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12.3.2019 B8-0163/7

Tarkistus 7
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
ENF-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0163/2019
Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Suositukset kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että TTIP-
neuvottelut ovat osoittaneet selvästi, että 
tässä vaiheessa EU:n ja Yhdysvaltojen 
laaja-alaisen kauppasopimuksen poliittiset 
ja taloudelliset edellytykset eivät täyty, 
koska asiat ovat ongelmallisia ja koska 
kahden osapuolen kauppaa koskevat 
lähestymistavat ja säännöt poikkeavat 
toisistaan; ottaa kuitenkin huomioon, että 
aiempien kokemusten mukaan rajallisia 
sopimuksia voitaisiin saada aikaiseksi;

K. ottaa huomioon, että TTIP-
neuvottelut ovat osoittaneet selvästi, että 
tässä vaiheessa EU:n ja Yhdysvaltojen 
laaja-alaisen kauppasopimuksen poliittiset 
ja taloudelliset edellytykset eivät täyty, 
koska asiat ovat ongelmallisia ja koska 
kahden osapuolen kauppaa koskevat 
lähestymistavat ja säännöt poikkeavat 
toisistaan; toteaa, että Euroopan unioni 
on avoin rajallisille sopimuksille, jotka 
voisivat hyödyttää Euroopan teollisuutta;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/8

Tarkistus 8
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
ENF-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0163/2019
Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Suositukset kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille 25. heinäkuuta 2018 
annetun Yhdysvaltojen ja EU:n yhteisen 
julkilausuman; muistuttaa, että 
julkilausuman tavoitteena on välttää 
kauppaa koskevien jännitteiden 
lisääntyminen; pitää valitettavana, että 
ennen vierailua Euroopan parlamentille ei 
ilmoitettu julkilausuman sisällöstä ja 
tavoitteista;

1. panee merkille 25. heinäkuuta 2018 
annetun Yhdysvaltojen ja EU:n yhteisen 
julkilausuman; muistuttaa, että 
julkilausuman tavoitteena on välttää 
kauppaa koskevien jännitteiden 
lisääntyminen; pitää valitettavana, että 
ennen vierailua Euroopan parlamentille ei 
ilmoitettu julkilausuman sisällöstä ja 
tavoitteista; muistuttaa, että komission 
puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja 
komission jäsen Cecilia Malmström 
menivät Yhdysvaltoihin ilman Euroopan 
unionin neuvoston tai Euroopan 
parlamentin antamaa valtuutusta;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/9

Tarkistus 9
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
ENF-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0163/2019
Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Suositukset kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa, että EU:n ei pidä 
neuvotella Yhdysvaltojen kanssa, jos siihen 
kohdistetaan uhkauksia; toteaa kuitenkin, 
että WTO:n vaatimusten mukaisen 
sopimuksen neuvottelemista koskevat 
suositukset ovat olennaisen tärkeitä EU:n 
ja Yhdysvaltojen julkilausumassa sopimien 
sitoumusten vaalimiseksi ja toteuttamiseksi 
täysimääräisesti;

2. muistuttaa, että EU:n ei pidä 
neuvotella Yhdysvaltojen kanssa, jos siihen 
kohdistetaan uhkauksia; toteaa kuitenkin, 
että WTO:n vaatimusten mukaisen 
sopimuksen neuvottelemista koskevat 
suositukset ovat olennaisen tärkeitä EU:n 
ja Yhdysvaltojen julkilausumassa sopimien 
sitoumusten vaalimiseksi ja toteuttamiseksi 
täysimääräisesti; toteaa, että niiden 
mukaan EU lisää soijapapujen tuontia 
Yhdysvalloista ja tuo nesteytettyä 
maakaasua EU:n energiahuollon 
monipuolistamiseksi;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/10

