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23.2.2016 B8-0250/4 

Tarkistus  4 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi-

Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja 

läheisimpiin kumppaneihin, joilla on 

EU:n kanssa yhteiset arvot ja jotka ovat 

sitoutuneita edistämään 

maailmanlaajuisesti hyvinvointia ja 

turvallisuutta sääntöihin perustuvassa 

järjestelmässä; 

A. ei usko vapaakauppasopimusten 

etuihin ja torjuu Australian ja Uuden-

Seelannin kanssa aloitettavia neuvotteluja 

koskevan ehdotuksen; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/5 

Tarkistus  5 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. ottaa huomioon, että EU:n ja Australian 

sekä EU:n ja Uuden-Seelannin 

vapaakauppasopimusten tekeminen 

syventää kauppa- ja investointisuhteita ja 

että niitä ei pitäisi harkita, jos ne 

estäisivät osapuolia ottamasta käyttöön, 

ylläpitämästä tai vahvistamasta sosiaalisia 

normejaan, ympäristöä koskevia 

normejaan tai työnormejaan; 

H. ottaa huomioon, että EU:n ja Australian 

sekä EU:n ja Uuden-Seelannin 

vapaakauppasopimusten tekeminen 

muuttaa kauppa- ja investointisuhteita; 

Or. en 



 

AM\1087269FI.doc  PE576.613v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

23.2.2016 B8-0250/6 

Tarkistus  6 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on 

yksi harvoista maista, joiden 

henkilötietojen suojan komissio on 

tunnustanut riittäväksi; 

K. ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on 

yksi harvoista maista, joiden 

henkilötietojen suojan komissio on 

tunnustanut riittäväksi; ottaa huomioon, 

että sekä Australian että Uuden-

Seelannin tietosuojan tason olisi oltava 

korkea; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/7 

Tarkistus  7 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että parlamentin on 

päätettävä hyväksynnän antamisesta 

mahdollisille EU:n ja Australian ja EU:n ja 

Uuden-Seelannin 

vapaakauppasopimuksille; 

M. ottaa huomioon, että sekä Euroopan 

parlamentin että kansallisten 

parlamenttien on päätettävä, antavatko ne 

hyväksyntänsä EU:n ja Australian sekä 

EU:n ja Uuden-Seelannin mahdollisille 

vapaakauppasopimuksille ennen kuin 

vapaakauppasopimuksia millään tavalla 

(väliaikaisesti) sovelletaan; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/8 

Tarkistus  8 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa komissiota kartoittamaan 

selvitystyön aikana Australian ja Uuden-

Seelannin kanssa tehtävien mahdollisten 

vapaakauppasopimusten eurooppalaisille 

talouden toimijoille, erityisesti pk-

yrityksille, tarjoamia uusia 

markkinoillepääsymahdollisuuksia ja 

punnitsemaan niitä mahdollisia 

defensiivisiä intressejä vastaan ottaen 

huomioon, että sekä Australialla että 

Uudella-Seelannilla on jo nyt verrattain 

avoimet markkinat ja kansainvälisesti 

verrattuna hyvin alhaiset tullit; 

5. kehottaa komissiota kartoittamaan 

selvitystyön aikana Australian ja Uuden-

Seelannin kanssa tehtävien mahdollisten 

vapaakauppasopimusten eurooppalaisille 

talouden toimijoille, erityisesti pk-

yrityksille, tarjoamia uusia 

markkinoillepääsymahdollisuuksia ja 

riskejä sekä punnitsemaan niitä 

mahdollisia defensiivisiä intressejä vastaan 

ottaen huomioon, että sekä Australialla että 

Uudella-Seelannilla on jo nyt verrattain 

avoimet markkinat ja kansainvälisesti 

verrattuna hyvin alhaiset tullit; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/9 

Tarkistus  9 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. korostaa, että näiden kolmen kehittyneen 

talouden välillä tehtävissä 

kunnianhimoisissa sopimuksissa on 

käsiteltävä järkevällä tavalla investointeja, 

tavara- ja palvelukauppaa (poliittista 

liikkumavaraa koskeviin varauksiin ja 

herkkiin aloihin liittyvien Euroopan 

parlamentin viimeaikaisten suosituksien 

pohjalta), sähköistä kaupankäyntiä, julkisia 

hankintoja, energiaa, valtionyhtiöitä, 

kilpailua, korruption torjuntaa, sääntelyä 

koskevia kysymyksiä, kuten terveyteen ja 

kasvinsuojeluun liittyviä esteitä, 

teknologista tutkimusta ja erityisesti pk-

yritysten tarpeita ja että ne voivat edistää 

maailmantalouden hallintaa lisäämällä 

kansainvälisiä standardeja koskevaa 

lähentymistä ja yhteistyötä madaltamatta 

kuluttajansuojan (esim. 

elintarviketurvallisuuden), 

ympäristönsuojelun (eläinterveys ja 

eläinten hyvinvointi) tai sosiaaliturvan ja 

työsuojelun tasoa; 

6. korostaa, että näiden kolmen kehittyneen 

talouden välillä tehtävissä 

kunnianhimoisissa sopimuksissa on 

käsiteltävä järkevällä tavalla investointeja, 

tavara- ja palvelukauppaa (poliittista 

liikkumavaraa koskeviin varauksiin ja 

herkkiin aloihin liittyvien Euroopan 

parlamentin viimeaikaisten suosituksien 

pohjalta), sähköistä kaupankäyntiä, julkisia 

hankintoja, energiaa, valtionyhtiöitä, 

kilpailua, korruption torjuntaa, sääntelyä 

koskevia kysymyksiä, kuten terveyteen ja 

kasvinsuojeluun liittyviä esteitä, 

teknologista tutkimusta ja erityisesti pk-

yritysten tarpeita ja että ne voivat edistää 

maailmantalouden hallintaa lisäämällä 

kansainvälisiä standardeja koskevaa 

lähentymistä ja yhteistyötä madaltamatta 

kuluttajansuojan (esim. 

