille ja start up-yrityksille voidaan 
kehittää;

Or. en
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Tarkistus 166
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen; toteaa, 
että keskinäinen normien avoimuus ja 
niitä koskevien lähestymistapojen 
koordinointi edistävät transatlanttista 
yhteistyötä;

Or. hu

Tarkistus 167
Martina Werner

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen; toteaa, 
että tärkeimpänä tavoitteena on oltava 
luotettavan ympäristön luominen 
pilvipalveluille ja asioiden internet;

Or. de
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Tarkistus 168
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka 
sääntelyn lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

7. kehottaa komissiota takaamaan, että 
korkea suojan taso terveydenhoidossa, 
työturvallisuudessa, kuluttajansuojassa ja 
ympäristölainsäädännössä, vaikka 
sääntelyä koskevan yhteistyön
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta, jotka perustuvat 
korkeaan yhteiseen normiin näin 
haluttaessa, voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

Or. es

Tarkistus 169
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien,
turvallisuuden sekä internetin 
avoimuuden, neutraaliuden ja 
riippumattomuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka 
televiestintäalan markkinoille pääsystä ja 
sääntelyn lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

Or. en
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Tarkistus 170
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

7. muistuttaa komissiota, että tuottajien ja 
kuluttajien varotoimien ja turvallisuuden 
korkean tason säilyttäminen on tärkeää, 
vaikka sääntelyn lähentämisestä ja 
keskinäisestä tunnustamisesta ei voida olla 
varmoja myös tietotekniikan alan normeja 
koskevien yhteisten periaatteiden ja 
teknisten määritelmien perustamisen 
suhteen;

Or. fr

Tarkistus 171
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

7. muistuttaa komissiota, että tuottajien ja 
kuluttajien varotoimien ja turvallisuuden 
korkean tason säilyttäminen on tärkeää, 
vaikka sääntelyn lähentämisestä ja 
keskinäisestä tunnustamisesta ei voida olla 
varmoja myös tietotekniikan alan normeja 
koskevien yhteisten periaatteiden ja 
teknisten määritelmien perustamisen 
suhteen;

Or. fr

Tarkistus 172
Ulrike Müller
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason ylläpito ja 
laskemisen välttäminen on tärkeää, vaikka 
sääntelyn lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

Or. de

Tarkistus 173
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien,
turvallisuuden ja nykyisten EU:n normien 
korkean tason säilyttäminen on tärkeää, 
vaikka sääntelyn lähentämisestä ja 
keskinäisestä tunnustamisesta voikin olla 
hyötyä myös tietotekniikan alan normeja 
koskevien yhteisten periaatteiden ja 
teknisten määritelmien perustamisen 
suhteen;

Or. en

Tarkistus 174
Edouard Martin

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden sekä henkilötietojen 
suojelun korkean tason säilyttäminen on 
tärkeää, vaikka sääntelyn lähentämisestä ja 
keskinäisestä tunnustamisesta voikin olla 
hyötyä myös tietotekniikan alan normeja 
koskevien yhteisten periaatteiden ja 
teknisten määritelmien perustamisen 
suhteen;

Or. fr

Tarkistus 175
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta voikin olla hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

7. muistuttaa komissiota, että varotoimien 
ja turvallisuuden korkean tason 
säilyttäminen on tärkeää, vaikka sääntelyn 
lähentämisestä ja keskinäisestä 
tunnustamisesta on hyötyä myös 
tietotekniikan alan normeja koskevien 
yhteisten periaatteiden ja teknisten 
määritelmien perustamisen suhteen;

Or. en

Tarkistus 176
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että TTIP-sopimuksen taloudelliset, 
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sosiaaliset, työmarkkinoihin liittyvät ja 
ympäristöä koskevat vaikutukset ja sen 
seuraukset kuluttajille, sukupuolten tasa-
arvolle ja EU:n kulttuuriselle 
monimuotoisuudelle tarkastellaan 
perinpohjaisissa vaikutustenarvioinneissa 
eri jäsenvaltioissa ja että kaikki 
sidosryhmät ja erityisesti pk-yritykset ja 
kansalaisyhteiskunta ovat selkeästi ja 
rakenteellisesti osallisina;