Tarkistus 10
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
ENF-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0163/2019
Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Suositukset kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että Yhdysvaltojen ja EU:n 
välisten neuvottelujen käynnistämistä 
koskevien Yhdysvaltojen erityisten 
neuvottelutavoitteiden tarkoituksena on 
turvata Yhdysvaltojen maataloustuotteiden 
kattava pääsy EU:n markkinoille 
alentamalla tulleja tai poistamalla ne 
kokonaan sekä vähentämällä sääntelyn ja 
normien eroihin liittyviä esteitä; korostaa, 
että yhteinen julkilausuma ei kata 
maataloutta; toteaa, että komission 
neuvotteluvaltuutusluonnoksessa 
keskitytään tiukasti kaikkien 
teollisuustuotteiden, myös autoalan, tullien 
poistamiseen jättäen maataloustuotteet 
sopimuksen ulkopuolelle; panee merkille, 
että komissio tasoitti tietä EU:n 
markkinaosuuden korottamiselle 
soijapapujen osalta 9 prosentista 
75 prosenttiin elokuun 2017 ja tammikuun 
2019 välisenä aikana;

7. toteaa, että Yhdysvaltojen ja EU:n 
välisten neuvottelujen käynnistämistä 
koskevien Yhdysvaltojen erityisten 
neuvottelutavoitteiden tarkoituksena on 
turvata Yhdysvaltojen maataloustuotteiden 
kattava pääsy EU:n markkinoille 
alentamalla tulleja tai poistamalla ne 
kokonaan sekä vähentämällä sääntelyn ja 
normien eroihin liittyviä esteitä; korostaa, 
että yhteinen julkilausuma ei kata 
maataloutta; panee merkille, että vaikka 
komission 
neuvotteluvaltuutusluonnoksessa 
keskitytään tiukasti teollisuustuotteiden, 
myös autoalan, tullien poistamiseen jättäen 
maataloustuotteet sopimuksen 
ulkopuolelle, on kuitenkin huolissaan 
tästä kaksinaisesta tilanteesta, koska 
komissio tasoitti tietä EU:n 
markkinaosuuden korottamiselle 
soijapapujen osalta 9 prosentista 
75 prosenttiin elokuun 2017 ja tammikuun 
2019 välisenä aikana;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/11

Tarkistus 11
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
ENF-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0163/2019
Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Suositukset kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. toteaa, että komission olisi tehtävä 
erittäin selkeä sitoumus sen 
varmistamiseksi, että maataloustuotteet 
jätetään kaikin tavoin mahdollisten 
tulevien neuvottelujen ulkopuolelle;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/12

Tarkistus 12
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
ENF-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0163/2019
Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Suositukset kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että kauppaa ja 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
koskevan sopimuksen tekeminen 
Yhdysvaltojen kanssa edellä mainituissa 
olosuhteissa ei vastaa EU:n 
kauppasopimusten yleisiä periaatteita; 
katsoo kuitenkin, että kun otetaan 
huomioon poikkeukselliset olosuhteet, 
neuvottelujen aloittaminen Yhdysvaltojen 
kanssa rajallisesta sopimuksesta 
korostetuilla reunaehdoilla voi tuottaa 
tulosta, joka voisi olla Euroopan 
kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten, 
erityisesti pk-yritysten, etujen mukaista, ja 
että se voisi luoda taloudellista kasvua ja 
luoda kumppaneiden välille 
myönteisempää ilmapiiriä, joka voisi 
auttaa niitä selviytymään yhdessä 
maailmanlaajuisista haasteista, WTO:n 
uudistaminen mukaan lukien, 
myötävaikuttamalla tämänhetkisen 
lukkiutuneen kauppapoliittisen tilanteen 
ratkaisemiseen, mutta se voi onnistua vain 
arvoihin perustuvan EU:n kauppapolitiikan 
mukaisesti, jos seuraavat vähimmäisehdot 
täyttyvät:
1) alumiinia ja terästä koskevien tullien 
poistaminen vuoden 1962 Yhdysvaltojen 
kaupanlaajennuslain 232 pykälän 
mukaisesti ennen sopimuksen tekemistä;
2) kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävä 

