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EHDOTUKSET 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

A. toteaa, että Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen toimivien oikeuslaitosten 

ansiosta sopimuksessa ei tarvita sijoittajan ja valtion välisiä yksityisiä 

sovittelumenettelyjä; 

B. toteaa, että Euroopan unionilla ja Yhdysvalloilla on omat tehokkaat oikeudelliset 

kehyksensä, joita ohjaa oikeusvaltioperiaate; 

C. toteaa, että unionin toimielinten tekemissä kansainvälisissä kauppa- ja 

investointisopimuksissa on huomioitava unionin takaamat oikeudet ja kyseisten 

oikeuksien suojelun taustalla vaikuttavat periaatteet, kuten ympäristöä, terveydenhuoltoa 

ja kuluttajansuojaa koskeva ennalta varautumisen periaate; 

D. panee merkille, että yhdeksän EU:n jäsenvaltiota on tehnyt Yhdysvaltojen kanssa 

kahdenvälisiä sijoitussuojasopimuksia, jotka antavat yhdysvaltalaisille yrityksille 

oikeuden haastaa nämä jäsenvaltiot oikeuteen, ja ottaa huomioon, että lukuisissa EU:n 

jäsenvaltioiden välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa on sijoittajan ja valtion välistä 

riitojenratkaisua koskevia määräyksiä, kun taas asetuksen (EU) N:o 912/2014 mukaan 

voimassa olevat jäsenvaltioiden kahdenväliset investointisopimukset korvattaisiin 

transatlanttiseen kauppa- ja investointikumppanuuteen sisällytettävällä investointia 

koskevalla luvulla – myös ilman sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua; 

E. toteaa, että käytävissä neuvotteluissa olisi saatava aikaan kunnianhimoinen sopimus, joka 

suojaa sosiaalisen markkinatalouden eurooppalaista mallia Euroopan unionin 

perussopimusten mukaisesti, joka tuo merkittävää parannusta kansalaisille, työntekijöille 

ja kuluttajille ja jolla avataan markkinoita Euroopan unionin alueen yrityksille, myös pk-

yrityksille; 

F. toteaa, että kansainvälisiin sopimuksiin liittyy oikeusvarmuus ja ennustettavuus ja että 

tiedossa on monia tapauksia, joissa EU ja muut valtiot ovat WTO:n yhteydessä haastaneet 

Yhdysvallat oikeuteen sille kuuluvien kansainvälisten velvoitteiden laiminlyönnistä; 

G. toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 1 artiklan mukaan "päätökset tehdään 

mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia"; toteaa, että Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 3 kohdan mukaan "päätökset tehdään 

mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia"; toteaa, että Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti 

Euroopan parlamentille ”tiedotetaan välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn kaikissa 

vaiheissa” neuvoteltaessa unionin ja kolmansien maiden välisistä sopimuksista tai 

tehtäessä sellaisia; toteaa, että Euroopan oikeusasiamies korosti oma-aloitteiseen 

tutkintaansa OI/10/2014/RA liittyvässä päätöksessä tarvetta varmistaa TTIP-sopimusta 

koskevien neuvottelujen avoimuus ja kansalaisten mahdollisuus tutustua TTIP-sopimusta 

koskeviin asiakirjoihin; 
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1. esittää komissiolle seuraavat suositukset: 

 a. toteaa, että suuren yleisön huolenaiheet on otettava huomioon kauppa- ja 

investointisopimusta koskevissa neuvotteluissa; 

 b. toteaa, että laaja-alaisessa talous- ja kauppasopimuksessa esitetyt uudistukset 

valtioiden ja sijoittajien välisten riitojen ratkaisumekanismiin eivät salli koti- ja 

ulkomaisten sijoittajien tasavertaista kohtelua; 

 c. katsoo, että se, että ulkomaisia investoijia kohdellaan syrjimättömästi ja heille taataan 

oikeudenmukainen mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä valituksensa johdosta, 

voidaan toteuttaa sisällyttämättä TTIP-sopimukseen sijoitussuojanormeja tai sijoittajan 

ja valtion välistä riitojenratkaisumekanismia; on vakaasti sitä mieltä, että TTIP-

sopimukseen ei saa sisältyä sijoitussuojanormeja tai sijoittajan ja valtion välistä 

riitojenratkaisumekanismia, koska investointisuoja EU:ssa ja Yhdysvalloissa on täysin 

riittävä takaamaan oikeusvarmuuden; 

 d. pyytää komissiota julkistamaan lukujen luonnoksia koskevat konsolidoidut tekstit, 

jotka sisältävät sekä EU:n että Yhdysvaltojen kannat, ja varmistamaan siten kaikille 

