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19.10.2017 A8-0311/5 

Tarkistus  5 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Neuvotteluvaltuudet Australian kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja varten 

2017/2192(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  –  ottaa huomioon 8. syyskuuta 2015 

antamansa ensimmäisen käsittelyn 

kannan ehdotukseen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

maataloustuotantotarkoituksissa 

pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, 

lammas-, vuohi- ja hevoseläinten 

kloonaamisesta1, 

_____ 

1 EUVL C 316, 22.9.2017, s. 278. 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/6 

Tarkistus  6 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Neuvotteluvaltuudet Australian kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja varten 

2017/2192(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. ottaa huomioon, että Australia on 

osapuolena päättyneissä neuvotteluissa 

Tyynenmeren kumppanuudesta (TPP), 

jonka tulevaisuus on epävarma, sekä 

meneillään olevissa neuvotteluissa, jotka 

koskevat alueellista laaja-alaista 

talouskumppanuussopimusta (RCEP) 

Aasian ja Tyynenmeren alueella ja joihin 

osallistuvat Australian tärkeimmät 

kauppakumppanit; ottaa huomioon, että 

Australialla on vuodesta 2015 lähtien ollut 

vapaakauppasopimus Kiinan kanssa; 

I.  ottaa huomioon, että Australia on 

osapuolena päättyneissä neuvotteluissa 

Tyynenmeren kumppanuudesta (TPP), 

jonka tulevaisuus on epävarma, sekä 

meneillään olevissa neuvotteluissa, jotka 

koskevat alueellista laaja-alaista 

talouskumppanuussopimusta (RCEP) 

Aasian ja Tyynenmeren alueella ja joihin 

osallistuvat Australian tärkeimmät 

kauppakumppanit; ottaa huomioon, että 

Australialla on vuodesta 2015 lähtien ollut 

vapaakauppasopimus Kiinan kanssa, mikä 

voisi jatkossa helpottaa kiinalaisten 

tuotteiden tuontia Euroopan unioniin; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/7 

Tarkistus  7 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Neuvotteluvaltuudet Australian kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja varten 

2017/2192(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a.  kehottaa suurempaan 

avoimuuteen neuvotteluissa ja kehottaa 

tiedottamaan kansallisille parlamenteille 

neuvottelujen etenemisestä ja antamaan 

kaikille kansallisille hallituksille 

mahdollisuuden tutustua 

neuvotteluasiakirjoihin, jotta ne voivat 

seurata prosessia mahdollisimman 

avoimesti; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/8 

Tarkistus  8 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Neuvotteluvaltuudet Australian kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja varten 

2017/2192(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. vaatii kunnioittamaan unionin ja 

sen jäsenvaltioiden toimivallan jakoa 

täysin siinä yhteydessä, kun komissio 

esittää valmiit sopimukset 

allekirjoitettaviksi ja tehtäviksi ja kun 

neuvosto päättää allekirjoittamisesta ja 

tekemisestä;  

11.  vaatii komissiota ja neuvostoa 

kunnioittamaan unionin ja sen 

jäsenvaltioiden toimivallan jakoa kaikilta 

osin ja kunnioittamaan jäsenvaltioiden 

perustuslakeja ja päätöksiä täysin siinä 

yhteydessä, kun komissio esittää valmiit 

sopimukset allekirjoitettaviksi ja tehtäviksi 

ja kun neuvosto päättää niiden 

allekirjoittamisesta ja tekemisestä; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/9 

Tarkistus  9 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Neuvotteluvaltuudet Australian kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja varten 

