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5.12.2018 A8-0367/14 

Tarkistus  14 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Patrick 

Le Hyaric, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) 

(2018/0091M(NLE)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. panee merkille, että Japani on 

puuttunut tarpeettomiin tullien 

ulkopuolisiin toimenpiteisiin eri aloilla, 

kuten ajoneuvoissa, 

elintarvikelisäaineissa, terveys- ja 

kasvinsuojeluasetuksissa, elintarvikkeiden 

merkinnöissä ja kosmetiikassa, mikä 

vähentää sääntöjen noudattamisesta 

aiheutuvia kustannuksia ja luo paremmin 

ennakoitavissa olevan sääntelykehyksen; 

muistuttaa maiden oikeudesta asettaa 

kansallisia normeja kansainvälisiä normeja 

korkeammalle tasolle, kun se on 

perusteltua terveyden, turvallisuuden tai 

kuluttajien suojelun kannalta; ottaa 

huomioon myös sen, että Japani on 

sitoutunut saattamaan autoteollisuutensa 

standardit myös EU:n autonvalmistajien 

käyttämien YK:n Euroopan 

talouskomission UNECE:n kansainvälisten 

standardien mukaisiksi; 

5. panee merkille, että unionin 

kaupalliset sidosryhmät ovat käyttäneet 

hyväkseen Japanin lukuisien 

ympäristökatastrofien ja ihmisen 

aiheuttamien katastrofien sekä EU:n ja 

Korean välisen sopimuksen tekemisen 

vuoksi vaikeaa tilannetta ja esittäneet 

kaksi luetteloa tullien ulkopuolisista 

toimenpiteistä, jotka kyseiset yhtiöt 

halusivat lakkauttaa eri aloilla, kuten 

ajoneuvojen, elintarvikelisäaineiden, 

elintarvikkeiden merkintöjen ja 

kosmetiikan aloilla, vähentääkseen niille 

sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia 

kustannuksia ja helpottaakseen 

markkinoille pääsyä, ja että tätä 

kauppasopimusta koskevien suorien 

neuvottelujen aloittamisen ehdoksi 

asetettiin, että Japani noudattaa sääntöjä; 

muistuttaa maiden oikeudesta asettaa 

kansallisia normeja kansainvälisiä normeja 

korkeammalle tasolle, kun se on 

perusteltua terveyden, turvallisuuden tai 

kuluttajien suojelun kannalta; ottaa 

huomioon myös sen, että Japani on 

sitoutunut saattamaan autoteollisuutensa 

standardit myös EU:n autonvalmistajien 

käyttämien YK:n Euroopan 

talouskomission UNECE:n kansainvälisten 
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standardien mukaisiksi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/15 

Tarkistus  15 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) 

(2018/0091M(NLE)) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. katsoo, että Japani on erittäin 

arvokas vientimarkkina EU:n viljelijöille ja 

elintarviketuottajille, ja toteaa, että noin 

85 prosentille maatalouselintarvikkeista 

taataan tulliton pääsy Japanin markkinoille; 

huomauttaa, että myös jalostetuille 

maataloustuotteille taataan tulliton pääsy 

Japanin markkinoille siirtymäkauden 

jälkeen; panee tyytyväisenä merkille, että 

sopimus tarjoaa merkittäviä 

vientimahdollisuuksia EU:n 

maataloustuotteille ja elintarvikkeille, 

kuten viinille, naudanlihalle, sianlihalle ja 

juustolle, ja että se suojaa 205:tä 

eurooppalaista maantieteellistä merkintää, 

joiden määrää on mahdollista lisätä, mikä 

on lisäparannus edellisiin 

kauppasopimuksiin verrattuna ja erityisen 

tärkeää elintarvikealan pienten ja 

keskisuurten yritysten (pk-yritykset) 

kannalta; kehottaa jatkamaan neuvotteluja 

kolmen vuoden kuluttua, jotta voidaan 

arvioida vaihtoehtoja suojattujen 

maantieteellisten merkintöjen luettelon 

laajentamiseksi, ja edellyttää, että 

molemmat osapuolet kiinnittävät erityistä 

huomiota kestävään maatalouteen, 

pienimuotoinen elintarviketuotanto ja 

maaseudun kehittäminen mukaan luettuina; 

