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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. korostaa, että tasapuoliset kansainväliset toimintaedellytykset sääntöihin perustuvassa ja 
valtioiden poliittisen toiminta-alueen säilyttävässä monenvälisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ovat avainasemassa Euroopan, myös eurooppalaisten 
yritysten ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten), sekä 
työntekijöiden ja kuluttajien kannalta; katsoo, että nämä edistävät osaltaan kestävää 
talouskehitystä, vakaan ja ennustettavan ympäristön varmistamista, kilpailukyvyn ja 
vastavuoroisuuden parantamista, ihmisarvoisten työpaikkojen turvaamista ja luomista 
EU:ssa ja kolmansissa maissa sekä korkeiden työ- ja ympäristönormien varmistamista, 
koska yhä useammat työpaikat ovat riippuvaisia globaaleista arvoketjuista; korostaa 
tässä yhteydessä tarvetta lisätä avoimuutta, kestävyyttä ja yritysten vastuuvelvollisuutta 
globaaleissa arvoketjuissa ja kehottaa EU:ta harkitsemaan pakollista due diligence 
-velvoitetta koskevan oikeudellisen kehyksen laatimista globaaleja arvoketjuja varten 
välttämättömänä askeleena tämän saavuttamiseksi;

2. kehottaa komissiota keskustelun voimistumisen huomioon ottaen sovittamaan yhteen 
EU:n kilpailusäännöt, teollisuuspolitiikan ja kansainvälisen kaupan, joiden on kuljettava 
käsi kädessä kestävän kehityksen ja ympäristön kunnioittamisen kanssa; korostaa 
erityisesti tarvetta rahoittaa tutkimusta, sillä tämä on innovoinnin sekä eurooppalaisten 
yritysten kehittämisen perusta sekä kaupan ja kilpailukyvyn edistämisen olennainen 
osatekijä;

3. tähdentää, että pk-yrityksillä on keskeinen rooli kansainvälisessä kaupassa, sillä niiden 
osuus muualle maailmaan suuntautuvasta unionin tavaraviennistä on arviolta 
30 prosenttia1; katsoo, että sisämarkkinat ovat edelleen pk-yritysten ylivoimaisesti 
tärkeimmät markkinat; muistuttaa, että jotta voitaisiin auttaa pk-yrityksiä selviytymään 
uusille markkinoille pääsyyn liittyvistä suurista haasteista ja kilpailemaan omilla 
ansioillaan unionin kauppa- ja kilpailupolitiikalla olisi edistettävä talouden 
monimuotoisuutta ja pk-yrityksille suotuisaa kauppaympäristöä ja olisi myös harkittava 
EU:n vahvistaman pk-yritysten määritelmän nykyaikaistamista, erityisesti 
sisällyttämällä siihen laatukriteereitä;

4. korostaa, että unionin kilpailupolitiikalla olisi edistettävä reilua kilpailua ja suosittava 
vastavuoroisia kaupankäynnin edellytyksiä sekä unionissa että maailmanlaajuisesti, 
jotta voidaan vahvistaa entisestään unionin teollisuuden pyrkimyksiä myötävaikuttaa 
innovointiin ja oikeudenmukaiseen siirtymään kohti ilmastoneutraalia EU:n taloutta; 
muistuttaa, että EU:n kilpailusääntöjä sovelletaan kaikkiin EU:n sisämarkkinoilla 
aktiivisiin toimijoihin; kehottaa siksi puuttumaan tehokkaasti hyvän kauppatavan 
vastaisiin käytäntöihin hyödyntämällä täysimääräisesti nykyisiä ja tehostettuja välineitä 
entistä koordinoidummin, määrätietoisemmin ja kokonaisvaltaisemmin kilpailun, 
kaupan, puolustuksen ja hankintojen aloilla kehittämällä uusia, tehokkaita 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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toimintapolitiikkoja ja välineitä ja torjumalla ulkomaisen valtion omistuksen ja 
sisämarkkinoiden tukien vääristäviä vaikutuksia erityisesti silloin kun niihin liittyy 
unionin rahoitusta; kehottaa vahvistamaan tukien vastaista välinettä sisällyttämällä 
siihen tukien valvontamekanismin;

