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3.6.2015 A8-0175/14 

Tarkistus  14 

Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – b alakohta – xi a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  (xi a) annetaan direktiivi veropohjan 

rapautumisen ja voitonsiirtojen torjuntaa 

koskevista toimista ottaen huomioon 

OECD:n toimet, jotta voidaan lopettaa 

sellaisten yritysten, erityisesti 

monikansallisten yritysten, haitallinen 

kilpailu, jotka järjestävät kansainvälisen 

verotuksellisen asemansa, usein Atlantin 

toisella puolella, siten, että ne voivat 

hyötyä voittojen siirtymisestä 

alhaisemman verotusjärjestelmän piiriin; 

varmistetaan, että off shore -rahastoja, 

joiden hoitajat toimivat Atlantin 

molemmilla puolilla, velvoitetaan 

perustamaan pääkonttorinsa kotimaahan; 

varmistetaan välittömillä toimilla 

varmistettava automaattinen 

tietojenvaihto ja maakohtainen 

raportointi veroasioista, pk-yrityksiä 

lukuun ottamatta; perustetaan unionin 

tasoinen määritelmä ja luettelo 

veroparatiiseista ottaen huomioon 

OECD:n tekemä työ; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/15 

Tarkistus  15 

Helga Trüpel, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – b alakohta – xviii alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(xviii) varmistetaan, että noudatetaan 

tinkimättä kulttuuri-ilmaisujen 

moninaisuuden suojelemista ja edistämistä 

koskevaa Unescon yleissopimusta ja että 

sopimuspuolet varaavat oikeuden hyväksyä 

tai ylläpitää toimenpiteitä (erityisesti 

sääntely- ja/tai rahoitustoimia) kulttuurisen 

ja kielellisen monimuotoisuuden 

suojelemiseksi tai edistämiseksi Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

asiaa koskevien artiklojen mukaisesti sekä 

tiedotusvälineiden vapauden ja 

moniarvoisuuden suojelemiseksi tai 

edistämiseksi riippumatta käytetystä 

tekniikasta tai jakelualustasta ja pitäen 

mielessä, että audiovisuaalialan palvelut on 

nimenomaisesti jätetty jäsenvaltioiden 

komissiolle antaman valtuutuksen 

ulkopuolelle; 

(xviii) varmistetaan koko sopimukseen 

sovellettavalla oikeudellisesti sitovalla 

yleislausekkeella, että noudatetaan 

tinkimättä kulttuuri-ilmaisujen 

moninaisuuden suojelemista ja edistämistä 

koskevaa Unescon yleissopimusta ja että 

sopimuspuolet varaavat oikeuden hyväksyä 

tai ylläpitää toimenpiteitä (erityisesti 

sääntely- ja/tai rahoitustoimia) kulttuurisen 

ja kielellisen monimuotoisuuden 

suojelemiseksi tai edistämiseksi Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

asiaa koskevien artiklojen mukaisesti sekä 

tiedotusvälineiden vapauden ja 

moniarvoisuuden suojelemiseksi tai 

edistämiseksi riippumatta käytetystä 

tekniikasta tai jakelualustasta ja pitäen 

mielessä, että audiovisuaalialan palvelut on 

nimenomaisesti jätetty jäsenvaltioiden 

komissiolle antaman valtuutuksen 

ulkopuolelle; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/16 

Tarkistus  16 

Helga Trüpel, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – b alakohta – xx a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  (xx a) varmistetaan yleislausekkeella 

EU:n jäsenvaltioiden oikeus hyväksyä tai 

ylläpitää toimenpiteitä, jotka koskevat 

jonkinlaista julkista rahoitusta tai 

valtiontukea missä tahansa muodossa 

saavien ja voittoa tavoittelematta 

toimivien koulutus- ja 

kulttuuripalveluiden tarjoamista, ja 

huolehditaan, että yksityisesti rahoitetut 

ulkomaiset palveluntarjoajat täyttävät 

samat laatu- ja hyväksyntävaatimukset 

kuin kotimaiset palveluntarjoajat; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/17 

Tarkistus  17 

Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – c alakohta – i a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  (i a) määritetään erityisesti ne 

maatalouden alat ja alasektorit, jotka 

jätetään TTIP:n sääntely-yhteistyön 

ulkopuolelle, mukaan lukien herkät alat, 

joilla EU:n ja Yhdysvaltojen lainsäädäntö 

eroaa merkittävästi, kuten eläinten 

hyvinvointia, muuntogeenisiä 

organismeja, kloonattuja eläimiä ja 

niiden jälkeläisiä, kananruhojen 

kloorivalkaisua, kasvuhormoneja liha- ja 

maitotuotannossa, antibiootteja 

karjataloudessa, maatalouskemikaaleja ja 

kasvinsuojelutuotteita koskeva 

lainsäädäntö; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

3.6.2015 A8-0175/18 

Tarkistus  18 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – c alakohta – i b alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  (i b) kehottaa komissiota pitämään 

seuraavia sääntelytoimenpiteitä tai 

normeja periaatekysymyksinä, joista ei 

saa tehdä kompromisseja: 