7. katsoo, että Japani on erittäin 

arvokas vientimarkkina EU:n viljelijöille ja 

elintarviketuottajille, ja toteaa, että noin 

85 prosentille maatalouselintarvikkeista 

taataan tulliton pääsy Japanin markkinoille; 

varoittaa, että riisin tilanne on turvattu 

mutta monet muut japanilaisille 

viljelijöille ja elintarviketuottajille 

ratkaisevan tärkeät tuotteet joutuvat 

kilpailemaan ankarasti EU:sta peräisin 

olevan tuonnin kanssa; huomauttaa, että 

myös jalostetuille maataloustuotteille 

taataan tulliton pääsy Japanin markkinoille 

siirtymäkauden jälkeen ja että sopimus 

tarjoaa merkittäviä vientimahdollisuuksia 

EU:n maataloustuotteille ja 

elintarvikkeille, kuten viinille, 

naudanlihalle, sianlihalle ja juustolle; on 

huolestunut siitä, että Japanin 

markkinoille tulevien EU:n 

elintarvikkeiden määrän merkittävä kasvu 

uhkaisi japanilaisten viljelijöiden ja 

pienten elintarviketuottajien 

toimeentuloa, ja painottaa, että tarvitaan 

tehokkaiden ja nopeiden suojatoimien 

muodostama turvaverkko; panee 

tyytyväisenä merkille, että sopimus suojaa 

205:tä eurooppalaista maantieteellistä 

merkintää, joiden määrää on mahdollista 
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lisätä, mikä on lisäparannus edellisiin 

kauppasopimuksiin verrattuna ja erityisen 

tärkeää elintarvikealan pienten ja 

keskisuurten yritysten (pk-yritykset) 

kannalta; kehottaa jatkamaan neuvotteluja 

kolmen vuoden kuluttua, jotta voidaan 

arvioida vaihtoehtoja suojattujen 

maantieteellisten merkintöjen luettelon 

laajentamiseksi, ja edellyttää, että 

molemmat osapuolet kiinnittävät erityistä 

huomiota kestävään maatalouteen, 

pienimuotoinen elintarviketuotanto ja 

maaseudun kehittäminen mukaan luettuina; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/16 

Tarkistus  16 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) 

(2018/0091M(NLE)) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. panee tyytyväisenä merkille 

sitoutumisen ilmastonmuutoksen 

torjumisesta tehdyn Pariisin sopimuksen ja 

muiden monenvälisten 

ympäristösopimusten tehokkaaseen 

täytäntöönpanoon sekä sitoutumisen 

kestävään metsänhoitoon (myös laittoman 

puunkorjuun torjumiseen) ja kalastukseen 

(laittoman, ilmoittamattoman ja 

sääntelemättömän kalastuksen torjunta); 

korostaa, että EU:n lainsäädäntöä ja 

standardeja sovelletaan edelleen EU:n 

markkinoille tuotaviin tuotteisiin ja että 

erityisesti EU:n puutavara-asetuksessa 

(asetus (EU) N:o 995/2010) kielletään 

laittoman puutavaran saattaminen EU:n 

markkinoille ja säädetään pakollisesta due 

diligence -järjestelmästä; kehottaa 

molempia osapuolia tekemään tiivistä 

yhteistyötä kestävän kehityksen luvun 

puitteissa, jotta voidaan vaihtaa parhaita 

käytäntöjä ja tehostaa lainsäädännön 

täytäntöönpanoa näissä asioissa myös siltä 

osin, kun on kyse tehokkaimmista 

keinoista laittoman puunkorjuun 

torjumiseksi ja erityisen huomion 

kiinnittämisestä laittomasti hakatun puun 

EU:sta Japaniin viennin estämiseen; 

10. panee tyytyväisenä merkille 

sitoutumisen ilmastonmuutoksen 

torjumisesta tehdyn Pariisin sopimuksen ja 

muiden monenvälisten 

ympäristösopimusten tehokkaaseen 

täytäntöönpanoon sekä sitoutumisen 

kestävään metsänhoitoon (myös laittoman 

puunkorjuun torjumiseen) ja kalastukseen 

(laittoman, ilmoittamattoman ja 

sääntelemättömän kalastuksen torjunta); 

kehottaa tehostamaan yhteistyötä, jotta 

voidaan pelastaa uhanalaiset 

merieläinlajit, kuten sinievätonnikala, ja 

lopettaa viimein valaanpyynti; kehottaa 

etenkin Japania kunnioittamaan kaikkia 

kansainvälisen valaanpyyntikomission 

päätöslauselmia ja kieltämään 

tieteellisissä tarkoituksissa tapahtuvan 

valaanpyynnin, jota harjoitetaan 

kaupallisen valaanpyynnin 

peittelemiseksi; korostaa, että EU:n 

lainsäädäntöä ja standardeja sovelletaan 

edelleen EU:n markkinoille tuotaviin 

tuotteisiin ja että erityisesti EU:n 

puutavara-asetuksessa (asetus (EU) N:o 

995/2010) kielletään laittoman puutavaran 

saattaminen EU:n markkinoille ja 

säädetään pakollisesta due diligence 

-järjestelmästä; kehottaa molempia 



 