5. kehottaa komissiota tässä yhteydessä myös harkitsemaan, onko asianmukaista 
nykyaikaistaa tai päivittää kohdennettujen kilpailusääntöjen tulkintaa haittaamatta 
kuitenkaan kilpailua merkityksellisillä markkinoilla EU:ssa ja uudistamaan myös 
valtiontukia koskevia suuntaviivoja ja sisällyttämään valtiontuet ja valtion omistajuus 
kriteereiksi julkisia hankintoja koskeviin EU:n direktiiveihin, jotta voidaan turvata 
Euroopan teollisen perustan pitkän aikavälin elinkelpoisuus ja hyödyttää eurooppalaisia 
kuluttajia; pitää tässä yhteydessä myönteisenä uuden komission aikomusta vahvistaa 
ulkomaisten suorien sijoitusten seurantamekanismia, kunhan nykyisestä lainsäädännöstä 
on saatu riittävästi kokemuksia;

6. korostaa tarvetta vähentää kansainvälisten julkisen hankintojen markkinoilla edelleen 
olevia epäsymmetrioita ja kehottaa komissiota osoittamaan, että se pyrkii 
määrätietoisesti avaamaan ulkomaiset markkinat EU:n yrityksille, erityisesti 
pk-yrityksille; pitää myönteisenä EU:n kansainvälisten julkisten hankintojen välinettä 
koskevien keskustelujen uudelleen aloittamista ja kehottaa hyväksymään sen vuoteen 
2020 mennessä, jotta voidaan taata vastavuoroisuus, jos kauppakumppanit rajoittavat 
pääsyä hankintamarkkinoilleen;

7. kehottaa sen lisäksi komissiota tehostamaan entisestään maailmanlaajuista yhteistyötä 
kilpailuasioissa, mukaan lukien merkityksellinen vuoropuhelu Yhdysvaltojen, Japanin 
ja muiden kumppaneiden kanssa; kehottaa komissiota varmistamaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset kansainvälisesti ja sopimaan yhteisistä normeista ja menettelyistä 
kahdenvälisillä kauppasopimuksilla ja kansainvälisillä foorumeilla, kuten Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD), Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja 
kehityskonferenssissa (UNCTAD), Maailman kauppajärjestössä (WTO), 
Kansainvälisessä työjärjestössä (ILO) ja Maailmanpankissa; pyytää komissiota 
vahvistamaan aktiivisesti kansainvälistä kilpailuviranomaisverkkoa ja pitää erittäin 
tärkeänä tehokasta yhteistyötä kolmansien maiden kansallisten kilpailuviranomaisten 
kanssa, jotta erityistutkimusten tehokkuutta voidaan parantaa;

8. antaa täyden tukensa WTO:n meneillään olevaan uudistukseen, sen valituselin mukaan 
luettuna, liittyville komission pyrkimyksille päivittää ja ottaa käyttöön tukia koskevia 
monenvälisiä sääntöjä tai alakohtaisia aloitteita, jotta tukia voidaan käsitellä 
asianmukaisesti kansainvälisellä tasolla erityisesti, kun on kyse teollisuustuista, 
valtionyrityksistä ja pakollisista teknologian siirroista, ja jotta voidaan torjua 
markkinaperiaatteiden vastaisia politiikkoja ja käytäntöjä kolmansissa maissa; kehottaa 
komissiota ottamaan Euroopan parlamentin ja jäsenvaltiot täysimääräisesti mukaan 
tähän;

9. pitää myönteisenä, että viime aikoina tehdyissä kahdenvälisissä kauppa- ja 
investointisopimuksissa on erityisiä kilpailua koskevia lukuja, ja kehottaa komissiota 
jatkamaan neuvotteluita nykyaikaisista, kunnianhimoisista ja täytäntöönpanokelpoisista 
kilpailu- ja valtiontukisäännöistä kaikissa tulevissa kauppasopimuksissa osana 
kokonaisvaltaista ja kunnianhimoista unionin kauppapolitiikkaa;
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10. korostaa, että kestävää kehitystä koskevien kauppasopimusten määräysten tehokas 
toimeenpano on tärkeää, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman reilu kilpailu ja 
sosiaalisten ja ympäristönormien noudattaminen; pitää näin ollen myönteisenä, että 
tukien ja polkumyynnin vastaisissa toimenpiteissä otetaan käyttöön ympäristöä 
koskevia ja sosiaalisia perusteita; katsoo, että WTO:n sääntöjen mukaisten tarkkojen, 
tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvien ILO:n keskeisten normien mahdollista 
sisällyttämistä voitaisiin tutkia meneillään olevan WTO:n uudistuksen yhteydessä ja 
jotta voidaan edistää globaaleja tasapuolisia toimintaedellytyksiä;

