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Tarkistus 1
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että globaalit tasapuoliset 
toimintaedellytykset ovat avainasemassa 
sääntöihin perustuvassa monenvälisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä 
eurooppalaisten yritysten, mukaan lukien 
pk-yritysten, kasvun tehostamisessa, 
vakaan ja ennustettavan ympäristön 
takaamisessa ja yritysten kilpailukyvyn 
säilyttämisessä sekä olemassa olevien 
työpaikkojen säilyttämisessä ja uusien 
synnyttämisessä unionin alueella, koska 
yhä useammat työpaikat ovat riippuvaisia 
globaaleista arvoketjuista;

1. korostaa, että tasapuoliset 
kansainväliset toimintaedellytykset ovat 
avainasemassa sääntöihin perustuvassa 
monenvälisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä Euroopan, 
myös eurooppalaisten yritysten ja 
erityisesti pk-yritysten, sekä 
eurooppalaisten työntekijöiden ja 
kuluttajien kannalta; katsoo, että 
vastavuoroisuuspolitiikan avulla olisi 
edistettävä kestävää talouskehitystä ja 
varmistettava turvallinen ja terveellinen 
ympäristö EU:n kansainvälisten 
sitoumusten mukaisesti ja pyrittävä 
kilpailukyvyn parantamiseen 
kestävästi samoin kuin turvattava 
sosiaalinen vakaus sekä kunnollisten 
työpaikkojen säilyttäminen ja uusien 
luominen; korostaa tässä yhteydessä 
tarvetta lisätä avoimuutta, kestävyyttä ja 
yritysten vastuuvelvollisuutta globaaleissa 
arvoketjuissa, jotta voidaan edistää 
tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja 
helpottaa normien ylöspäin tapahtuvaa 
lähentymistä, ja kehottaa EU:ta 
laatimaan pakollista due diligence -
velvoitetta koskevan oikeudellisen 
kehyksen globaaleja arvoketjuja varten 
välttämättömänä askeleena tämän 
saavuttamiseksi; 

Or. en

Tarkistus 2
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
1 kohta



PE644.927v01-00 4/21 AM\1194752FI.docx

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että globaalit tasapuoliset 
toimintaedellytykset ovat avainasemassa 
sääntöihin perustuvassa monenvälisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä 
eurooppalaisten yritysten, mukaan lukien 
pk-yritysten, kasvun tehostamisessa, 
vakaan ja ennustettavan ympäristön 
takaamisessa ja yritysten kilpailukyvyn 
säilyttämisessä sekä olemassa olevien 
työpaikkojen säilyttämisessä ja uusien 
synnyttämisessä unionin alueella, koska 
yhä useammat työpaikat ovat riippuvaisia 
globaaleista arvoketjuista;

1. korostaa, että globaalit tasapuoliset 
toimintaedellytykset ovat avainasemassa 
sääntöihin perustuvassa ja valtioiden 
poliittisen toiminta-alueen säilyttävässä 
monenvälisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä 
eurooppalaisten yritysten, mukaan lukien 
pk-yritysten, vakaan ja ennustettavan 
ympäristön takaamisessa ja yritysten 
kilpailukyvyn säilyttämisessä sekä 
olemassa olevien työpaikkojen 
säilyttämisessä ja uusien synnyttämisessä 
unionin alueella ja kolmansissa maissa, 
koska yhä useammat työpaikat ovat 
riippuvaisia globaaleista arvoketjuista, 
sekä sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien 
oikeuksien takaamisessa;

Or. fr

Tarkistus 3
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tähdentää, että pk-yrityksillä on 
keskeinen rooli kansainvälisessä 
kaupankäynnissä, sillä niiden osuuden on 
arvioitu olevan 30 prosenttia unionin 
tavaraviennistä muualle maailmaan1; 
muistuttaa, että auttaakseen pk-yrityksiä 
selviytymään uusille markkinoille pääsyyn 
liittyvistä suurista haasteista ja 
kilpailemaan omilla ansioillaan unionin 
kauppa- ja kilpailupolitiikan pitäisi edistää 
pk-yrityksille suotuisaa kauppaympäristöä;

2. tähdentää, että pk-yrityksillä on 
keskeinen rooli kansainvälisessä 
kaupankäynnissä, sillä niiden osuuden on 
arvioitu olevan 30 prosenttia unionin 
tavaraviennistä muualle maailmaan1; 
muistuttaa, että auttaakseen pk-yrityksiä 
selviytymään uusille markkinoille pääsyyn 
liittyvistä suurista haasteista ja 
kilpailemaan omilla ansioillaan unionin 
kauppa- ja kilpailupolitiikan pitäisi edistää 
pk-yrityksille suotuisaa kauppaympäristöä; 
kehottaa komissiota nykyaikaistamaan 
EU:n vahvistaman pk-yritysten 
määritelmän, erityisesti sisällyttämällä 
siihen laatukriteereitä, kuten 
omistajuuden, johtamisen ja 
määräysvallan väliset yhteydet;
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_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