sidosryhmille yhtäläiset mahdollisuudet tutustua tietoihin neuvotteluprosessin kaikissa 

vaiheissa; 

 e. toteaa, että jo olemassa olevissa riitojenratkaisumekanismeissa on vakavia 

menettelyllisiä ja sisällöllisiä puutteita; 

 f. kehottaa komissiota vastustamaan sijoittajan ja valtion välisen 

riitojenratkaisumekanismin sisällyttämistä TTIP-sopimukseen, koska EU:n ja 

Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmät ovat pitkälle kehittyneitä ja valtioiden välinen 

riitojenratkaisujärjestelmä ja kansallisten tuomioistuimien käyttö ovat 

asianmukaisimpia välineitä investointiriitojen ratkaisemista varten; 

 g. korostaa, että on välttämätöntä vahvistaa Euroopan unionin kauppapolitiikan 

demokraattista legitimiteettiä; kehottaa komissiota ottamaan huomioon 

järjestämässään julkisessa kuulemisessa saadut vastaukset ja erityisesti ne 

97 prosenttia vastauksista, joissa vastustettiin sijoittajan ja valtion välistä 

riitojenratkaisua; 

 h. kehottaa komissiota varmistamaan, että ulkomaisia sijoittajia kohdellaan 

syrjimättömästi ja heille taataan oikeudenmukainen mahdollisuus hakea ja saada 

hyvitystä valituksensa johdosta antamatta heille kuitenkaan laajempia oikeuksia kuin 

kotimaisille sijoittajille; kehottaa komissiota vastustamaan sijoittajien ja valtion 

välisen riitojenratkaisumekanismin sisällyttämistä TTIP-sopimukseen, koska 

investointisuoja voidaan toteuttaa muillakin tavoilla, kuten kansallisia 

muutoksenhakukeinoja hyödyntämällä;  

 i. vaatii komissiolta, että jos transatlanttiseen kauppa- ja investointikumppanuuteen 

liittyvä riitojenratkaisumenettely otetaan käyttöön, siinä varmistetaan, etteivät sen 

yhteydessä yksittäistapauksissa tehdyt päätökset korvaa tai tee tyhjäksi 

sopimuspuolten voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä ja etteivät tulevan 
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lainsäädännön avulla tehtävät muutokset voi – elleivät ne ole takautuvia – olla 

tällaisen riitojenratkaisumenettelyn kohteena; 

 j. vaatii komissiota varmistamaan, että Atlantin kummallakin puolella vakiintuneita 

sääntelyjärjestelmiä noudatetaan täysipainoisesti ja Euroopan parlamentin roolia 

unionin päätöksentekoprosessissa ja unionin sääntelyprosessien demokraattisessa 

valvonnassa kunnioitetaan tulevan yhteistyön järjestelmää kehitettäessä; 

 k. kehottaa komissiota selvittämään neuvottelukumppanille, että ennalta varautumisen 

periaate on yksi Euroopan unionin ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojapolitiikan 

perusperiaatteista, jonka mukaan neuvotteluja käydään varhaisessa vaiheessa ja 

kaukonäköisesti, jotta vältettäisiin ihmisten ja eläinten terveyttä ja kasveja uhkaavat 

vaarat tai ympäristön kuormittuminen ja varmistettaisiin, etteivät neuvottelut johda 

EU:ssa voimassa olevan ennalta varautumisen periaatteen heikentämiseen erityisesti 

ympäristön- ja terveydensuojelun, elintarvikkeiden suojelun ja kuluttajansuojan alalla; 

 l. kehottaa komissiota varmistamaan, että maiden oma lainsäädäntö tulee jatkossakin 

yksinomaan EU:n legitiimeistä lakia säätävistä elimistä, ja edistämään 

mahdollisimman korkeatasoista kansalaisten suojelua esimerkiksi terveyden, 

turvallisuuden, ympäristön sekä kuluttajien ja työntekijöiden oikeuksien suojelun ja 

yleishyödyllisten julkisten palveluiden alalla; katsoo, että on ehdottomasti säilytettävä 

jäsenvaltioiden oikeus jättää julkiset ja kollektiiviset palvelut, kuten vesihuolto, 

terveydenhuolto, koulutus, sosiaaliturva, kulttuuriala, tiedotusvälineet, tuotteiden laatu 

sekä kunnallisten ja paikallisten viranomaisten itsehallinto-oikeus, transatlanttista 

kauppa- ja investointikumppanuutta koskevien neuvottelujen ulkopuolelle; kehottaa 

komissiota varmistamaan, että kaikki sääntelyalan yhteistyötä koskevat menettelyt 