AM\1171400FI.docx  PE631.563v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

osapuolia tekemään tiivistä yhteistyötä 

kestävän kehityksen luvun puitteissa, jotta 

voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä ja 

tehostaa lainsäädännön täytäntöönpanoa 

näissä asioissa myös siltä osin, kun on kyse 

tehokkaimmista keinoista laittoman 

puunkorjuun torjumiseksi ja erityisen 

huomion kiinnittämisestä laittomasti 

hakatun puun EU:sta Japaniin viennin 

estämiseen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/17 

Tarkistus  17 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) 

(2018/0091M(NLE)) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. korostaa, että 

talouskumppanuussopimuksessa 

vahvistetaan jäsenvaltioiden viranomaisten 

täysi oikeus määritellä, tarjota ja säännellä 

julkisia palveluja paikallisella, alueellisella 

tai kansallisella tasolla ja että 

sopimuksessa esitetty negatiivinen luettelo 

ei estä hallituksia tuomasta yksityistettyjä 

palveluja takaisin julkiselle sektorille tai 

kehittämästä vapaasti uusia 

yleishyödyllisiä palveluja; katsoo, että 

positiiviseen luetteloon perustuvan 

lähestymistavan käyttö, kuten WTO:n 

palvelukaupan yleissopimuksessa (GATS), 

on periaatteessa aina parempi vaihtoehto; 

panee merkille, että molemmat osapuolet 

ovat sitoutuneet 

talouskumppanuussopimuksessa 

suojelemaan julkista vesihuoltoa osana 

yleistä julkista palvelua koskevaa 

poikkeusta; 

14. korostaa, että 

talouskumppanuussopimuksessa 

vahvistetaan jäsenvaltioiden viranomaisten 

täysi oikeus määritellä, tarjota ja säännellä 

julkisia palveluja paikallisella, alueellisella 

tai kansallisella tasolla; pitää valitettavana, 

että tässä sopimuksessa on valittu 

lähestymistavaksi negatiivisen luettelon 

laatiminen, ja toteaa jälleen tulkitsevansa 

tekstiä siten, että mikään tässä 

sopimuksessa ei estä hallituksia tai 

paikallis- tai alueviranomaisia tuomasta 

yksityistettyjä palveluja takaisin julkiselle 

sektorille tai kehittämästä vapaasti uusia 

yleishyödyllisiä palveluja; katsoo 

ehdottomasti, että periaatteessa komission 

olisi kaikissa unionin puolesta 

käymissään kauppasopimusneuvotteluissa 

käytettävä positiiviseen luetteloon 

perustuvaa lähestymistapaa, kuten WTO:n 

palvelukaupan yleissopimuksessa (GATS) 

on tehty; panee tyytyväisenä merkille, että 

molemmat osapuolet ovat sitoutuneet 

talouskumppanuussopimuksessa 

suojelemaan julkista vesihuoltoa osana 

yleistä julkista palvelua koskevaa 

poikkeusta, mutta pitää erittäin 

valitettavana, että negatiiviseen luetteloon 
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perustuvan lähestymistavan vuoksi 

jätevesihuolto ei kuulu poikkeuksen 

piiriin; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/18 

Tarkistus  18 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina 

Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine 

Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, 

Sabine Lösing 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) 

(2018/0091M(NLE)) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että sopimuksessa 

säilytetään valtioiden oikeus säännellä 

rahoitus- ja pankkialaa vakautta ja 

valvontaa koskevien syiden vuoksi; 

kehottaa molempia osapuolia käyttämään 

rahoitusalan sääntelyfoorumia 
maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän 

parantamiseksi; 

