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27.1.2016 A8-0009/55 

Tarkistus  55 

Marine Le Pen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että TiSA-neuvotteluilla olisi 

tehostettava kansainvälistä sääntelyä, ei 

heikennettävä kansallista sääntelyä; 

A. toteaa, että TiSA-neuvotteluissa 

käsitellään kansainvälistä sääntelyä ja 

sääntelemisen mahdottomuutta; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/56 

Tarkistus  56 

Marine Le Pen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. toteaa, että kauppasopimusten 

tarkoituksena on antaa eurooppalaisille 

kuluttajille enemmän oikeuksia ja tarjota 

heille edullisempia hintoja, enemmän 
työpaikkoja ja turvaa työntekijöille; 

toteaa, että niiden tarkoituksena on oltava 

myös edistää kestävää kehitystä ja 

yritysten yhteiskuntavastuuta 

maailmanlaajuisesti sekä luoda 

eurooppalaisille yrityksille tasapuoliset 

toimintaedellytykset; toteaa, että 

kauppapolitiikalla olisi edistettävä 

ihmisarvoista työtä koskevan ILO:n 

ohjelman ja YK:n kestävän kehityksen 

toimintaohjelman 2030 toteuttamista ja 

sen olisi oltava täysin yhdenmukaista 

niiden kanssa; 

C. toteaa, että tämä kauppasopimus uhkaa 

tuhota monia palvelualan työpaikkoja; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/57 

Tarkistus  57 

Marine Le Pen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että kaikilla kauppasopimuksilla 

on oltava tarkoitus avata markkinat 

eurooppalaisille yrityksille ulkomailla ja 

turvata EU:n kansalaisten asema; toteaa, 

että TiSA-sopimuksen olisi lisättävä 

pääsyä ulkomaanmarkkinoille, edistettävä 

parhaita käytäntöjä ja ohjailtava 

globalisaatiota, jotta varmistetaan, että se 

vastaa EU:n arvoja, periaatteita ja etuja ja 

auttaa EU:n yrityksiä menestymään 

globaalien arvoketjujen aikakaudella; 

toteaa, että kuluttajien oikeudet sekä 

sosiaaliset ja ympäristöä koskevat normit 

eivät ole kaupan esteitä vaan älykkääseen, 

kestävään ja osallistavaan kasvuun 

tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian 

perustekijöitä, joista ei neuvotella; toteaa, 

että EU:n kauppapolitiikassa on tuettava 

SEUT-sopimuksen 174 artiklassa 

asetettuja taloudellista, sosiaalista ja 

alueellista yhteenkuuluvuutta koskevia 

tavoitteita; toteaa, että palvelujen 

tarjoaminen EU:ssa perustuu yleistä 

saatavuutta, laatua, turvallisuutta, 

edullisuutta ja yhdenvertaista kohtelua 

koskeviin periaatteisiin, jotka on taattava 

aina ja kaikissa kaupungeissa ja kaikilla 

alueilla; toteaa, että EU:n olisi edistettävä 

sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisellä 

tasolla; 

D. toteaa, että kansainväliseen sääntelyyn 

sisältyy määräyksiä, jotka eivät vastaa 

eurooppalaisten kuluttajien toiveita; 
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27.1.2016 A8-0009/58 

Tarkistus  58 

Marine Le Pen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että talouksien ja kansainvälisen 

kaupan globalisoitumisen, 

palveluistumisen ja digitalisoitumisen 

yhteydessä tarvitaan pikaisia toimia, joilla 

vahvistetaan kansainvälisiä sääntöjä; 

katsoo, että EU haluaa erityisesti 

vahvistaa globaaleja kauppasääntöjä 

globaalien tuotantoketjujen 

hallitsemiseksi; katsoo, että monenvälinen 

kauppajärjestelmä on edelleen tehokkain 

kehys avoimen ja reilun kaupan 

saavuttamiseksi maailmanlaajuisesti; 

E. katsoo, että talouksien ja kansainvälisen 

kaupan globalisoitumisen, 

palveluistumisen ja digitalisoitumisen 

yhteydessä on välttämätöntä pysäyttää 

tämä liiallinen globalisaatio, koska maat 

tarvitsevat sääntelyoikeuden; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/59 

Tarkistus  59 

Marine Le Pen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että palvelukauppa synnyttää 

EU:ssa kasvua ja työpaikkoja, mitä 

voitaisiin vahvistaa TiSA-sopimuksella; 

G. katsoo, että palvelukauppa vaarantaa 

lukuisat palvelualan työpaikat ja 

työntekijöiden palkkatason; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/60 