2017/2192(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa komissiota käymään 

neuvottelut mahdollisimman avoimesti 

unionin neuvotteluasemaa heikentämättä 

ja takaamaan työmarkkinaosapuolten ja 

kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävän 

jatkuvan vuoropuhelun avulla vähintään 

saman avoimuuden ja julkisten 

kuulemisten tason kuin Yhdysvaltain 

kanssa käydyissä transatlanttista kauppa- 

ja investointikumppanuutta (TTIP) 

koskevissa neuvotteluissa ja kehottaa 

kunnioittamaan täysin muiden 

neuvottelujen yhteydessä vahvistettuja 

parhaita käytäntöjä; suhtautuu 

myönteisesti komission aloitteeseen 

julkaista kaikki sen suositukset 

kauppasopimuksia koskeviksi 

neuvotteluohjeiksi ja pitää tätä 

positiivisena ennakkotapauksena; 

kehottaa neuvostoa toimimaan samoin ja 

julkaisemaan neuvotteluohjeet heti, kun 

ne on hyväksytty;  

12.  kehottaa komissiota käymään 

neuvottelut mahdollisimman avoimesti ja 

kunnioittamaan täysin muiden 

neuvottelujen yhteydessä vahvistettuja 

parhaita käytäntöjä; kehottaa neuvostoa 

julkistamaan neuvotteluvaltuutuksen ja 

ottamaan kansalliset parlamentit 

täysimääräisesti mukaan 

päätöksentekoprosessiin; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/10 

Tarkistus  10 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Neuvotteluvaltuudet Australian kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja varten 

2017/2192(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. korostaa, että kunnianhimoisella 

sopimuksella on ratkaistava järkevällä 

tavalla kysymyksiä, jotka koskevat 

sijoituksia, tavaroiden ja palveluiden 

kauppaa (poliittista liikkumavaraa ja 

alakohtaista kattavuutta koskeviin 

varauksiin liittyviä Euroopan parlamentin 

tuoreita suosituksia noudattaen), tulleja ja 

kaupan helpottamista, digitalisaatiota, 

sähköistä kauppaa ja tietosuojaa, 

teknologista tutkimusta ja innovoinnin 

tukemista, julkisia hankintoja, energiaa, 

valtion omistamia yrityksiä, kilpailua, 

kestävää kehitystä, sääntelykysymyksiä, 

kuten tiukkoja terveys- ja 

kasvinsuojelunormeja ja muita maatalous- 

ja elintarviketuotteiden normeja ilman, että 

heikennetään EU:n tiukkoja normeja, 

työvoima- ja ympäristönormeja koskevia 

vankkoja ja toteuttamiskelpoisia 

sitoumuksia, verojen välttelyn ja 

korruption torjuntaa niin, että samalla 

pysytään unionin yksinomaisen toimivallan 

puitteissa ja otetaan erityisesti huomioon 

mikroyritysten ja pk-yritysten tarpeet; 

14. korostaa, että kunnianhimoisella 

sopimuksella on ratkaistava järkevällä 

tavalla kysymyksiä, jotka koskevat 

sijoituksia, tavaroiden ja palveluiden 

kauppaa (poliittista liikkumavaraa ja 

alakohtaista kattavuutta koskeviin 

varauksiin liittyviä Euroopan parlamentin 

tuoreita suosituksia noudattaen), tulleja ja 

kaupan helpottamista, digitalisaatiota, 

sähköistä kauppaa ja tietosuojaa, 

teknologista tutkimusta ja innovoinnin 

tukemista, kilpailua, kestävää kehitystä, 

sääntelykysymyksiä, kuten tiukkoja 

terveys- ja kasvinsuojelunormeja ja muita 

maatalous- ja elintarviketuotteiden normeja 

ilman, että heikennetään EU:n tiukkoja 

normeja, työvoima- ja ympäristönormeja 

koskevia vankkoja ja toteuttamiskelpoisia 

sitoumuksia, verojen välttelyn ja 

korruption torjuntaa niin, että samalla 

pysytään unionin yksinomaisen toimivallan 

puitteissa ja otetaan erityisesti huomioon 

mikroyritysten ja pk-yritysten tarpeet; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/11 

Tarkistus  11 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Neuvotteluvaltuudet Australian kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja varten 

