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EHDOTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. tähdentää, että kauppakumppaneiden olisi voitava hyötyä kaupan alan kasvavasta 

kilpailusta, yksityisen sektorin investoinneista, julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien yhteydessä tehtävät investoinnit mukaan luettuina, sekä kuluttajien 

vaurauden kasvusta; 

2. painottaa, että kilpailusääntöjen vastaiset käytännöt ja monopolit voivat muodostua 

kaupan esteiksi, jotka vääristävät kauppaa ja investointeja; kehottaa komissiota ryhtymään 

vapaan ja oikeudenmukaisen maailmankaupan puolesta kansainvälisiin toimiin kartellien, 

kilpailusääntöjen vastaisten käytäntöjen sekä oligopolien ja monopolien torjumiseksi, sillä 

ne haittaavat kilpailua; 

3. kehottaa komissiota edistämään entistä painokkaammin julkisten hankintojen 

kansainvälisten markkinoiden laajamittaista avaamista, jotta voidaan poistaa julkisten 

hankintojen markkinoiden avoimuuden asteessa vallitseva epäsymmetria unionin ja 

muiden kauppakumppanien välillä, ja ottamaan tässä yhteydessä huomioon parlamentin 

mietinnön kansainvälisten julkisten hankintojen välinettä koskevasta komission 

ehdotuksesta ja sen tulevan tarkistamisen; 

4. kehottaa komissiota varmistamaan unionin kauppa- ja kilpailupolitiikan 

johdonmukaisuuden sen teollisuuspolitiikan tavoitteiden kanssa; toteaa, että unionin 

kilpailupolitiikka ei saisi estää Euroopan johtavien teollisten toimijoiden syntymistä; 

pyytää tästä syystä, että kauppa- ja kilpailupolitiikalla pyrittäisiin edistämään 

eurooppalaisen teollisuuden kehitystä ja kansainvälistä kilpailukykyä; 

5. korostaa, että unionin olisi tehostettava toimiaan kauppasopimusten täytäntöönpanon 

valvonnan alalla voidakseen arvioida muun muassa, noudatetaanko kilpailusääntöjä ja 

pannaanko kauppakumppanien tekemät sitoumukset täydellisesti täytäntöön ja 

noudatetaanko niitä; 

6. kehottaa komissiota käyttämään kauppapolitiikkaa keinona luoda globaalit 

kilpailupolitiikkaa koskevat säännöt, jotta lukuisat yhä esiintyvät kaupan esteet voidaan 

poistaa; pitää ihanteellisena ratkaisuna, että pitkän aikavälin tavoitteeksi otetaan WTO:n 

piirissä tehtävä kilpailusääntöjä koskeva monenvälinen sopimus; 

7. kannattaa YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) ja OECD:n 

kilpailupolitiikkaa koskevia aloitteita ja niiden pyrkimyksiä parantaa kilpailupolitiikan 

alan maailmanlaajuista yhteistyötä; 

8. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisia osallistumaan aktiivisesti 

kansainväliseen kilpailuverkostoon; 

9. vaatii, että kaikkien kolmansista maista tuotavien tuotteiden on oltava unionissa 

noudatettavien ja kansainvälisillä markkinoilla tunnustettujen ympäristö-, terveys- ja 



 

PE567.764v02-00 4/5 AD\1077572FI.doc 

FI 

sosiaalinormien mukaisia, jotta eurooppalaisia teollisuustuottajia voidaan suojella 

vilpilliseltä kilpailulta; 

10. kehottaa komissiota tukemaan kehitysmaita niiden pyrkimyksissä edistää rehellistä 

kilpailua ja kehittämään edelleen yhteistyötä varsinkin kehittyvien talouksien 

kilpailuviranomaisten kanssa sekä varmistamaan, että käytettävissä on asianmukaiset 

suojatoimet; 

11. toteaa, että resurssien, kuten energianlähteiden, yhtäläinen saatavuus on ratkaisevan 

tärkeää maailmanmarkkinoiden rehellisen kilpailun kannalta; korostaa tässä yhteydessä 

kohtuuhintaisen ja kestävän energian merkitystä sekä toimitusvarmuutta 

kauppasopimuksissa; 

12. korostaa, että pienten ja keskisuurten yritysten, mikroyritysten ja innovatiivisten 

uusyritysten on ehdottomasti saatava tukea ja rahoitusta, jotta niitä voidaan auttaa 

parantamaan kilpailukykyään kansainvälisesti; katsoo, että pienten ja keskisuurten 

yritysten kasvu vaikuttaa huomattavasti koko talouden kehitykseen, auttaa luomaan 

työpaikkoja ja investointeja ja siten varmistamaan rehellisen kilpailun; 

13. korostaa, että pääsy digitaalisiin verkkoihin ja infrastruktuureihin on tärkeää 

kilpailukyvyn parantamiseksi, ja toteaa, että kuluttajan kannalta kilpailun lisääntyminen 

merkitsee suurempaa valinnanvaraa ja alhaisempia hintoja etenkin televiestinnän alalla. 
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