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

Or. en

Tarkistus 4
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tähdentää, että pk-yrityksillä on 
keskeinen rooli kansainvälisessä 
kaupankäynnissä, sillä niiden osuuden on 
arvioitu olevan 30 prosenttia unionin 
tavaraviennistä muualle maailmaan1; 
muistuttaa, että auttaakseen pk-yrityksiä 
selviytymään uusille markkinoille pääsyyn 
liittyvistä suurista haasteista ja 
kilpailemaan omilla ansioillaan unionin 
kauppa- ja kilpailupolitiikan pitäisi 
edistää pk-yrityksille suotuisaa 
kauppaympäristöä;

2. tähdentää, että pk-yrityksillä on 
keskeinen rooli kansainvälisessä 
kaupankäynnissä, sillä niiden osuuden on 
arvioitu olevan 30 prosenttia unionin 
tavaraviennistä muualle maailmaan1; 
katsoo, että EU:n sisämarkkinat ovat 
selvästi kaikkein tärkeimmät markkinat 
pk-yrityksille ja että EU:n olisi 
toteutettava ympäristöystävällistä 
teollisuuspolitiikkaa ja talouden 
monipuolistamista koskevaa politiikkaa, 
ja huomauttaa, että kansainvälinen 
kauppapolitiikka olisi yhdenmukaistettava 
näiden politiikkojen kanssa ja tätä 
siirtymää olisi tuettava suojaamalla niitä 
kovalta kilpailulta erityisesti, kun on kyse 
kumppaneista, jotka eivät kunnioita 
taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia;

_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

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

Or. fr

Tarkistus 5
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että unionin kilpailupolitiikka edistää reilua 
kilpailua ja suosii vastavuoroisia 
kaupankäynnin edellytyksiä sekä unionissa 
että maailmanlaajuisesti, jotta unionin 
omaa teollisuutta voidaan vahvistaa 
entisestään; kehottaa siksi puuttumaan 
hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin 
tehokkaasti hyödyntämällä kattavasti jo 
käytettävissä olevia keinoja, kehittämällä 
uusia, tehokkaita välineitä ja torjumalla 
ulkomaisen valtion omistuksen ja 
sisämarkkinoiden tukien vääristäviä 
vaikutuksia erityisesti silloin kun niihin 
liittyy unionin rahoitusta; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä komission uutta 
aikomusta vahvistaa ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantamekanismia ja kehottaa 
aloittamaan uudelleen keskustelut unionin 
kansainvälisten julkisten hankintojen 
välineestä;

3. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että unionin kilpailupolitiikka edistää reilua 
kilpailua ja suosii vastavuoroisia 
kaupankäynnin edellytyksiä sekä unionissa 
että maailmanlaajuisesti, jotta unionin 
teollisuuden pyrkimyksiä myötävaikuttaa 
innovointiin ja oikeudenmukaiseen 
siirtymään kohti ilmastoneutraalia EU:n 
taloutta voidaan vahvistaa entisestään 
Pariisin sitoumusten ja tavoitteiden 
mukaisesti; kehottaa jälleen komissiota ja 
jäsenvaltioita hyväksymään vahvistettuja 
kaupan suojatoimia, joilla torjutaan 
hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
ja otetaan huomioon sosiaalinen ja 
ympäristöön liittyvä polkumyynti; kehottaa 
siksi puuttumaan hyvän kauppatavan 
vastaisiin käytäntöihin tehokkaasti 
hyödyntämällä kattavasti jo käytettävissä 
olevia keinoja, kehittämällä uusia, 
tehokkaita välineitä ja torjumalla 
ulkomaisen valtion omistuksen ja 
sisämarkkinoiden tukien vääristäviä 
vaikutuksia myös, kun on kyse 
suunnitellusta rajaveromekanismista; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission aikomusta vahvistaa 
ulkomaisten suorien sijoitusten 
seurantamekanismia, kunhan nykyisestä 
lainsäädännöstä on saatu riittävästi 
kokemuksia; kehottaa saattamaan 
päätökseen unionin kansainvälisten 
julkisten hankintojen välineen vuoteen 
2020 mennessä; kehottaa vahvistamaan 
tukien vastaista välinettä sisällyttämällä 
siihen tukien valvontamekanismin; 
korostaa, että EU:n kilpailupolitiikan on 
oltava sopusoinnussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
toteuttamisen kanssa ja edistettävä sitä; 
kehottaa komissiota poistamaan politiikan 
ristiriitaisuudet uudistamalla valtiontuen 
suuntaviivoja, jotka koskevat 
ympäristönsuojelua ja energiaa, erityisesti 
ilmastovaikutuksen osalta, jotta voidaan 
välttää kolmansien maiden yritysten 
epäreilut kilpailuedut; 
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Or. en

