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3.6.2015 A8-0175/48 

Tarkistus  48 

Marine Le Pen ja muut 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että Venäjän tuontikielto on 

selvästi osoittanut, että maataloudella on 

edelleen geopoliittista merkitystä, että on 

tärkeää taata pääsy eri 

maatalousmarkkinoille ja että on luotava 

vahvoja ja strategisia 

kauppakumppanuuksia luotettavien 

kauppakumppanien kanssa; 

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\1064142FI.doc  PE558.912v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

3.6.2015 A8-0175/49 

Tarkistus  49 

Marine Le Pen ja muut 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. katsoo, että maatalousalan kannalta on 

tärkeää turvata vastavuoroisesti edullinen 

kauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa, 

jotta edistetään Euroopan asemaa 

keskeisenä toimijana 

maailmanmarkkinoilla vaarantamatta 

eurooppalaisten maataloustuotteiden 

nykyisiä laatunormeja ja niiden 

parantamista tulevaisuudessa ja suojellen 

eurooppalaista maatalousmallia ja 

varmistaen sen taloudellinen ja sosiaalinen 

elinkelpoisuus; 

K. katsoo, että maatalousalan kannalta on 

tärkeää turvata nykyiset laatunormit ja 

niiden parantaminen tulevaisuudessa, jotta 

suojellaan eurooppalaista maatalousmallia 

ja varmistetaan sen taloudellinen ja 

sosiaalinen elinkelpoisuus; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/50 

Tarkistus  50 

Marine Le Pen ja muut 

 

Mietintö A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut 

2014/2228(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta – b alakohta – xii alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

(xii) varmistetaan, että tietovirtojen 

vapauttaminen ei vaaranna unionin 

tietosuojasäännöstöä etenkään sähköisen 

kaupan ja rahoituspalvelujen alalla, ja 

tunnustetaan tietovirtojen merkitys 

transatlanttisen kaupan ja 

digitaalitalouden tukipilarina; 

sisällytetään sopimukseen keskeisenä 

kohtana kattava ja yksiselitteinen 

horisontaalinen ja erillinen, 

palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) 

XIV artiklaan pohjautuva määräys, jonka 

nojalla henkilötietojen suojaa koskeva 

EU:n nykyinen tai tuleva oikeudellinen 

kehys jätetään kokonaan sopimuksen 

ulkopuolelle ilman mitään sellaista ehtoa, 

että sen on oltava johdonmukainen 

suhteessa TTIP:n muihin osiin; 

neuvotellaan henkilötietojen siirtämistä 

koskevista määräyksistä vain, jos EU:n 

tietosuojasäännösten täysimääräinen 

soveltaminen taataan ja niitä noudatetaan 

Atlantin molemmilla puolilla; tehdään 

yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa 

kolmansien maiden kannustamiseksi 

omaksumaan vastaavia korkean tason 

tietosuojastandardeja eri puolilla 

maailmaa; 

(xii) varmistetaan, että unionin 

tietosuojasäännöstöä ei vaaranneta; 

säilytetään Euroopan korkean tason 

tietosuojavaatimukset, jotka ovat 

riippumattomia kolmansien maiden 

vaatimuksista, Yhdysvaltojen vaatimukset 

mukaan luettuina;  

Or. en 

 