 – hyväksynnän kieltäminen tehoaineilta 

ja EU:n enimmäisrajat torjunta-aineiden 

jäämille 

 – hormonitoimintaa häiritsevien aineiden 

sääntelytoimenpiteet 

 – EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa 

elintarviketurvallisuuteen, mukaan 

luettuna eläinten hyvinvointia koskevat 

määräykset 

 – kuluttajille annettavaa elintarviketietoa 

koskevan EU:n lainsäädännön 

soveltaminen 

 – ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden 

kliinisistä lääketutkimuksista annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen EU N:o 536/2014 

täytäntöönpano sekä erityisesti vaatimus, 

että kaikista kliinisistä lääketutkimuksista 

on julkaistava täydellinen kliininen 

tutkimusraportti julkisessa tietokannassa, 

kun lupamenettely on saatettu päätökseen 

 – terveydenhuoltojärjestelmien 

organisointia koskeva jäsenvaltioiden 

toimivalta, mukaan luettuina lääkkeiden 

hinnoittelu ja korvaaminen sekä 
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lääkkeiden saatavuus 

 – kosmetiikkatuotteiden koostumusta 

koskevat rajoitukset ja eläinkokeiden 

kieltäminen kosmeettisten aineiden ja 

lopputuotteiden testaamisessa 

 – uusiutuvia energialähteitä ja vihreää 

teknologiaa koskevat EU:n toimintalinjat 

sekä EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden 

saavuttaminen 

 – toimenpiteet, joilla vähennetään 

riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja 

EU:n omat ja/tai kansainväliset prosessit, 

jotka johtavat liikenteen hiilestä 

irtautumiseen 

 – ekologisen suunnittelun vaatimukset 

energiaa käyttäville tuotteille; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/19 

Tarkistus  19 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  (ii a) tunnustetaan, että jos joillakin 

aloilla, kuten julkisissa 

terveydenhoitopalveluissa, 

muuntogeenisissä organismeissa, 

hormonien käytössä naudanliha-alalla, 

REACH-järjestelmässä ja sen 

täytäntöönpanossa tai eläinten 

kloonaamisessa karjankasvatusta varten, 

EU:n ja Yhdysvaltojen säännökset ovat 

hyvin erilaisia, sopimusta ei tehdä eikä 

näistä kysymyksistä neuvotella; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/20 

Tarkistus  20 

Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – d alakohta – iii alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(iii) varmistetaan, että työ- ja 

ympäristönormien soveltamisalaa ei 

rajoiteta kauppaa ja kestävää kehitystä 

koskevaan lukuun, vaan ne olisi 

yhtäläisesti sisällytettävä muihin 

sopimusaloihin, kuten investoinnit, 

palvelukauppa, sääntelyyn liittyvä 

yhteistyö ja julkiset hankinnat; 

(iii) varmistetaan, että työ- ja 

ympäristönormien soveltamisalaa ei 

rajoiteta kauppaa ja kestävää kehitystä 

koskevaan lukuun, vaan ne olisi 

yhtäläisesti sisällytettävä muihin 

sopimusaloihin, kuten investoinnit, 

palvelukauppa, sääntelyyn liittyvä 

yhteistyö ja julkiset hankinnat; 

varmistetaan, ettei kauppaan ja 

investointeihin kannusteta 

työlainsäädäntöä heikentämällä; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/21 

Tarkistus  21 

Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – d alakohta – vii a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  (vii a) varmistetaan, että TTIP-

neuvotteluissa otetaan huomioon tavoite 

vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 

95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, ja 

painotetaan siksi, että kunnianhimoiset ja 

sitovat yhteiset energiatehokkuustoimet ja 

energian säästötoimet sekä uusiutuvien 

energiamuotojen edistäminen ovat 

taloudellisesi ja ympäristön kannalta 

kaikkein kestävimmät vaihtoehdot tämän 

päämäärän saavuttamiseksi; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/22 