Tarkistus  60 

Marine Le Pen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. toteaa, että monet tärkeät markkinat 

varsinkin kehittyvissä talouksissa ovat yhä 

suljettuja eurooppalaisille yrityksille; 

toteaa, että tarpeettomat palvelukaupan 

esteet, jotka tuontitulleiksi muutettuina 

ovat 15 prosenttia Kanadan, 16 prosenttia 

Japanin, 25 prosenttia Etelä-Korean, 

44 prosenttia Turkin ja 68 prosenttia 

Kiinan osalta, estävät eurooppalaisia 

yrityksiä edelleen saamasta täyttä hyötyä 

kilpailukyvystään; toteaa, että EU, jossa 

vastaava osuus on vain 6 prosenttia, on 

merkittävästi avoimempi kuin suurin osa 

kumppaneistaan; toteaa, että EU:n olisi 

hyödynnettävä asemaansa palvelujen 

tärkeimpänä tuojana ja viejänä 

tasapuolisten toimintaedellytysten 

varmistamiseksi vastavuoroisella pääsyllä 

markkinoille ja reilulla kilpailulla; 

H. toteaa, että monet tärkeät markkinat 

varsinkin kehittyvissä talouksissa ovat yhä 

suljettuja eurooppalaisille yrityksille; 

toteaa, että tarpeettomat palvelukaupan 

esteet, jotka tuontitulleiksi muutettuina 

ovat 15 prosenttia Kanadan, 16 prosenttia 

Japanin, 25 prosenttia Etelä-Korean, 

44 prosenttia Turkin ja 68 prosenttia 

Kiinan osalta, estävät eurooppalaisia 

yrityksiä edelleen saamasta täyttä hyötyä 

kilpailukyvystään; toteaa, että EU, jossa 

vastaava osuus on vain 6 prosenttia, on 

merkittävästi avoimempi kuin suurin osa 

kumppaneistaan; toteaa, että EU:n olisi 

suojeltava kansalaisiaan ja yrityksiään 

yhtä paljon kuin muut maat maailmassa 

tekevät; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/61 

Tarkistus  61 

Marine Le Pen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. toteaa, että tullien ulkopuoliset esteet, 

joiden keskimääräinen osuus on yli 

50 prosenttia valtioiden rajat ylittävien 

palvelujen kustannuksista, vaikuttavat 

suhteettoman paljon pieniin ja 

keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset), 

joiden osuus EU:n palveluviennistä on 

yksi kolmasosa ja joilla ei usein ole 

riittävästi inhimillisiä ja taloudellisia 

resursseja tällaisista esteistä 

selviytymiseen; katsoo, että tarpeettomien 

esteiden poistaminen helpottaisi pk-

yritysten kansainvälistymistä, jos nämä 

esteet voidaan poistaa vaarantamatta 

niiden perustana olevien 

yhteiskuntapolitiikan tavoitteiden 

täyttymistä; katsoo, että oikeutettujen 

yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden 

saavuttamiseen tarvittavat toimet olisi 

säilytettävä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/62 

Tarkistus  62 

Marine Le Pen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. katsoo, että tietosuoja ei ole 

taloudellinen rasite vaan talouskasvun 

lähde; katsoo, että on erittäin tärkeää 

palauttaa luottamus digitaaliseen 

toimintaympäristöön; katsoo, että 

palvelukauppa ei voi toimia ilman 

tietovirtoja mutta siinä ei koskaan saisi 

tinkiä tietosuojaa ja oikeutta yksityisyyteen 

koskevasta EU:n säännöstöstä; 

M. katsoo, että tietosuojaa ei saisi pitää 

talouskasvun lähteenä vaan 

oikeudellisena periaatteena; katsoo, että 

laajamittaiset kansallisten rajojen 

ulkopuoliset tietovirrat eivät ole 

välttämättömiä palvelukaupalle eikä 

niiden yhteydessä saisi koskaan tinkiä 

tietosuojaa ja oikeutta yksityisyyteen 

koskevasta EU:n säännöstöstä; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/63 

Tarkistus  63 

Marine Le Pen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. katsoo, että TiSA lisää luonnollisten 

henkilöiden liikkumista sopimuspuolina 

olevien maiden välillä ja että kaikkia EU:n 

kansalaisia on kohdeltava 

yhdenvertaisesti, kun on kyse pääsystä 

sopimuspuolten alueelle; 

O. katsoo, että TiSA lisää työntekijöiden 

liikkumista sopimuspuolina olevien maiden 

välillä ja että se synnyttää näin ollen 

riskin, että maihin saapuu yhä enemmän 

ammattitaidotonta ja/tai matalapalkkaista 

työvoimaa, jolla on heikko kielitaito; 

Or. en 
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27.1.2016 A8-0009/64 

Tarkistus  64 

Marine Le Pen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0009/2016 

Viviane Reding 

Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin 

2015/2233(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suosittaa komissiolle meneillään olevien 

palvelukauppasopimusta (TiSA) koskevien 

neuvottelujen yhteydessä, että 

[...] 

Korvataan 1 kohta kokonaisuudessaan 

seuraavasti: 

1. suosittaa komissiolle meneillään olevien 

palvelukauppasopimusta (TiSA) koskevien 

neuvottelujen yhteydessä, että 

TiSA-neuvottelut lopetetaan kokonaan; 

Or. en 

 

 