Or. es

Tarkistus 177
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota harkitsemaan 
sääntöjen, periaatteiden ja uusien 
yhteistyömenettelyjen laatimista 
standardointiprosesseihin; kehottaa tähän 
liittyen sopimaan yhteisten sääntöjen 
edistämisestä, hyväksymisestä ja 
täytäntöönpanosta yhteisesti 
kansainvälisellä tasolla;

Or. it

Tarkistus 178
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää myönteisenä puheenjohtaja 
Junckerin lausuntoa, että sääntelyn 
lähentämisellä ei missään tapauksessa 
pitäisi puuttua EU:ssa vallitsevaan 
suojelun nykyiseen tasoon terveyden ja 
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turvallisuuden, kuluttaja-asioiden, työn, 
ympäristön, tietosuojalainsäädännön, 
yleisen edun mukaisten palvelujen ja 
kulttuurin monimuotoisuuden suhteen;

Or. en

Tarkistus 179
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää TTIP-sopimusta erinomaisena 
mahdollisuutena helpottaa todellisen 
transatlanttisen digitaalisen talouden 
syntymistä; kehottaa komissiota 
asettamaan etusijalle sellaisen 
sopimuksen neuvottelemisen, jossa 
edistetään tiedon kulkua rajojen yli ja 
mahdollistetaan se; toteaa, että EU:n 
digitaalisesti toimitettavien palvelujen 
vienti edustaa 25 prosenttia EU:n viennin 
arvosta;

Or. en

Tarkistus 180
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pyytää komissiota pitämään mielessä, 
että Euroopan parlamentin hyväksyntä 
mahdolliselle sopimukselle voi vaarantua 
niin kauan kuin kaikenkattavaa 
laajamittaista valvontaa ei ole lopetettu 
kokonaisuudessaan eikä asianmukaista 
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ratkaisua EU:n kansalaisten 
tietosuojaoikeuksiin hallinnollisine ja 
oikeudellisine muutoksenhakukeinoineen 
ole löytynyt1 e;

__________________
1 e Parlamentin 12. maaliskuuta 2014 
antaman päätöslauselman 74 kohta

Or. en

Tarkistus 181
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. painottaa komissiolle, että sääntelyä 
koskevaa yhteistyötä ei saa käyttää näiden 
normien heikentämiseen; toteaa, että 
TTIP-sopimuksessa julkiset palvelut on 
jätettävä markkinoille pääsyä ja 
investointien suojaa koskevien lukujen 
ulkopuolelle, jotta ulkomaiset sijoittajat 
eivät haastaisi jäsenvaltioita näiden 
hyväksyessä uusia säädöksiä julkisille 
palveluille;

Or. en

Tarkistus 182
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Lausuntoluonnos
7 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) kehottaa komissiota säilyttämään 
kattavan ja tasapainoisen lähestymistavan 
sekä tullien purkamiseen että sääntelyn 
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harmonisointiin; toteaa, että tasapainoton 
tulos tässä suhteessa vahingoittaisi 
huomattavasti Euroopan yritysten 
kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 183
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Lausuntoluonnos
7 kohta – 2 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2) kehottaa komissiota varmistamaan, että 
TTIP-sopimus luo ympärilleen ilmapiirin, 
jossa innovaattoreita innostetaan 
investoimaan tutkimukseen, 
kehittämiseen ja uusien teknologioiden 
kaupallistamiseen, mukaan luettuna 
tehokkaat ja innovatiiviset energia- ja 
ympäristöteknologiat; tähän olisi pyrittävä 
helpottamalla investointeja 
innovaatioihin, vähentämällä 
perusteetonta sääntelyeroja ja 
tarpeettomia hallinnollisia rasitteita ja 
parannettava innovatiivisten alojen 
sääntelyn koordinointia;

Or. en

Tarkistus 184
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 185
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa 
EU:n palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja velvoitetaan 
amerikkalaiset palveluntarjoajat 
noudattamaan eurooppalaisiin yrityksiin 
sovellettavia sääntöjä Euroopassa 
toimiessaan ja tarjotessaan palveluja 
eurooppalaisille asiakkaille.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 186
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa 

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa 
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EU:n palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja velvoitetaan amerikkalaiset 
palveluntarjoajat noudattamaan 
eurooppalaisiin yrityksiin sovellettavia 
sääntöjä Euroopassa toimiessaan ja 
tarjotessaan palveluja eurooppalaisille 
asiakkaille.