17. pitää valitettavana, että 

sopimuksessa ei säilytetä asianmukaisesti 

valtioiden oikeutta säännellä rahoitus- ja 

pankkialaa vakautta ja valvontaa koskevien 

syiden vuoksi; on hyvin huolestunut siitä, 

että rahoituspalvelujen vapauttaminen 

talouskumppanuussopimuksella 

osoittautuu liian laaja-alaiseksi, koska 

sen piiriin kuuluvat kaikki rahoitukseen 

liittyvät kannat, tuotteet ja innovaatiot; 

muistuttaa, että näiden tuotteiden 

joukossa olivat omaisuuserät, joiden arvo 

oli alentunut erityisen paljon ja jotka 

olivat vuonna 2008 puhjenneen 
maailmanlaajuisen rahoituskriisin 

keskipisteessä; varoittaa, että kun otetaan 

lisäksi huomioon neuvottelijoiden 

hyväksymä läpinäkymätön sääntely-

yhteistyön järjestely, jonka tavoitteena 

yksityisille toimijoille aiheutuvien 

kustannusten ja sääntelytaakan 

vähentäminen, saattaa olla hyvin vaikeaa 

estää tulevia rahoituskriisejä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/19 

Tarkistus  19 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) 

(2018/0091M(NLE)) 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. kehottaa molempia osapuolia 

tutkimaan järjestelmällisesti 

talouskumppanuussopimuksen vaikutusta 

rahoitusvakauteen ja rahoitusalan 

sääntelyalueeseen; kehottaa lisäksi 

osapuolia sulkemaan rahoitusalan 

sääntelyn sellaisten tulevien sopimusten 

soveltamisalan ulkopuolelle, jotka 

koskevat investointisuojaan liittyviä 

sovittelumenettelyjä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/20 

Tarkistus  20 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) 

(2018/0091M(NLE)) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. vaatii avoimuutta sääntely-

yhteistyökomitean toimintaan ja kaikkien 

sidosryhmien, erityisesti 

ammattiyhdistysten ja kansalaisjärjestöjen, 

riittävää osallistumista, mitä olisi pidettävä 

ennakkoedellytyksenä, jotta voidaan 

edelleen lisätä yleisön luottamusta 

sopimusta ja sen vaikutuksia kohtaan; 

painottaa, että parlamentille olisi 

tiedotettava säännöllisesti päätöksistä, joita 

tehdään sääntely-yhteistyökomiteassa; 

20. vaatii avoimuutta ja 

parlamentaarista valvontaa sääntely-

yhteistyökomitean toimintaan ja kaikkien 

sidosryhmien, erityisesti 

ammattiyhdistysten ja kansalaisjärjestöjen, 

riittävää osallistumista, mitä olisi pidettävä 

ennakkoedellytyksenä, jotta voidaan 

edelleen lisätä yleisön luottamusta 

sopimusta ja sen vaikutuksia kohtaan; 

painottaa, että parlamentille olisi 

tiedotettava säännöllisesti päätöksistä, 

jotka laaditaan ja tehdään sääntely-

yhteistyökomiteassa ja kaikissa 

sopimuksella perustetuissa komiteoissa, 

mukaan lukien rahoitusalan 

sääntelyfoorumi; vaatii Euroopan 

parlamentin ja kansallisten parlamenttien 

jäsenille kattavaa oikeutta tutustua 

kaikkiin sääntely-yhteistyökomitean, 

rahoitusalan sääntelyfoorumin ja 

kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevän 

komitean valmisteluasiakirjoihin; vaatii 

avoimuusrekisteriä sääntely-

yhteistyökomitean ja kaikkien sen alaisten 

komiteoiden ja elinten kokousten 

osallistujia varten; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/21 

Tarkistus  21 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) 

(2018/0091M(NLE)) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. panee merkille, että neuvottelut 

erillisestä investointisopimuksesta jatkuvat, 

mitä parlamentti aikoo seurata tiiviisti; 

panee merkille, että komissio on ottanut 

käyttöön 

investointituomioistuinjärjestelmän muiden 

kumppaneiden kanssa tehdyissä 

sopimuksissa monenvälisen 

investointituomioistuimen perustamista 

odotettaessa; toistaa, että vanha, yksityisen 

sijoittajan ja valtion välinen 

riitojenratkaisumekanismi ei ole 

hyväksyttävissä ja että siihen palaamiseen 

ei ole annettu valtuuksia; 

