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Tarkistus  4 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Tuleva EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous ja transatlanttisen neuvoston kokous 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. katsoo, että transatlanttisen 

talousneuvoston työtä on jatkettava pyrkien 

aidosti integroituihin transatlanttisiin 

markkinoihin vuoteen 2015 mennessä 

kaupan esteitä vähentämällä, minkä 

toteuttaminen on ratkaisevan tärkeää 

talouskasvun uudelleen käynnistämisen ja 

elvyttämisen kannalta, 

D. katsoo, että transatlanttisen 

talousneuvoston työtä on jatkettava pyrkien 

transatlanttisten markkinoiden 

toimivuuden parantamiseen 

perusteettomia kaupan esteitä 

vähentämällä, 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Tuleva EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous ja transatlanttisen neuvoston kokous 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. ottaa huomioon, että EU ja Yhdysvallat 

joutuvat käsittelemään maailmanlaajuisen 

energiankulutuksen kasvua ja vaatimusta 

panna täytäntöön ilmastonmuutoksen 

torjumista koskevat maailmanlaajuiset 

sitoumukset, joista sovitaan 

Kööpenhaminassa, ja katsoo, että uusilla 

energiatehokkuuden lisäämistä koskevilla 

standardeilla ja toimenpiteillä ei pitäisi 

luoda uusia transatlanttisen kaupan 

esteitä eikä vähentää halkeamiskelpoisten 

aineiden varmuutta ja turvallisuutta, 

G. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja 

Yhdysvallat joutuvat käsittelemään 

maailmanlaajuisen energiankulutuksen 

kasvua ja vaatimusta panna täytäntöön 

ilmastonmuutoksen torjumista koskevat 

maailmanlaajuiset sitoumukset, joista 

sovitaan Kööpenhaminassa; 

Or. en 
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Tarkistus  6 

José Bové 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Tuleva EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous ja transatlanttisen neuvoston kokous 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. toivoo, että osapuolet sopivat 

huippukokouksessa, että Dohan 

kierroksen menestyksekkääseen 

päättämiseen olisi sisällytettävä toimia, 

joilla vältetään maataloustuotteiden 

hintojen vaihtelu ja elintarvikepula; 

kehottaa johtajia pitämään tämän 

kierroksen lopullisen kehitystavoitteen 

mielessään ja noudattamaan tekemäänsä 

sitoumusta, että 0,7 prosenttia BKT:stä 

käytetään kehitysyhteistyöhön; korostaa 

tarvetta harkita äskettäisiä yhteisen 

maatalouspolitiikan uudistuksia, ja 

toivoo, että Yhdysvaltojen maatalousalaa 

koskevaan lakiin tehdään vastaavia 

muutoksia; palauttaa mieliin aikaisempiin 

kiistanalaisiin seikkoihin liittyvät 

kysymykset kuten naudanlihan hormonit, 

kanojen kloridi ja joidenkin 

geenimuunneltujen tuotteiden salliminen; 

on luottavainen sen suhteen, että 

maataloustuotteiden vastavuoroiseen 

kauppaan vaikuttavat kysymykset voidaan 

hoitaa jatkamalla vuoropuhelua ennen 

kuin käännytään WTO:n 

riitojenratkaisuelinten puoleen; 

15. toivoo, että osapuolet sopivat 

huippukokouksessa, että toimiin, joilla 

vältetään maataloustuotteiden hintojen 

vaihtelu ja elintarvikepula, ryhdytään 

päättäväisesti; kehottaa johtajia 

noudattamaan tekemäänsä sitoumusta, että 

0,7 prosenttia BKT:stä käytetään 

kehitysyhteistyöhön; toivoo, että Blair 

House -sopimuksesta voitaisiin neuvotella 

uudelleen kansainvälisten 

maataloussuhteiden puitteissa; 
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Tarkistus  7 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Tuleva EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous ja transatlanttisen neuvoston kokous 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. korostaa, että tiiviimpi transatlanttinen 

kumppanuus, jolla pyritään luomaan 

transatlanttiset markkinat vuoteen 2015 

mennessä ja joka perustuu sosiaalisen 

markkinatalouden periaatteeseen, on 

erittäin tärkeä väline globalisaation 

ohjaamisessa ja globaalien talous- ja 

yhteiskuntakriisien käsittelemisessä; 

muistuttaa, että monet muut kuin kauppaan 

liittyvät kaupan ja investointien esteet, joita 

transatlanttista talousneuvostoa vaaditaan 

poistamaan, perustuvat lainsäädäntöelinten 

tietoisiin toimiin, joiden tarkoituksena on 

tukea sosiaalisia sekä terveyteen, 

kulttuuriin tai ympäristöön liittyviä 

tavoitteita, minä vuoksi ne voidaan poistaa 

vain vastaavilla lainsäädäntötoimilla;  

19. korostaa, että tiiviimpi transatlanttinen 

kumppanuus, joka perustuu sosiaalisen 

markkinatalouden periaatteeseen, on 

erittäin tärkeä väline globalisaation 

ohjaamisessa ja globaalien talous- ja 

yhteiskuntakriisien käsittelemisessä; 

muistuttaa, että monet muut kuin kauppaan 

liittyvät kaupan ja investointien esteet, joita 

transatlanttista talousneuvostoa vaaditaan 

poistamaan, perustuvat lainsäädäntöelinten 

tietoisiin toimiin, joiden tarkoituksena on 

tukea sosiaalisia sekä terveyteen, 

kulttuuriin tai ympäristöön liittyviä 

tavoitteita, minä vuoksi ne voidaan poistaa 

vain vastaavilla lainsäädäntötoimilla;  

Or. en 
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Tarkistus  8 

Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Tuleva EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous ja transatlanttisen neuvoston kokous 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. kehottaa Yhdysvaltojen viranomaisia 

ja komissiota edelleen tehostamaan 

neuvottelujaan tasapuolisten ratkaisujen 

löytämiseksi muun muassa seuraaviin 

ongelmiin: lentoliikenteen turvallisuuteen 

liittyvät tarpeet, matkustajarekisterien 

(PNR) tietosuojaongelmat, lentoasemien 

turvallisuustarkastusten tarkistaminen 

sekä transatlanttisen ja kansainvälisen 

ilmailun vaikutuksia ilmastonmuutokseen 

vähentävien toimien tehokkaampi 

sisällyttäminen Kööpenhaminan 

neuvotteluihin ja Kansainvälisen siviili-

ilmailujärjestön ICAO:n sopimuksiin; 

Or. en 

 

 