EU:n palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja velvoitetaan amerikkalaiset 
palveluntarjoajat noudattamaan 
eurooppalaisiin yrityksiin sovellettavia 
sääntöjä Euroopassa toimiessaan ja 
tarjotessaan palveluja eurooppalaisille 
asiakkaille; toteaa, että Yhdysvallat on 
päättänyt suojella julkisten hankintojensa 
markkinoita, joista vain 30 prosenttia on 
tällä hetkellä avoinna ulkomaiselle 
kilpailulle (vuoden 1993 Buy American -
lain nojalla), kun taas Euroopassa 
julkisten hankintojen markkinoista 
95 prosenttia on avoinna; epäilee onko 
Yhdysvallat valmis noudattamaan 
sääntöjä, joita sovelletaan EU:n 
yrityksiin, kun se tarjoaa palveluja 
Euroopassa tai eurooppalaisille 
asiakkaille;

Or. fr

Tarkistus 187
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa 
EU:n palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja velvoitetaan amerikkalaiset 
palveluntarjoajat noudattamaan 
eurooppalaisiin yrityksiin sovellettavia 
sääntöjä Euroopassa toimiessaan ja 
tarjotessaan palveluja eurooppalaisille 
asiakkaille.

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa 
EU:n palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja velvoitetaan amerikkalaiset 
palveluntarjoajat noudattamaan 
eurooppalaisiin yrityksiin sovellettavia 
sääntöjä Euroopassa toimiessaan ja 
tarjotessaan palveluja eurooppalaisille 
asiakkaille; toteaa, että Yhdysvallat on 
päättänyt suojella julkisten hankintojensa 
markkinoita, joista vain 30 prosenttia on 
tällä hetkellä avoinna ulkomaiselle 
kilpailulle (vuoden 1993 Buy American 
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-lain nojalla), kun taas Euroopassa 
julkisten hankintojen markkinoista 
95 prosenttia on avoinna; epäilee onko 
Yhdysvallat valmis noudattamaan 
sääntöjä, joita sovelletaan EU:n 
yrityksiin, kun se tarjoaa palveluja 
Euroopassa tai eurooppalaisille 
asiakkaille;

Or. fr

Tarkistus 188
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa
EU:n palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja velvoitetaan amerikkalaiset 
palveluntarjoajat noudattamaan 
eurooppalaisiin yrityksiin sovellettavia 
sääntöjä Euroopassa toimiessaan ja 
tarjotessaan palveluja eurooppalaisille 
asiakkaille.

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää pyrkiä varmistamaan 
neuvotteluissa EU:n palveluyrityksille 
yhtäläiset toimintamahdollisuudet 
Yhdysvaltojen markkinoilla ja velvoitetaan 
amerikkalaiset palveluntarjoajat 
noudattamaan eurooppalaisiin yrityksiin 
sovellettavia sääntöjä Euroopassa 
toimiessaan ja tarjotessaan palveluja 
eurooppalaisille asiakkaille; toteaa, että 
tässä suhteessa sitoutumisista paljon 
tietovirtoja sisältäville palvelualoille 
(esimerkiksi verkkokauppa, televiestintä 
ja rahoituspalvelut) olisi keskusteltava 
vasta sen jälkeen, kun meneillään olevat 
neuvottelut safe harbor -järjestelmästä ja 
tietosuojasta on saatu menestyksellä 
päätökseen;

Or. en

Tarkistus 189
Jerzy Buzek
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Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa 
EU:n palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja velvoitetaan amerikkalaiset 
palveluntarjoajat noudattamaan 
eurooppalaisiin yrityksiin sovellettavia 
sääntöjä Euroopassa toimiessaan ja 
tarjotessaan palveluja eurooppalaisille 
asiakkaille.