12. katsoo, että kauppasopimusta 
koskevat neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa 
edellä mainituissa olosuhteissa eivät vastaa 
EU:n kauppasopimusten yleisiä 
periaatteita; katsoo kuitenkin, että kun 
otetaan huomioon poikkeukselliset 
olosuhteet, neuvottelu Yhdysvaltojen 
kanssa rajallisesta sopimuksesta 
korostetuilla reunaehdoilla voisi 
mahdollisesti olla Euroopan kansalaisten ja 
yritysten etujen mukaista 
myötävaikuttamalla tämänhetkisen 
kauppapoliittisen umpikujan 
ratkaisemiseen, mutta se voi onnistua vain 
arvoihin perustuvan EU:n kauppapolitiikan 
mukaisesti, jos vähintään seuraavat 
ennakkoehdot täyttyvät:
1) alumiinia ja terästä koskevien tullien 
poistaminen sekä autojen ja autonosien ja 
muiden tuotteiden tulleja koskevien 
uhkien poistaminen ennen neuvottelujen 
aloittamista;
2) kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävä 
laaja kuulemisprosessi ja ehdotettua 
sopimusta koskeva vaikutustenarviointi, 
myös sen mahdollisten 
hiilidioksidipäästövaikutusten osalta 
Pariisin sopimuksen sitoumusten ja 
muiden monenvälisten 
ympäristösopimusten mukaisesti;
3) selkeä sitoutuminen siihen, että autot ja 
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laaja kuulemisprosessi ja ehdotettua 
sopimusta koskeva kestävään kehitykseen 
kohdistuvien vaikutusten arviointi sekä 
tällä alalla jo tehtyjen 
vaikutustenarviointien ja tutkimusten 
huomioon ottaminen;

autonosat sisällytetään neuvotteluihin ja 
Euroopan kalatalousalan herkkyystekijät 
otetaan asianmukaisesti huomioon;
4) selkeä sitoutuminen siihen, että 
maatalous jätetään neuvottelujen 
ulkopuolelle;
5) alkuperäsääntöjen käsittelyä 
neuvotteluissa selkeytetään enemmän;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/13

Tarkistus 13
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
ENF-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0163/2019
Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Suositukset kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa siksi neuvostoa ottamaan 
nämä näkökohdat huomioon, kun se 
hyväksyy neuvotteluohjeet, ja 
varmistamaan, että
– EU:n valtuuksissa on selkeä sitoumus 
sisällyttää autot ja autonosat 
neuvotteluihin,
– alkuperäsääntöjen käsittelyä 
neuvotteluissa selkeytetään,
– maatalous jätetään neuvottelujen 
ulkopuolelle,
– neuvotteluvaltuuksiin on sisällytettävä 
keskeyttämislauseke, jota sovelletaan 
aina, jos Yhdysvallat ottaa käyttöön EU:n 
tuotteiden osalta lisätulleja tai muita 
kauppaa rajoittavia toimenpiteitä, joko 
kaupanlaajennuslain 232 pykälän tai 
vuoden 1974 kauppalain 301 pykälän tai 
muun vastaavan Yhdysvaltojen säädöksen 
nojalla neuvottelujen aikana tai ennen 
niiden käynnistämistä;

13. kehottaa tämän vuoksi neuvostoa 
olemaan hyväksymättä neuvotteluohjeita 
nykyisessä muodossaan;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/14

Tarkistus 14
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
ENF-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B8-0163/2019
Bernd Lange
kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta
Suositukset kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa neuvostoa kumoamaan 
kauppa- ja investointikumppanuutta 
(TTIP) Yhdysvaltojen kanssa koskevat 
neuvotteluohjeet ennen kuin se hyväksyy 
mitään uusia EU:n ja Yhdysvaltojen 
välisiä kauppaneuvotteluja koskevia 
valtuuksia;

Or. en