elintarviketurvallisuuden), 

ympäristönsuojelun (eläinterveys ja 

eläinten hyvinvointi) tai sosiaaliturvan ja 

työsuojelun tasoa, mukaan luettuna 

menetelmä, jolla kumotaan odotettua 

huonommin onnistuneet päätökset ja 

ehdotukset; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/10 

Tarkistus  10 

Anne-Marie Mineur, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. huomauttaa, että maatalous on hyvin 

herkkä ala ja että tasapainoisessa 

lopputuloksessa maataloutta ja kalastusta 

koskevissa luvuissa on otettava huomioon 

kaikkien unionin tuottajien – muun muassa 

lihan, maidon, sokerin, viljan ja tekstiilien 

tuottajien ja syrjäisimpien alueiden 

tuottajien – edut esimerkiksi ottamalla 

käyttöön siirtymäkausia tai soveltuvia 

kiintiöitä tai olemalla tekemättä 

sitoumuksia herkimmillä aloilla; katsoo, 

että ainoastaan silloin sopimukset voivat 

lisätä kilpailukykyä ja hyödyttää sekä 

kuluttajia että tuottajia; kehottaa 

sisällyttämään sopimukseen tehokkaita 

kahdenvälisiä suojatoimenpiteitä, joilla 

estetään tuonnin äkillinen kasvu, joka 

aiheuttaisi tai uhkaisi aiheuttaa vakavaa 

haittaa eurooppalaisille tuottajille herkillä 

aloilla, ja toteuttamaan erityistoimia, joilla 

suojellaan syrjäisimpien alueiden herkkiä 

tuotteita, etenkin erityissokerien 

sulkemiseksi neuvottelujen ulkopuolelle; 

9. huomauttaa, että maatalous on hyvin 

herkkä ala ja että tasapainoisessa 

lopputuloksessa maataloutta ja kalastusta 

koskevissa luvuissa on otettava huomioon 

kaikkien unionin tuottajien – muun muassa 

lihan, maidon, sokerin, viljan ja tekstiilien 

tuottajien ja syrjäisimpien alueiden 

tuottajien – edut esimerkiksi ottamalla 

käyttöön siirtymäkausia tai soveltuvia 

kiintiöitä tai olemalla tekemättä 

sitoumuksia herkimmillä aloilla; katsoo, 

että ainoastaan silloin sopimukset voivat 

lisätä kilpailukykyä ja hyödyttää sekä 

kuluttajia että tuottajia; kehottaa 

sisällyttämään sopimukseen tehokkaita 

kahdenvälisiä suojatoimenpiteitä, joilla 

estetään tuonnin äkillinen kasvu, joka 

aiheuttaisi tai uhkaisi aiheuttaa vakavaa 

haittaa eurooppalaisille tuottajille herkillä 

aloilla, ja toteuttamaan erityistoimia, joilla 

suojellaan syrjäisimpien alueiden herkkiä 

tuotteita, etenkin erityissokerien 

sulkemiseksi neuvottelujen ulkopuolelle; 

korostaa, että on tärkeää säilyttää ja taata 

eläinten hyvinvoinnin korkeatasoiset 

normit, joita unioni ylläpitää, sekä vaatia 

samojen normien noudattamista kaikilta 

tuotteilta, jotka saatetaan unionin 

markkinoille; 
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23.2.2016 B8-0250/11 

Tarkistus  11 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kehottaa komissiota tekemään 

mahdollisista sopimuksista 

mahdollisimman nopeasti kestävää 

kehitystä koskevat perusteelliset 

vaikutustenarvioinnit, jotta voidaan 

arvioida perinpohjaisesti EU:n ja 

Australian sekä EU:n ja Uuden-Seelannin 

kauppa- ja investointisuhteiden 

tiivistämisestä molempien osapuolten 

väestölle ja yrityksille, syrjäisimmät alueet 

ja merentakaiset maat ja alueet mukaan 

lukien, koituvia mahdollisia hyötyjä ja 

haittoja; 

11. kehottaa komissiota tekemään 

mahdollisista sopimuksista kestävää 

kehitystä koskevat perusteelliset 

vaikutustenarvioinnit, joissa otetaan 

huomioon erityisesti ihmisoikeudet sekä 

työ-, sosiaali- ja ympäristönormit, jotta 

voidaan arvioida perinpohjaisesti EU:n ja 

Australian sekä EU:n ja Uuden-Seelannin 

kauppa- ja investointisuhteiden 

tiivistämisestä molempien osapuolten 

väestölle ja yrityksille, syrjäisimmät alueet 

ja merentakaiset maat ja alueet mukaan 

lukien, koituvia mahdollisia hyötyjä ja 

haittoja; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/12 

Tarkistus  12 

Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

Vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittaminen Australian ja Uuden-Seelannin kanssa 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 

vaikutustenarvioinnin, jossa tarkastellaan 

Uuden-Seelannin kanssa tehtävää 

vapaakauppasopimusta maitotalousalan 

kannalta ja johon osallistuvat kaikki 

sidosryhmät, ja esittämään johtopäätökset 

neuvostolle ja Euroopan parlamentille; 

kehottaa myös kehittämään tarvittavat 

korvaustoimenpiteet, joilla turvataan 

unionin tuottajien tulot, jos tämä sopimus 

pannaan täytäntöön; 

Or. en 

 

 