8. muistuttaa tietoyhteiskuntapalvelujen ja 
televiestintäpalvelujen suhteen komissiota 
siitä, että on erityisen tärkeää varmistaa 
TTIP-neuvotteluissa EU:n 
palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja velvoitetaan amerikkalaiset 
palveluntarjoajat noudattamaan EU:n 
lainsäädäntöä, ihmisoikeusnormeja ja 
kuluttajansuojalainsäädäntöä, 
tuotesuojalainsäädäntöä ja Euroopan 
unionin oikeudenmukaisen menettelyn 
normeja Euroopassa toimiessaan ja 
tarjotessaan palveluja eurooppalaisille 
asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 190
Paloma López Bermejo

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa 
EU:n palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja velvoitetaan
amerikkalaiset palveluntarjoajat 
noudattamaan eurooppalaisiin yrityksiin 
sovellettavia sääntöjä Euroopassa 
toimiessaan ja tarjotessaan palveluja 
eurooppalaisille asiakkaille.

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että EU:n ja 
USA:n palveluyritysten koossa on suuria 
eroja ja siitä, että amerikkalaiset 
palveluntarjoajat velvoitetaan 
noudattamaan eurooppalaisiin yrityksiin 
sovellettavia sääntöjä Euroopassa 
toimiessaan ja tarjotessaan palveluja 
eurooppalaisille asiakkaille.

Or. en
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Tarkistus 191
Ulrike Müller

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa
EU:n palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja velvoitetaan amerikkalaiset 
palveluntarjoajat noudattamaan 
eurooppalaisiin yrityksiin sovellettavia 
sääntöjä Euroopassa toimiessaan ja 
tarjotessaan palveluja eurooppalaisille 
asiakkaille.

8. kehottaa komissiota varmistamaan, että 
tietotekniikkapalveluissa TTIP 
vakiinnuttaa EU:n palveluyrityksille 
yhtäläiset toimintamahdollisuudet 
Yhdysvaltojen markkinoilla ja velvoitetaan 
amerikkalaiset palveluntarjoajat 
noudattamaan eurooppalaisiin yrityksiin 
sovellettavia sääntöjä Euroopassa 
toimiessaan ja tarjotessaan palveluja 
eurooppalaisille asiakkaille.

Or. de

Tarkistus 192
David Borrelli, Dario Tamburrano

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa 
EU:n palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja velvoitetaan amerikkalaiset 
palveluntarjoajat noudattamaan 
eurooppalaisiin yrityksiin sovellettavia 
sääntöjä Euroopassa toimiessaan ja 
tarjotessaan palveluja eurooppalaisille 
asiakkaille.

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa 
EU:n palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja muistuttaa, että TTIP-
sopimuksessa on äärimmäisen tärkeää
velvoittaa amerikkalaiset palveluntarjoajat 
noudattamaan eurooppalaisiin yrityksiin 
sovellettavia sääntöjä Euroopassa 
toimiessaan ja tarjotessaan palveluja 
eurooppalaisille asiakkaille.

Or. en
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Tarkistus 193
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa 
EU:n palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja velvoitetaan amerikkalaiset 
palveluntarjoajat noudattamaan 
eurooppalaisiin yrityksiin sovellettavia 
sääntöjä Euroopassa toimiessaan ja 
tarjotessaan palveluja eurooppalaisille 
asiakkaille.

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa 
EU:n palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla vastavuoroisuuden 
perusteella ja velvoitetaan amerikkalaiset 
palveluntarjoajat noudattamaan 
eurooppalaisiin yrityksiin sovellettavia 
sääntöjä Euroopassa toimiessaan ja 
tarjotessaan palveluja eurooppalaisille 
asiakkaille.

Or. it

Tarkistus 194
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa 
EU:n palveluyrityksille yhtäläiset 
toimintamahdollisuudet Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja velvoitetaan amerikkalaiset 
palveluntarjoajat noudattamaan 
eurooppalaisiin yrityksiin sovellettavia 
sääntöjä Euroopassa toimiessaan ja 
tarjotessaan palveluja eurooppalaisille 
asiakkaille.

8. muistuttaa tietotekniikkapalvelujen 
suhteen komissiota siitä, että on erityisen 
tärkeää varmistaa TTIP-neuvotteluissa 
EU:n palveluyrityksille yhtäläiset ja 
avoimet toimintamahdollisuudet 
Yhdysvaltojen markkinoilla ja velvoitetaan 
amerikkalaiset palveluntarjoajat 
noudattamaan eurooppalaisiin yrityksiin 
sovellettavia sääntöjä Euroopassa 
toimiessaan ja tarjotessaan palveluja 
eurooppalaisille asiakkaille.

