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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2013 hyväksytyt ohjeet transatlanttisen kauppa- ja 
investointikumppanuuden neuvottelemiseksi Euroopan unionin ja Amerikan 
yhdysvaltojen välillä,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 206 ja 207 artiklan,

– ottaa huomioon EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja investointineuvotteluista 
23. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman1,

– ottaa huomioon vetoomukset 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 
0149-14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 
0949-14, 0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-
14, 2314-14, 2328-14, 2647-14 ja 0033-15,

– ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen tutkimukset transatlanttista kauppa- ja 
investointikumppanuutta koskevien neuvottelujen avoimuudesta ja yleisön 
osallistumisesta niihin (OI/10/2014/RA),

A. ottaa huomioon, että komissio neuvottelee parhaillaan Euroopan unionin puolesta 
Yhdysvaltojen kanssa laaja-alaisesta kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP);

B. ottaa huomioon, että TTIP-sopimuksen tavoitteena on lisätä Euroopan unionin ja 
Yhdysvaltojen välistä kauppaa ja niiden välisiä investointeja;

C. ottaa huomioon, että neuvottelut ovat herättäneet ennennäkemätöntä julkista kiinnostusta, 
mikä johtuu TTIP:n mahdollisista taloudellisista, sosiaalisista ja poliittisista vaikutuksista;

D. ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta on vastaanottanut useita vetoomuksia, joissa 
esitetään huolenaiheita EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksesta (TTIP); toteaa, että 
vetoomusten esittäjien pääasialliset huolenaiheet liittyvät tuontielintarvikkeiden laatua 
koskeviin riskeihin, Yhdysvaltojen väitetysti keräämiin tietoihin luonnollisista ja 
oikeushenkilöistä (EU:n kansalaisten oikeus digitaaliseen itsemääräämisoikeuteen), 
avoimuuteen, talousvaikutuksiin ja sijoittajien suojeluun sijoittajan ja valtion välisen 
riitojenratkaisun (ISDS) kautta;

1. korostaa, että on tärkeää kehittää kauppasuhteita ja kahdenvälisiä investointeja Euroopan 
unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä, jotta voidaan edistää kasvua ja työllisyyttä ja 
luoda uusia taloudellisia mahdollisuuksia;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0227.
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2. pitää myönteisenä tavoitetta vähentää EU:n ja Yhdysvaltojen välillä tavaroiden ja 
palvelujen sääntelyyn liittyviä tarpeettomia yhteensopimattomuuksia, kuten menettelyjen 
päällekkäisyys, epäjohdonmukaiset tuotevaatimukset ja kaksinkertainen testaaminen;

3. toteaa, että sääntelyn yhteensovittaminen ei saa vaikuttaa oikeuteen harjoittaa sääntelyä 
kunkin osapuolen asianmukaiseksi katsomalla tavalla, kun on kyse terveydestä, 
turvallisuudesta, kuluttajien, työntekijöiden ja ympäristön suojelusta sekä kulttuurisesta 
monimuotoisuudesta;

4. korostaa liikkuvuutta koskevan paketin merkitystä, kun otetaan huomioon, että 
eurooppalaisten palvelun- ja tavarantoimittajien viisuminsaannin helpottaminen on yksi 
keskeisistä tekijöistä hyödynnettäessä täysimääräisesti TTIP-sopimuksen etuja;

5. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio on aidosti ponnistellut tehdäkseen TTIP-
neuvotteluista avoimemmat, erityisesti julkaisemalla TTIP-neuvotteluja koskevat unionin 
ohjeet (1103/13 CL 1);

6. ehdottaa, että komissio omaksuisi avoimuutta koskevan ennaltavarautuvamman 
lähestymistavan, joka voisi tehdä neuvotteluprosessista legitiimimmän kansalaisten 
silmissä, ja kehottaa komissiota julkaisemaan asiakirjat ja asettamaan kokouksia koskevat 
tiedot yleisön saataville;

7. pyytää komissiota varmistamaan, että sen kauppapolitiikkaa koskevalla verkkosivustolla 
saatavana oleva luettelo TTIP-asiakirjoista on kattava;

8. katsoo, että TTIP ei saa heikentää EU:n kansalaisten oikeutta digitaaliseen 
itsemääräämisoikeuteen tai unionin tietosuojalainsäädännön noudattamista;

9. korostaa, että eräät neuvottelualueet ovat herkkiä, kuten maatalous, jossa Yhdysvaltojen ja 
EU:n käsitykset muuntogeenisistä organismeista, kloonaamisesta ja kuluttajien 
terveydestä eroavat toisistaan;

10. painottaa, että kuluttajien suojelu sekä elintarvikkeiden ja tuotteiden korkeampien 
eurooppalaisten laatunormien noudattaminen on oltava TTIP-neuvottelujen keskiössä.