2017/2192(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  14 a.  pyytää komissiota laatimaan 

maataloutta varten yhdenmukaisen 

lähestymistavan ja julkaisemaan 

mahdollisimman pian analyysinsa, jolloin 

voidaan arvioida objektiivisesti 

eurooppalaisille tuottajille koituvat 

mahdolliset edut ja haitat, mukaan lukien 

arvio vaikutuksista työpaikkoihin sekä 

mahdollinen erityisavun myöntäminen 

eurooppalaisille tuotantoketjuille; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/12 

Tarkistus  12 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Neuvotteluvaltuudet Australian kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja varten 

2017/2192(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  d a)  erillinen luku, jossa otetaan 

huomioon eurooppalaisten viljelijöiden 

tarpeet ja edut, sillä tulliesteiden ja tullien 

ulkopuolisten esteiden poistaminen 

vahingoittaa niitä varmasti; muistuttaa, 

että Australian maatalousala on erittäin 

kilpailukykyinen ja voimakkaasti 

vientisuuntautunut; muistuttaa, että 

maatilojen koko on siellä yleensä 

suurempi kuin Euroopassa; painottaa, 

että tämän vuoksi yksi Australian 

prioriteeteista on epäilemättä parempi 

pääsy Euroopan unionin laajoille 

markkinoille tulliesteiden ja tullien 

ulkopuolisten esteiden poistamisen ja 

vähentämisen avulla; katsoo tämän 

vuoksi, että EU:n ei pidä antaa 

minkäänlaisia sitoumuksia, jotka 

koskevat haavoittuvimpia 

maataloustuotteita, kuten naudan-, 

vasikan- ja lampaanliha, viljat, 

maitotuotteet tai erityissokerit; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/13 

Tarkistus  13 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Neuvotteluvaltuudet Australian kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja varten 

2017/2192(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta – k alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

k) maataloutta ja kalastusta 

koskevissa luvuissa tasapainoinen ja 

kunnianhimoinen tulos, joka voi edistää 

kilpailukykyä ja hyödyttää sekä tuottajia 

että kuluttajia vain, jos siinä otetaan 

aiheellisella tavalla huomioon kaikkien 

eurooppalaisten tuottajien ja kuluttajien 

edut, kunnioitetaan sitä, että on olemassa 

herkkiä maataloustuotteita, joita olisi 

kohdeltava asianmukaisesti esimerkiksi 

tariffikiintiöillä tai kohdennetuilla 

riittävillä siirtymäajoilla siten, että otetaan 

asianmukaisesti huomioon 

kauppasopimusten vaikutus maatalouteen 

ja mahdollisesti jätetään herkimmät alat 

neuvottelujen ulkopuolelle; sisällytetään 

sopimukseen käyttökelpoinen, tehokas, 

sopiva ja nopea kahdenvälinen 

suojalauseke, joka mahdollistaa 

etuuskohtelun tilapäisen keskeyttämisen, 

jos kauppasopimuksen voimaantulon 

aiheuttama tuonnin kasvu aikaansaa tai 

uhkaa aikaansaada vakavaa vahinkoa 

herkillä aloilla;  

k)  kaikkia sidosryhmiä olisi 

varoitettava erityisesti maatalouden ja 

kalastuksen alojen suuremmasta 

avautumisesta, kun otetaan huomioon, että 

suurimpana huolenaiheena on 

eurooppalaisten tuottajien ja kuluttajien 

etujen suojeleminen kyseisillä aloilla; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/14 

Tarkistus  14 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Neuvotteluvaltuudet Australian kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja varten 

