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Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – c alakohta – i alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 

koskevassa luvussa edistetään avointa, 

tehokasta ja kilpailulle suotuisaa 

talousympäristöä tunnistamalla ja estämällä 

mahdolliset tulevat tullien ulkopuoliset 

kaupanesteet, jotka vaikuttavat 

suhteettomasti pk-yrityksiin, ja 

helpottamalla kaupankäyntiä ja 

investointeja ja varmistamalla Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

191 artiklassa vahvistetun ennalta 

varautumisen periaatteen mukaisesti 

terveyden ja turvallisuuden suojelu sekä 

kuluttaja-, työ- ja ympäristölainsäädännön 

ja eläinten hyvinvointia koskevan 

lainsäädännön ja kulttuurisen 

monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 

säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 

tuetaan, itsenäistä sääntelyvaltaa täysin 

kunnioittaen, sääntelyviranomaisten 

välisen jäsennellyn vuoropuhelun ja 

yhteistyön käynnistämistä mahdollisimman 

avoimella tavalla ja ottaen sidosryhmät 

mukaan; otetaan mukaan sääntelyn 

yhdenmukaisuutta ja avoimuutta 

tarkastelevia monitieteisiä opinaloja 

tavaroita ja palveluja koskevien 

tehokkaiden, kustannustehokkaiden ja 

yhteensopivampien määräysten 

kehittämiseksi; kummankin osapuolen 

neuvottelijoiden on eriteltävä hyvin 

selvästi useita vuosia kestäneistä ja eri 

i) varmistetaan, että sääntely-yhteistyötä 

koskevassa luvussa edistetään avointa, 

tehokasta ja kilpailulle suotuisaa 

talousympäristöä tunnistamalla ja estämällä 

mahdolliset tulevat tullien ulkopuoliset 

kaupanesteet, jotka vaikuttavat 

suhteettomasti pk-yrityksiin, ja 

helpottamalla kaupankäyntiä ja 

investointeja ja varmistamalla Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

191 artiklassa vahvistetun ennalta 

varautumisen periaatteen mukaisesti 

terveyden ja turvallisuuden suojelu sekä 

kuluttaja-, työ- ja ympäristölainsäädännön 

ja eläinten hyvinvointia koskevan 

lainsäädännön ja kulttuurisen 

monimuotoisuuden nykyisen korkean tason 

säilyminen EU:ssa ja kehittämällä sitä; 

tuetaan, itsenäistä sääntelyvaltaa täysin 

kunnioittaen, sääntelyviranomaisten 

välisen jäsennellyn vuoropuhelun ja 

yhteistyön käynnistämistä mahdollisimman 

avoimella tavalla ja ottaen sidosryhmät 

mukaan; otetaan mukaan sääntelyn 

yhdenmukaisuutta ja avoimuutta 

tarkastelevia monitieteisiä opinaloja 

tavaroita ja palveluja koskevien 

tehokkaiden, kustannustehokkaiden ja 

yhteensopivampien määräysten 

kehittämiseksi; todetaan, että kummankin 

osapuolen neuvottelijoiden on eriteltävä 

hyvin selvästi useita vuosia kestäneistä ja 
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foorumeilla, kuten transatlanttisessa 

talousneuvostossa ja korkean tason 

yhteistyöfoorumissa, järjestetyistä 

neuvotteluista saatujen kokemusten 

perusteella, mitkä tekniset menettelyt ja 

vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 

että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 

voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 

ja millä aloilla on suotavaa päästä 

vastavuoroiseen tunnustamiseen, joka 

perustuu yhteisiin korkeisiin vaatimuksiin 

ja tehokkaaseen 

markkinavalvontajärjestelmään, ja millä 

aloilla voidaan ainoastaan parantaa 

tietojenvaihtoa; varmistetaan vastaavasti, 

että tämä ei vaikuta toistaiseksi 

vahvistamattomiin standardeihin aloilla, 

joilla Yhdysvaltain ja EU:n lainsäädäntö ja 

normit ovat hyvin erilaisia, kuten nykyisen 

(puite) lainsäädännön täytäntöönpanossa 

(esimerkiksi REACH) tai uusien säädösten 

hyväksymisessä (esimerkiksi kloonaus) tai 

suojelun tasoon vaikuttavissa tulevissa 

määritelmissä (esimerkiksi hormonaaliset 

haitta-aineet); varmistetaan, että millään 

transatlanttisen kauppa- ja 

investointikumppanuuden sääntely-

yhteistyötä koskevilla määräyksillä ei 

aseteta menettelyllisiä vaatimuksia 

kumppanuutta koskevien unionin säädösten 

hyväksymiselle eikä luoda tätä koskevia 

täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia; 

eri foorumeilla, kuten transatlanttisessa 

talousneuvostossa ja korkean tason 

yhteistyöfoorumissa, järjestetyistä 

neuvotteluista saatujen kokemusten 

perusteella, mitkä tekniset menettelyt ja 

vaatimukset ovat niin perustavanlaatuisia, 

että niitä ei voi vaarantaa, ja mihin taas 

voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa, 

ja millä aloilla – kuten lääketeollisuuden 

tuotantoyksiköiden tarkastamisessa – on 

suotavaa päästä vastavuoroiseen 

tunnustamiseen, joka perustuu yhteisiin 

korkeisiin vaatimuksiin ja tehokkaaseen 

markkinavalvontajärjestelmään, ja millä 

aloilla voidaan ainoastaan parantaa 

tietojenvaihtoa; varmistetaan, että millään 

transatlanttisen kauppa- ja 

investointikumppanuuden sääntely-

yhteistyötä koskevilla määräyksillä ei 

aseteta menettelyllisiä vaatimuksia 

kumppanuutta koskevien unionin säädösten 

hyväksymiselle eikä luoda tätä koskevia 

täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia; 

Or. en 
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Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – d alakohta – i alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

i) yhdistetään markkinoille pääsyä ja 

sääntely-yhteistyötä koskevat neuvottelut 

kunnianhimoisten sääntöjen ja 

periaatteiden käyttöön ottamiseen pitäen 

mielessä, että kuhunkin pilariin liittyy 

erityisiä herkkiä näkökohtia, jotka koskevat 

muun muassa kestävää kehitystä, energiaa, 

pk-yrityksiä, investointeja sekä 

valtionyhtiöitä; 

i) yhdistetään markkinoille pääsyä ja 

sääntely-yhteistyötä koskevat neuvottelut 

kunnianhimoisten sääntöjen ja 

periaatteiden käyttöön ottamiseen pitäen 

mielessä, että kuhunkin pilariin liittyy 

erityisiä herkkiä näkökohtia, jotka koskevat 

muun muassa kestävää kehitystä, energiaa, 

lääkkeitä, pk-yrityksiä, investointeja sekä 

valtionyhtiöitä; 

Or. en 

 

 