Tarkistus  22 

Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – d alakohta – viii a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  (viii a) varmistetaan, että erityisen 

kasvihuonekaasuintensiiviset polttoaineet, 

kuten liuskekaasusta saatava nesteytetty 

maakaasu tai tervahiekasta saatava 

raakaöljy, kielletään EU:n markkinoilla, 

koska ne vaarantaisivat kansainväliset 

ilmastositoumukset, sekoittaisivat EU:n 

ilmastolainsäädännön ja tavoitteet, 

heikentäisivät epätavanomaisia 

polttoaineita koskevia suosituksia ja 

olisivat polttoaineiden laatua koskevan 

direktiivin vastaisia; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/23 

Tarkistus  23 

Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – d alakohta – xvi alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(xvi) varmistetaan, että TTIP:hen 

sisällytetään kunnianhimoinen, 

tasapainoinen ja nykyaikainen 

immateriaalioikeuksia ja niiden tarkkaan 

määriteltyjä aloja koskeva luku, jossa 

käsitellään myös maantieteellisten 

merkintöjen tunnustamista ja tehostettua 

suojaa ja jossa otetaan huomioon suojelun 

oikeudenmukainen ja tehokas taso 

haittaamatta EU:ssa tarvittavaa 

tekijänoikeusjärjestelmän uudistamista ja 

varmistetaan immateriaalioikeuksien ja 

yleisen edun välinen oikea tasapaino ja 

etenkin tarve säilyttää kohtuuhintaisten 

lääkkeiden saatavuus jatkamalla TRIPS-

sopimuksen suomien joustojen tukemista; 

(xvi) varmistetaan, että TTIP:hen 

sisällytetään kunnianhimoinen, 

tasapainoinen ja nykyaikainen 

immateriaalioikeuksia ja niiden tarkkaan 

määriteltyjä aloja koskeva luku, jossa 

käsitellään myös maantieteellisten 

merkintöjen tunnustamista ja tehostettua 

suojaa ja jossa otetaan huomioon suojelun 

oikeudenmukainen ja tehokas taso ja 

varmistetaan immateriaalioikeuksien ja 

yleisen edun välinen oikea tasapaino ja 

etenkin tarve säilyttää kohtuuhintaisten 

lääkkeiden saatavuus jatkamalla TRIPS-

sopimuksen suomien joustojen tukemista; 

pidätytään tekijänoikeutta, 

tavaramerkkejä ja patentteja koskevista 

neuvotteluista, sillä EU ja sen jäsenvaltiot 

eivät ole hyväksyneet näiden teollis- ja 

tekijänoikeuksien kattavaa 

yhtenäistämistä;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/24 

Tarkistus  24 

Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – e alakohta – i alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(i) jatketaan pyrkimyksiä parantaa 

neuvottelujen avoimuutta saattamalla 

useampia neuvotteluehdotuksia yleisesti 

saataville  Euroopan oikeusasiamiehen 

suositusten ja etenkin kansalaisten oikeutta 

tutustua asiakirjoihin koskevien suositusten 

täytäntöön panemiseksi;  

(i) jatketaan pyrkimyksiä parantaa 

neuvottelujen avoimuutta saattamalla 

useampia neuvotteluehdotuksia yleisesti 

saataville, muun muassa kaikki EU:n 

neuvottelutekstit, jotka komissio on jo 

toimittanut jäsenvaltioille ja 

parlamentille, Euroopan oikeusasiamiehen 

suositusten ja etenkin kansalaisten oikeutta 

tutustua asiakirjoihin koskevien suositusten 

täytäntöön panemiseksi; on vahvasti sitä 

mieltä, että sääntelyä koskevan yhteistyön 

alalla kaikki konsolidoidut 

neuvottelutekstit on saatettava yleisesti 

saataville; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/25 

Tarkistus  25 

Yannick Jadot, Ska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – e alakohta – iii alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(iii) edistetään entistä tiiviimpää 

jäsenvaltioiden – jotka ovat vastuussa 

neuvotteluvaltuuksista, joiden pohjalta 

komissio käynnisti neuvottelut 

Yhdysvaltojen kanssa – osallistumista, 

pyrkien edistämään niiden aktiivista 

toimintaa, jotta ne parantavat unionin 

kansalaisille suunnattua viestintää 

sopimuksen soveltamisalasta ja 

mahdollisista hyödyistä 

20. maaliskuuta 2015 annetuissa neuvoston 

päätelmissä tehdyn sitoumuksen 

mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että 

Euroopassa käydään TTIP:stä laajaa ja 

tosiasioihin perustuvaa julkista 

keskustelua, jossa kartoitetaan 

sopimukseen liittyviä aitoja huolenaiheita; 

(iii) edistetään entistä tiiviimpää 

jäsenvaltioiden osallistumista pyrkien 

edistämään niiden aktiivista toimintaa, jotta 

ne tiedottavat unionin kansalaisille 

totuudenmukaisesti sopimuksen 

soveltamisalasta ja mahdollisista 

vaikutuksista 20. maaliskuuta 2015 

annetuissa neuvoston päätelmissä tehdyn 

sitoumuksen mukaisesti, jotta voidaan 

kartoittaa sopimukseen liittyviä aitoja 

huolenaiheita; 

Or. en 

 

 