11. kehottaa komissiota varmistamaan, että kilpailusäännöt sopivat yhteen nopeasti 
muuttuvan globaalin talouden kanssa ja että ne auttavat eurooppalaisia kuluttajia, 
työntekijöitä ja yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla siten, että niissä huomioidaan 
kokonaisvaltaisesti talouden digitalisaation vaikutukset globaalien markkinoiden 
toimintaan; kehottaa komissiota tarkastelemaan globaalin verkkokaupan vaikutusta 
kilpailun lisääntymiseen vähittäismarkkinoilla, kuluttajien valinnanmahdollisuuksien 
lisääntymiseen sekä tuotteiden jakeluun ja työpaikkoihin; on tietoinen siitä, että 
verkkoalustat ovat keskeisiä sähköisen kaupankäynnin mahdollistajia, mutta korostaa 
erityisesti, että digitaalisen talouden syntyminen on johtanut markkinoiden ja vallan 
liialliseen keskittymiseen; korostaa tarvetta keskittyä avainkysymyksiin, kuten tiedon 
saatavuus ja siirrettävyys, alustojen asema ja läsnäolo markkinoilla ja 
teknologianeutraalius;

12. panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille meneillään olevat sähköistä 
kaupankäyntiä koskevat useammankeskiset WTO:n neuvottelut ja kehottaa laatimaan 
kattavat ja kunnianhimoiset säännöt, joilla puututaan sähköisen kaupankäynnin 
esteisiin, varmistetaan yritysten tasapuoliset mahdollisuudet maailmanlaajuiseen 
kilpailuun ja vahvistetaan kuluttajien luottamusta verkkoympäristöön heikentämättä 
unionin tietosuojavaatimuksia; korostaa, että EU:n olisi otettava johtava rooli näissä 
kansainvälisissä neuvotteluissa ja kuultava tiiviisti Euroopan parlamenttia, jäsenvaltioita 
ja sidosryhmiä, myös kansalaisyhteiskuntaa;

13. kehottaa komissiota analysoimaan ja tutkimaan asianmukaisesti julkisten hankintojen 
markkinoita niissä kolmansissa maissa, joiden kanssa sillä on vapaakauppasopimus tai 
se neuvottelee tällaisesta sopimuksesta, jotta eurooppalaisille yrityksille voidaan 
neuvotella parhaat mahdolliset pääsyedellytykset;

14. kehottaa komissiota koordinoimaan toimia, joita asianomaisten pääosastojen – 
kauppapolitiikan pääosaston ja kilpailun pääosaston – on tarpeen toteuttaa, jotta 
varmistetaan, että kilpailusäännöillä ja niiden täytäntöönpanolla taataan reilu kilpailu 
eurooppalaisille yrityksille kolmansien maiden markkinoilla ja päinvastoin;

15. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota siihen, kuinka kansainvälinen 
standardointi vaikuttaa reiluun kilpailuun; vaatii EU:ta vahvistamaan monenvälistä 
lähestymistapaansa standardointiin erityisesti, kun on kyse ISO:sta ja IEC:stä; varoittaa 
standardoinnin kansallistamisesta erityisesti, kun on kyse Kiinan uusi silkkitie 
-aloitteesta ja muista yhteyksiä parantavista strategioista; kehottaa komissiota 
perustamaan tätä varten standardointipolitiikkaa käsittelevän korkean tason 
koordinaattorin;
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16. pitää erittäin tärkeänä sukupuolinäkökulman sisällyttämistä sekä kahden- että 
monenvälisellä tasolla, mukaan lukien sukupuolinäkökohtia koskevat luvut 
kauppasopimuksissa ja sukupuolisensitiivisten toimenpiteiden suunnittelu (eli 
varmistamalla, että ennakko- ja jälkiarviointeihin sisällytetään EU:n kauppapolitiikan ja 
-sopimusten sukupuolivaikutukset), jotta voidaan piristää kilpailua ja edistää 
osallistavaa talouskasvua.
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