2017/2192(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta – j alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

j) tehokkaat ja täytäntöönpantavissa 

olevat toimenpiteet, jotka kattavat teollis- 

ja tekijänoikeuksien tunnustamisen ja 

suojelun, mukaan luettuina viinien ja 

väkevien alkoholijuomien ja muiden 

maatalous- ja elintarviketuotteiden 

maantieteelliset merkinnät, pitäen 

vertailukohtana EU:n ja Australian 

väliseen sopimukseen sisältyviä 

määräyksiä, jotka koskevat viinialaa siten, 

että pyritään saavuttamaan tavoite parantaa 

nykyisiä oikeudellisia puitteita ja saada 

aikaan kaikkien maantieteellisten 

merkintöjen suojan korkea taso; 

yksinkertaistetut tullimenettelyt ja 

yksinkertaiset ja joustavat 

alkuperäsäännöt, jotka soveltuvat 

maailmanlaajuisten arvoketjujen 

monimutkaiseen maailmaan, sekä niiden 

avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 

parantaminen, ja mahdollisuuksien mukaan 

monenvälisten alkuperäsääntöjen 

soveltaminen ja muissa tapauksissa kevyet 

alkuperäsäännöt, kuten ”tullialanimikkeen 

muutos”; 

j) tehokkaat ja täytäntöönpantavissa 

olevat toimenpiteet, jotka kattavat teollis- 

ja tekijänoikeuksien tunnustamisen ja 

suojelun, mukaan luettuina viinien ja 

väkevien alkoholijuomien ja muiden 

maatalous- ja elintarviketuotteiden 

maantieteelliset merkinnät, pitäen 

vertailukohtana EU:n ja Australian 

väliseen sopimukseen sisältyviä 

määräyksiä, jotka koskevat viinialaa siten, 

että pyritään saavuttamaan tavoite parantaa 

nykyisiä oikeudellisia puitteita ja saada 

aikaan kaikkien maantieteellisten 

merkintöjen suojan korkea taso; 

yksinkertaistetut tullimenettelyt, jotka 

soveltuvat maailmanlaajuisten arvoketjujen 

monimutkaiseen maailmaan, sekä niiden 

avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 

parantaminen, ja mahdollisuuksien mukaan 

monenvälisten alkuperäsääntöjen 

soveltaminen ja muissa tapauksissa kevyet 

alkuperäsäännöt, kuten ”tullialanimikkeen 

muutos”; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/15 

Tarkistus  15 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Neuvotteluvaltuudet Australian kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja varten 

2017/2192(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta – j a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  j a) EU:n kaikkia maantieteellisiä 

merkintöjä olisi suojeltava tehokkaasti ja 

näiden merkintöjen olisi oltava 

neuvottelujen ytimessä; maantieteellisiä 

merkintöjä koskeva rinnakkainen 

järjestelmä, jolla puututaan siihen, että on 

olemassa yksityisiä merkintöjä, joilla on 

vastaavia nimiä kolmansissa maissa, ei 

mene riittävän pitkälle, jotta voitaisiin 

suojella eurooppalaisia tuotteita 

markkinoilla, koska se antaa lopullisille 

asiakkaille epäselvän kuvan 

elintarvikkeiden alkuperästä; kun 

komissio ei aio ehdottaa eurooppalaisten 

tuotteiden suojelumenetelmiä, sen olisi 

jätettävä vapaakauppasopimusten 

ulkopuolelle kaikki Euroopan 

maatalouden alat, joilla kaupallinen 

kilpailu vaarantaisi alojen olemassaolon 

tai jotka ovat kokeneet erityisen kriisin 

viime vuosina; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0311/16 

Tarkistus  16 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0311/2017 

Daniel Caspary 

Neuvotteluvaltuudet Australian kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja varten 

2017/2192(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  19 a. muistuttaa, että Australia käyttää 

kloonattua lihaa ravitsemuksellisiin 

tarkoituksiin; vaatii tämän vuoksi 

kaikkien eläinperäisten tuotteiden erittäin 

tarkkaa valvontaa ja jäljitettävyyttä; vaatii 

merkitsemään kaikki kloonatuista 

eläimistä tai kloonattujen eläinten 

jälkeläisistä peräisin olevat elintarvikkeet; 

Or. en 

 

 