Or. en
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Tarkistus 195
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 196
Edouard Martin, Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota ja EKP:tä 
yhdessä Yhdysvaltojen viranomaisten 
kanssa perustamaan komitean 
tarkkailemaan euron ja dollarin välistä 
vaihtokurssia, kun otetaan huomioon, että 
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kurssivaihteluilla on edellä mainittua 
sääntelyä suurempi merkitys monille 
teollisuus- ja palvelualoille ja että 
seuraukset tuntuvat transatlanttisia 
markkinoita kauempana, koska 
dollarivyöhyke kattaa Yhdysvaltojen 
lisäksi monet maat latinalaisessa 
Amerikassa ja Aasiassa, mukaan luettuna 
Kiina, joka on säilyttänyt dollaripariteetin 
jo monia vuosia;

Or. fr

Tarkistus 197
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Lausuntoluonnos
8 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) pitää valitettavana, etteivät komission 
kauppaneuvottelut ole avoimia; kehottaa 
käymään julkista ja demokraattista 
keskustelua kaikkien merkittävien 
sidosryhmien ja erityisesti 
ammattijärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, 
jotta varmistetaan komission 
vapaakauppaohjelman vaikutusten 
asianmukainen valvonta;

Or. en

Tarkistus 198
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
vertailevan analyysin EU:n 
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tehdasteollisuudesta ja sen vastaparista 
Yhdysvalloissa tarkoituksenaan estää 
EU:n tehdasteollisuuden joukkomuutto 
pois Euroopasta ja jäsenvaltioiden 
massatyöttömyys;

Or. pl

Tarkistus 199
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Lausuntoluonnos
8 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) painottaa, että kaikkien 
vapaakauppasopimusten ehtona on 
oltava, että nykyiset sääntelyn tasot työn, 
ympäristön ja sosiaalisten oikeuksien 
suojelun sekä julkisten hankintojen 
suhteen turvataan, mukaan luettuna 
valtioiden oikeus hyväksyä vastaisuudessa 
tiukempia normeja; vaatii, että kaikki 
sijoittajien ja valtioiden väliset 
riitojenratkaisumenettelyt jätetään 
vapaakauppaneuvottelujen ulkopuolelle, 
jotta kyseisten säädösten demokraattinen 
kontrolli säilytetään;

Or. en

Tarkistus 200
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Lausuntoluonnos
8 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) kehottaa komissiota julkaisemaan 
erilaisissa helposti tajuttavissa muodoissa 
kaikki mahdolliset neuvottelutekstit ja 
asiakirjat, mukaan luettuna asiakirjat, 
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jotka liittyvät energialukuihin, sillä tämä 
tarjoaa suurimman mahdollisen 
avoimuuden Euroopan kansalaisille.

Or. en

Tarkistus 201
Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. pitää kattavaa investointeja koskevaa 
lukua, joka sisältää määräyksiä 
investointien vapauttamisesta ja 
sijoitussuojasta, olennaisena energia-
alalle ja etenkin uusiutuvaan energiaan ja 
vihreään teknologiaan tehtävien 
investointien edistämiseksi ja 
turvaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 202
Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. pyytää komissiota varmistamaan, että 
TTIP:stä tulee erilaisten teknisten 
säädösten, normien, testauksien (myös 
työläiden hyväksymistestien) ja 
sertifiointivaatimusten foorumina, joka 
vähentää tarpeetonta kaksinkertaista työtä 
ja kustannuksia, mutta säilyttää korkean 
tason;

Or. en
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Tarkistus 203
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota poistamaan 
sijoittajien ja valtion välisen 
riitojenratkaisulausekkeen 
neuvottelutekstistä; erityisesti kun otetaan 
huomioon voimakas EU-kansalaisten 
oppositioryhmä, kuten komissio asian 
ilmaisi asiaa koskevassa vuoden 2014 
julkisessa kuulemisessa ja koska 
energiantuottajat ja muut suurpääoman 
edut ovat käyttäneet väärin 
laajamittaisesti näitä lausekkeita;

Or. en

Tarkistus 204
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. vaatii komissiota, vaikka sitä ei ole 
vaaleilla valittukaan, kuuntelemaan sen 
kansan ääntä, jota väittää palvelevansa, 
eikä niiden monikansallisten yritysten 
ääntä, joiden vaatimuksille se edelleen 
kumartaa;

Or. fr

Tarkistus 205
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno
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Lausuntoluonnos
8 kohta – a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

a) vaatii komissiota, vaikka sitä ei ole 
vaaleilla valittukaan, kuuntelemaan sen 
kansan ääntä, jota väittää palvelevansa, 
eikä niiden monikansallisten yritysten 
ääntä, joiden vaatimuksille se edelleen 
kumartaa.

