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6.2.2019 A8-0048/1

Tarkistus 1
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0048/2019
David Martin
EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
(2018/0093M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. muistuttaa rahoituspalvelujen 
vapauttamiseen liittyen, että sopimukseen 
kuuluu vakauden ja luotettavuuden 
turvaamista koskevan poikkeuksen 
sisältävä lauseke, joka sallii osapuolten 
ottavan käyttöön tai jatkavan toimenpiteitä 
vakavaraisuussyistä ja erityisesti 
suojelevan tallettajia ja sijoittajia sekä 
varmistavan osapuolten 
rahoitusjärjestelmien luotettavuuden ja 
vakauden;

8. muistuttaa rahoituspalvelujen 
vapauttamiseen liittyen, että sopimukseen 
kuuluu vakauden ja luotettavuuden 
turvaamista koskevan poikkeuksen 
sisältävä lauseke, joka sallii osapuolten 
ottavan käyttöön tai jatkavan toimenpiteitä 
vakavaraisuussyistä ja erityisesti 
suojelevan tallettajia ja sijoittajia sekä 
varmistavan osapuolten 
rahoitusjärjestelmien luotettavuuden ja 
vakauden; on kuitenkin tyrmistynyt siitä, 
että vapaakauppasopimus rajoittaa 
vakauden ja luotettavuuden turvaamista 
koskevan poikkeuksen käyttämistä 
rahoituspalvelujen yhteydessä, sillä siinä 
edellytetään välttämättömyyskriteerin 
soveltamista;
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Tarkistus 2
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0048/2019
David Martin
EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
(2018/0093M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 8 a. muistuttaa, että Singapore on 
kansainvälinen rahoituskeskus; on siksi 
huolissaan siitä, että 
vapaakauppasopimukseen sisältyvä 
rahoituspalvelujen määritelmä on erittäin 
laaja ja se kattaa julkisen velan sekä 
johdannaistuotteiden ja siirtokelpoisten 
arvopaperien OTC-markkinat, ja siitä, 
että sopimus kieltää toimenpiteet, joilla 
ehkäistään rahoitusalalla 
järjestelmäriskejä, kuten mahdollisuuden 
rajoittaa rahoituslaitosten varallisuutta, 
erottaa toisistaan vähittäis- ja 
investointipankit, rajoittaa perinteisten 
pankkien oman pääoman ehtoisia 
sijoituksia vähemmän säänneltyihin 
laitoksiin, sallia vain tytäryhtiöiden 
muodossa toimivat rahoituslaitokset tai 
sallia johdannaistuotteiden käyttö vain 
riskien lieventämiseen; korostaa, että 
EU:n tekemät rahoituspalveluja koskevat 
sitoumukset voisivat heikentää tiukempia 
EU:n asetuksia, kuten yksittäisiä 
emoyrityksiä koskevaa asetusta, joka 
koskee järjestelmän kannalta merkittävien 
ulkomaisten rahoituspalvelujen tarjoajien 
pääomavaatimuksia EU:ssa;
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Tarkistus 3
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0048/2019
David Martin
EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
(2018/0093M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 13 a. palauttaa mieliin, että lukuun 8 
sisältyvät rajatylittävää tiedonkulkua 
koskevat sitoumukset – myös 
rahoituspalvelujen osalta – eivät anna 
riittäviä takeita tietosuojasta eivätkä ole 
EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisia; 
korostaa, että toteamus, jonka mukaan 
sähköisen kaupan kehityksen on oltava 
täysin yhteensopivaa kansainvälisten 
tietosuojavaatimusten kanssa, on EU:n 
tietosuojavaatimusten säilyttämisen 
kannalta täysin riittämätön; palauttaa 
mieliin, että sähköistä kauppaa koskeva 
luku ei voi tulla voimaan, ennen kuin on 
saatu aikaan tietosuojaa koskeva sopimus, 
jolla Singaporen tietosuojavaatimukset 
nostetaan EU:n vaatimusten tasolle ja 
joka on täysin EU:n vaatimusten 
mukainen;
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Tarkistus 4
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0048/2019
David Martin
EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
(2018/0093M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee tyytyväisenä merkille, että 
Singapore allekirjoitti 21. kesäkuuta 2017 
verotusalan automaattista tietojenvaihtoa 
koskevan maailmanlaajuisen standardin 
toteuttamiseksi monenvälisen 
toimivaltaisten viranomaisten sopimuksen 
ja ilmoitti OECD:lle 30. kesäkuuta 2017 
aikomuksestaan ottaa käyttöön sopimuksen 
mukainen automaattinen tietojenvaihto 
kaikkien sellaisten EU:n jäsenvaltioiden 
kanssa, joiden kanssa sillä ei ollut tätä 
tarkoitusta varten tehtyä kahdenvälistä 
sopimusta; panee merkille, ettei Singapore 
ole EU:n käytännesääntöryhmän 
veroasioissa yhteistyöhaluttomista 
lainkäyttöalueista pitämällä mustalla 
listalla eikä seurantalistalla, vaikka jotkin 
kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet sitä 
verokannustimien tarjoamisesta 
yrityksille;

9. panee tyytyväisenä merkille, että 
Singapore allekirjoitti 21. kesäkuuta 2017 
verotusalan automaattista tietojenvaihtoa 
koskevan maailmanlaajuisen standardin 
toteuttamiseksi monenvälisen 
toimivaltaisten viranomaisten sopimuksen 
ja ilmoitti OECD:lle 30. kesäkuuta 2017 
aikomuksestaan ottaa käyttöön sopimuksen 
mukainen automaattinen tietojenvaihto 
kaikkien sellaisten EU:n jäsenvaltioiden 
kanssa, joiden kanssa sillä ei ollut tätä 
tarkoitusta varten tehtyä kahdenvälistä 
sopimusta; muistuttaa kuitenkin, että 
riippumattomat kansalaisjärjestöt, kuten 
Oxfam, sijoittavat Singaporen 
maailmanlaajuisten veroparatiisien 
harmaalle listalle ja että 
vapaakauppasopimus on luonteeltaan 
sellainen, että se pääosin mahdollistaa 
sellaisten monikansallisten yritysten 
veronkierto- ja voitonsiirtostrategiat, 
joiden sijaintipaikka on EU:ssa;
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Tarkistus 5
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0048/2019
David Martin
EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
(2018/0093M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. panee merkille, että EU:n ja 
Singaporen kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksen mukaan EU voi 
keskeyttää vapaakauppasopimuksen, jos 
Singapore on syyllistynyt 
perustavanlaatuisiin 
ihmisoikeusloukkauksiin;

20. panee merkille, että EU:n ja 
Singaporen kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksen mukaan EU voi 
keskeyttää vapaakauppasopimuksen, jos 
Singapore on syyllistynyt 
perustavanlaatuisiin 
ihmisoikeusloukkauksiin; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että Singaporen hallitukset 
ovat yksi toisensa jälkeen tukahduttaneet 
lehdistönvapautta, ja toteaa, että 
Singapore on Toimittajat ilman rajoja -
järjestön lehdistönvapausindeksin 
mukaan 175 maan joukossa sijalla 153 ja 
poliittista vapautta ja kansalaisvapauksia 
mittaavien indeksien mukaan niin ikään 
häntäpäässä; muistuttaa lisäksi, että tämä 
kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 
määräys olisi otettava huomioon 
vapaakauppasopimuksen johdanto-osassa 
jo määräyksen olisi kuuluttava 
sopimuksen riitojenratkaisumenettelyn 
piiriin, jotta sitä tosiasiallisesti 
noudatettaisiin;
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