vastaavat kaikilta osin EU:n perussopimuksissa määrättyä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston lainsäädäntövaltaa ja että ne eivät suoraan tai epäsuorasti viivytä EU:n 

lainsäädäntömenettelyjä; 

 m. korostaa, että koska Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Euroopan unioni eivät ole 

tehneet päätöstä teollis- ja tekijänoikeuksien kattavasta yhtenäistämisestä, 

tekijänoikeudet, tavaramerkit ja patentit mukaan luettuina, komission ei tulisi 

neuvotella näistä kysymyksistä laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tai 

transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden puitteissa; 

 n. pitää erittäin tärkeänä sitä, että EU ja Yhdysvallat ovat jatkossakin sitoutuneita ja 

osallistuvat kansainvälisissä elimissä käytyihin keskusteluihin patenttien 

yhdenmukaistamisesta monenvälisesti ja maailmanlaajuisesti, ja varoittaa näin ollen 

yrittämästä sisällyttää TTIP-sopimukseen patenttilainsäädäntöön liittyviä määräyksiä 

esimerkiksi patentoitavuudesta tai patenttien määräajoista; 

 o. kehottaa komissiota varmistamaan, että TTIP-neuvotteluissa käsitellään myös tarvetta 

parantaa tiettyjen sellaisten tuotteiden tunnustamista, joiden alkuperä on erittäin 

tärkeä, ja kehottaa säilyttämään tällaisten tuotteiden suojan; katsoo näin ollen, että 

EU:n maantieteellisten alkuperämerkintöjen soveltaminen on varmistettava 

asianmukaisesti, jotta kyseiset säännöt voidaan panna täytäntöön; kehottaa komissiota 

tässä yhteydessä varmistamaan, että kulttuuria koskeviin poikkeuksiin liittyvät säännöt 

jätetään edelleen neuvottelumandaatin ulkopuolelle; 
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 p. kehottaa komissiota varmistamaan markkinoille pääsyn osalta, että herkät palvelut, 

kuten julkiset palvelut ja julkishyödykkeet (vesi, terveydenhuolto, 

sosiaaliturvajärjestelmät ja koulutus mukaan luettuina), jätetään asianmukaisesti 

sopimuksen ulkopuolelle, jotta kansallisille ja paikallisille viranomaisille jää riittävästi 

liikkumavaraa antaa yleisen edun mukaisia säädöksiä; katsoo, että sopimukseen on 

liitettävä näitä palveluja koskeva selkeä poikkeus, joka perustuu SEUT-sopimuksen 

14 artiklaan yhdessä EU:n perussopimusten pöytäkirjan 26 kanssa ja joka on 

riippumaton siitä, kuka palvelut tarjoaa ja miten ne rahoitetaan; toteaa, että tässä 

yhteydessä olisi hyvin hyödyllistä antaa yhteinen lausuma, joka ilmentää 

neuvottelijoiden selkeää sitoutumista näiden alojen jättämiseen neuvottelujen 

ulkopuolelle; 

 q. kehottaa komissiota erityisesti huolehtimaan, että kulttuuria koskeviin poikkeuksiin 

liittyviin sääntöihin sisällytetään kaikki kysymykset, jotka hyödyttävät eurooppalaisia 

taiteilijoita ja tuottajia; 

 r. kehottaa komissiota antamaan takeet siitä, että kulttuuria koskeviin poikkeuksiin 

sisällytetään kustannusala; 

 s. huomauttaa, että julkisten hankintojen yhteydessä sopimusten sosiaalisia ja ympäristöä 

koskevia myöntämisperusteita ja niiden mahdollista laajentamista ei saa 

kyseenalaistaa; 

 t. kehottaa komissiota varmistamaan, että kumpikin sopimuspuoli sitoutuu 

noudattamaan ja soveltamaan ILO:n työelämän perusnormeja ja OECD:n 

toimintaohjeita monikansallisille yrityksille; katsoo, että työ- ja sosiaalinormien 

noudattaminen on riitatapauksissa varmistettava tehokkaasti; 

 u. korostaa, että oikeutta yhteistoimintaan työpaikalla, yritysten perussuhteita sekä 

vapautta solmia työehtosopimuksia ja muita työntekijöiden, ympäristön ja kuluttajien 

suojaoikeuksia ei saa missään tapauksessa tulkita ”tullien ulkopuolisiksi kaupan 

esteiksi”; 

 v. huomauttaa lisäksi, että ”tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun” ja ”välillisen 

pakkolunastuksen” kaltaisten oikeudellisten käsitteiden epäselvät määritelmät laaja-

alaisessa talous- ja kauppasopimuksessa ja transatlanttisessa kauppa- ja 

investointikumppanuudessa on torjuttava. 
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