21. panee merkille, että neuvottelut 

erillisestä investointisopimuksesta jatkuvat, 

mitä parlamentti aikoo seurata tiiviisti; 

panee merkille, että komissio on ottanut 

käyttöön 

investointituomioistuinjärjestelmän muiden 

kumppaneiden kanssa tehdyissä 

sopimuksissa monenvälisen 

investointituomioistuimen perustamista 

odotettaessa; toistaa, että vanha, yksityisen 

sijoittajan ja valtion välinen 

riitojenratkaisumekanismi ei ole 

hyväksyttävissä ja että siihen palaamiseen 

ei ole annettu valtuuksia; kehottaa 

osapuolia saattamaan investointien 

yhteydessä syntyvät riidat niiden 

vakiintuneiden kansallisten 

tuomioistuinjärjestelmien käsiteltäviksi; 

painottaa periaatetta, jonka mukaan sekä 

kansalaiset että kansalliset ja ulkomaiset 

sijoittajat ovat yhdenvertaisia lain edessä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/22 

Tarkistus  22 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) 

(2018/0091M(NLE)) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. panee tyytyväisenä merkille, että 

EU ja Japani saivat päätöstä tietosuojan 

tason vastavuoroisesta riittävyydestä 

koskevat keskustelunsa menestyksekkäästi 

päätökseen 17. heinäkuuta 2018 ja sopivat 

tunnustavansa toistensa 

tietosuojajärjestelmät ”samanarvoisiksi”, 

mikä mahdollistaa datan turvallisemman 

liikkumisen EU:n ja Japanin välillä; 

korostaa, että tietosuojaviranomaisilla on 

tärkeä rooli riittävän tietosuojan 

varmistamisessa; toteaa, että sopimukseen 

sisältyy uudelleenarviointilauseke rajat 

ylittävää tietojen siirtoa koskevien 

kysymysten arvioimiseksi kolmen vuoden 

kuluessa, ja tunnustaa digitaalitalouden 

lisääntyvän merkityksen kasvun ja 

työpaikkojen kannalta; muistuttaa, että 

kaikissa kauppasopimuksissa on 

noudatettava täysimääräisesti tietosuojaa ja 

yksityisyyden suojaa koskevaa EU:n 

säännöstöä, myös yleistä tietosuoja-

asetusta (asetus (EU) 2016/679), ja 

korostaa, että kaikille tuleville tuloksille on 

saatava parlamentin hyväksyntä ja niissä 

on turvattava EU:n kansalaisten 

perusoikeudet; 

22. pitää valitettavana, että komissio ja 

Japanin hallinto saivat päätöstä 

tietosuojan tason vastavuoroisesta 

riittävyydestä koskevat keskustelunsa 

menestyksekkäästi päätökseen 

17. heinäkuuta 2018 ja sopivat 

tunnustavansa toistensa 

tietosuojajärjestelmät ”samanarvoisiksi”, 

mikä mahdollistaa datan esteettömän 

liikkumisen EU:n ja Japanin välillä; 

korostaa tämän lisäävän henkilötietojen 

ja käyttäjäprofiilien kauppaa ja kehottaa 

osapuolia estämään yritysmaailman tai 

hallituksen edustajia väärinkäytökset ja 

kehottaa keskeyttämään 

vastaavuustodistuksen voimassaolon, jos 

väärinkäyttöä esiintyy; korostaa, että 

tietosuojaviranomaisilla on tärkeä rooli 

riittävän tietosuojan varmistamisessa; 

toteaa, että sopimukseen sisältyy 

uudelleenarviointilauseke rajat ylittävää 

tietojen siirtoa koskevien kysymysten 

arvioimiseksi kolmen vuoden kuluessa; 

tunnustaa digitaalitalouden lisääntyvän 

merkityksen kasvun ja työpaikkojen 

kannalta; muistuttaa, että kaikissa 

kauppasopimuksissa on noudatettava 

täysimääräisesti tietosuojaa ja 
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yksityisyyden suojaa koskevaa EU:n 

säännöstöä, myös yleistä tietosuoja-

asetusta (asetus (EU) 2016/679), ja 

korostaa, että kaikille tuleville tuloksille on 

saatava parlamentin hyväksyntä ja niissä 

on turvattava EU:n kansalaisten 

perusoikeudet; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/23 

Tarkistus  23 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma) 

(2018/0091M(NLE)) 

Päätöslauselmaesitys 

29 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 29 a. kehottaa keskeyttämään 

talouskumppanuussopimuksen 

täytäntöönpanon, kunnes on esitetty uusi 

teksti, jossa otetaan asianmukaisesti 

huomioon kaikki parlamentin tässä 

päätöslauselmassa esittämät vaatimukset; 

Or. en 

 

 