Or. fr

Tarkistus 206
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. pyytää, että teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskeva luku tarjoaa 
myös EU:n maantieteellisten merkintöjen 
lisäturvaa ja tunnustusta;

Or. en

Tarkistus 207
David Borrelli, Dario Tamburrano

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota olemaan 
ratifioimatta TTIP-sopimusta, jos sisältää 
sijoittajien ja valtion välistä riitojen 
ratkaisumenettelyä koskevan lausekkeen;

Or. it
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Tarkistus 208
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. muistuttaa, että neuvottelujen on 
oltava avoimia koko prosessin ajan; 
muistuttaa komissiota sen SEUT-
sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan 
mukaisesta velvoitteesta pitää parlamentti 
välittömästi täysin ajan tasalla 
neuvottelujen kaikissa vaiheissa ja että 
EU:n tuomioistuin on tuoreessa 
päätöksessään todennut tämän velvoitteen 
pakolliseksi; kehottaa komissiota 
sopimaan Yhdysvaltojen hallituksen 
kanssa kaikkien parlamentin jäsenten 
oikeudesta tutustua konsolidoituihin 
neuvotteluteksteihin; vaatii, että 
kansalaiset saavat käyttöönsä kaikkien 
osapuolten asiaankuuluvat 
neuvotteluasiakirjat, lukuun ottamatta 
niitä, jotka on tapauskohtaisesti selkein 
perustein määriteltävä luottamuksellisiksi 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1049/20011 mukaisesti1 f;

__________________
1 f EUVL L 145, 31.5.2001, s.43

Or. en

Tarkistus 209
Patrizia Toia

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. varmistaa, 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;

Or. en

Tarkistus 210
Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. muistuttaa, että TIP-sopimus tarjoaa 
mahdollisuuksia yhteisten korkeiden 
normien lujittamiseen, parempaan 
lainsäädäntöön sekä maailmanlaajuisiin 
kauppa- ja investointisääntöihin monilla 
aloilla, kuten kuluttajansuoja, 
ympäristönsuojelu, työmarkkinat, 
energiakauppa ja investoinnit;

Or. en

Tarkistus 211
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody
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Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että Euroopan nykyisiä normeja ei 
heikennetä eikä vaaranneta sosiaalisten 
oikeuksien, työntekijöiden oikeuksien ja 
kuluttajan oikeuksien aloilla eikä niille 
aiheudu minkäänlaisia seurauksia TTIP-
sopimuksen täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 212
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kiinnittää huomiota niihin eroihin, 
joita teollis- ja tekijänoikeuksia ja etenkin 
patenttioikeuksia sovelletaan 
käytännössä, ja siihen, että tämä saattaisi 
johtaa suureen määrään oikeuskiistoja, 
mikä haittaisi pk-yritysten kehittymistä;

Or. pl

Tarkistus 213
Edouard Martin, Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
valmistelemaan samanaikaisesti TTIP-
neuvottelujen kanssa euroalueen oikeaa 
ulkoista edustusta, jotta euron tuomat 
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hyödyt Euroopan teollisuudelle saataisiin 
kiinteytettyä;

Or. fr

Tarkistus 214
Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. kehottaa komissiota paljastamaan 
eurooppalaisille ne asiakirjat, jotka ovat 
molempien neuvotteluosapuolten 
käytössä, jotta Euroopan kansalaiset 
voisivat saada asianmukaiset tiedot; 
kannattaa myös mahdollisuutta luoda 
kansalaisille menettelyjä, jotta he voivat 
ilmaista mielipiteensä, ja ne voidaan ottaa 
huomioon neuvottelujen aikana;

Or. en

Tarkistus 215
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. kehottaa komissiota takaamaan 
maantieteellisten merkintöjen 
voimassaolon osana TTIP-sopimusta; 
muistuttaa komissiota taloudellisesti 
tärkeästä korkeammasta arvosta, jonka 
maantieteellisen merkinnän asema tuo 
mukanaan;

Or. en