Tarkistus 6
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että unionin kilpailupolitiikka edistää 
reilua kilpailua ja suosii vastavuoroisia 
kaupankäynnin edellytyksiä sekä 
unionissa että maailmanlaajuisesti, jotta 
unionin omaa teollisuutta voidaan 
vahvistaa entisestään; kehottaa siksi 
puuttumaan hyvän kauppatavan 
vastaisiin käytäntöihin tehokkaasti 
hyödyntämällä kattavasti jo käytettävissä 
olevia keinoja, kehittämällä uusia, 
tehokkaita välineitä ja torjumalla 
ulkomaisen valtion omistuksen ja 
sisämarkkinoiden tukien vääristäviä 
vaikutuksia erityisesti silloin kun niihin 
liittyy unionin rahoitusta; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä komission uutta 
aikomusta vahvistaa ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantamekanismia ja 
kehottaa aloittamaan uudelleen 
keskustelut unionin kansainvälisten 
julkisten hankintojen välineestä;

3. toistaa, että EU:n 
kilpailupolitiikan tavoitteena on edistää 
reilua kilpailua vapailla ja dynaamisilla 
sisämarkkinoilla; panee merkille, että 
sisämarkkinoilla toimii yhä enemmän 
ulkoisia toimijoita, ja korostaa tarvetta 
varmistaa, että EU:n kilpailusääntöjä 
sovelletaan kaikkiin EU:n 
sisämarkkinoilla aktiivisiin toimijoihin; 
kehottaa komissiota turvaamaan unionin 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
käyttämällä nykyisiä välineitä, myös 
kilpailu- ja hankintapolitiikkaa sekä 
kaupan välineitä, entistä 
koordinoidummin, määrätietoisemmin ja 
kokonaisvaltaisemmin; kehottaa 
komissiota myös harkitsemaan 
valtiontukien ja -omistajuuden ottamista 
poissulkemisperusteiksi ja/tai sopimuksen 
tekoperusteiksi EU:n julkisten 
hankintojen kohdentamisessa sekä EU:n 
kilpailupolitiikan ekstraterritoriaalista 
soveltamista, jotta voidaan torjua 
ulkomaisen valtion omistuksen ja 
sisämarkkinoiden tukien vääristäviä 
vaikutuksia; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä Alankomaiden hallituksen 
viimeaikaista ehdotusta vahvistaa 
tasapuolisia toimintaedellytyksiä 
kansainvälisillä markkinoilla; pitää 
myönteisenä myös komission uutta 
aikomusta vahvistaa ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantamekanismia ja 
kehottaa aloittamaan uudelleen 
keskustelut unionin kansainvälisten 
julkisten hankintojen välineestä;

Or. en
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Tarkistus 7
Tiziana Beghin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että unionin kilpailupolitiikka edistää reilua 
kilpailua ja suosii vastavuoroisia 
kaupankäynnin edellytyksiä sekä unionissa 
että maailmanlaajuisesti, jotta unionin 
omaa teollisuutta voidaan vahvistaa 
entisestään; kehottaa siksi puuttumaan 
hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin 
tehokkaasti hyödyntämällä kattavasti jo 
käytettävissä olevia keinoja, kehittämällä 
uusia, tehokkaita välineitä ja torjumalla 
ulkomaisen valtion omistuksen ja 
sisämarkkinoiden tukien vääristäviä 
vaikutuksia erityisesti silloin kun niihin 
liittyy unionin rahoitusta; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä komission uutta 
aikomusta vahvistaa ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantamekanismia ja kehottaa 
aloittamaan uudelleen keskustelut unionin 
kansainvälisten julkisten hankintojen 
välineestä;

3. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että unionin kilpailupolitiikka edistää reilua 
kilpailua ja suosii vastavuoroisia 
kaupankäynnin edellytyksiä sekä unionissa 
että maailmanlaajuisesti, jotta unionin 
omaa teollisuutta voidaan vahvistaa 
entisestään; kehottaa siksi puuttumaan 
hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin 
tehokkaasti hyödyntämällä kattavasti jo 
käytettävissä olevia keinoja, kehittämällä 
uusia, tehokkaita toimintapolitiikkoja ja 
välineitä ja torjumalla ulkomaisen valtion 
omistuksen ja sisämarkkinoiden tukien 
vääristäviä vaikutuksia erityisesti silloin 
kun niihin liittyy unionin rahoitusta, 
käyttämällä uutta oikeudellista välinettä, 
joka mahdollistaa asianmukaiset toimet, 
joita sovelletaan kyseisiä tukia saaviin 
EU:n ulkopuolisiin yrityksiin; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä komission uutta 
aikomusta vahvistaa ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantamekanismia ja kehottaa 
aloittamaan uudelleen keskustelut unionin 
kansainvälisten julkisten hankintojen 
välineestä;

Or. en

Tarkistus 8
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että unionin kilpailupolitiikka edistää reilua 

3. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että unionin kilpailupolitiikka edistää reilua 
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kilpailua ja suosii vastavuoroisia 
kaupankäynnin edellytyksiä sekä unionissa 
että maailmanlaajuisesti, jotta unionin 
omaa teollisuutta voidaan vahvistaa 
entisestään; kehottaa siksi puuttumaan 
hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin 
tehokkaasti hyödyntämällä kattavasti jo 
käytettävissä olevia keinoja, kehittämällä 
uusia, tehokkaita välineitä ja torjumalla 
ulkomaisen valtion omistuksen ja 
sisämarkkinoiden tukien vääristäviä 
vaikutuksia erityisesti silloin kun niihin 
liittyy unionin rahoitusta; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä komission uutta 
aikomusta vahvistaa ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantamekanismia ja kehottaa 
aloittamaan uudelleen keskustelut 
unionin kansainvälisten julkisten 
hankintojen välineestä;

kilpailua ja suosii vastavuoroisia 
kaupankäynnin edellytyksiä sekä unionissa 
että maailmanlaajuisesti, jotta unionin 
omaa teollisuutta voidaan vahvistaa 
entisestään; kehottaa siksi puuttumaan 
hyvän kauppatavan vastaisiin käytäntöihin 
tehokkaasti hyödyntämällä kattavasti jo 
käytettävissä olevia keinoja, kehittämällä 
uusia, tehokkaita välineitä ja torjumalla 
ulkomaisen valtion omistuksen ja 
sisämarkkinoiden tukien vääristäviä 
vaikutuksia erityisesti silloin kun niihin 
liittyy unionin rahoitusta; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä komission uutta 
aikomusta vahvistaa ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantamekanismia;

Or. en

Tarkistus 9
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa tarvetta vähentää 
kansainvälisten julkisen hankintojen 
markkinoiden jatkuvia 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 niiden 
hankintamarkkinoille; 

Or. en
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Tarkistus 10
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa sen lisäksi komissiota joko 
tehostamaan entisestään maailmanlaajuista 
yhteistyötä kilpailuasioissa tai 
varmistamaan tasapuoliset 
kilpailuedellytykset kahdenvälisten 
kauppasopimusten avulla ja 
kansainvälisillä foorumeilla; antaa täyden 
tukensa Maailman kauppajärjestön (WTO) 
meneillään olevaan uudistukseen liittyville 
komission pyrkimyksille päivittää tukia 
koskevia monenvälisiä sääntöjä tai 
alakohtaisia aloitteita, jotta tukia voidaan 
käsitellä asianmukaisesti kansainvälisellä 
tasolla;

4. kehottaa sen lisäksi komissiota 
tehostamaan entisestään maailmanlaajuista 
yhteistyötä kilpailuasioissa, jotta voidaan 
varmistaa tasapuoliset kansainväliset 
toimintaedellytykset sekä sopia yhteisistä 
normeista ja menettelyistä kahdenvälisten 
kauppasopimusten avulla ja 
kansainvälisillä foorumeilla, kuten OECD, 
UNTACTAD, WTO ja Maailmanpankki; 
pyytää komissiota vahvistamaan 
aktiivisesti kansainvälistä 
kilpailuviranomaisverkkoa ja pitää 
erittäin tärkeänä tehokasta yhteistyötä 
kolmansien maiden kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa, jotta 
erityistutkimusten tehokkuutta voidaan 
parantaa; antaa täyden tukensa Maailman 
kauppajärjestön (WTO) meneillään 
olevaan uudistukseen liittyville komission 
pyrkimyksille päivittää tukia koskevia 
monenvälisiä sääntöjä tai alakohtaisia 
aloitteita, jotta tukia voidaan käsitellä 
asianmukaisesti kansainvälisellä tasolla 
erityisesti, kun on kyse teollisuustuista, 
valtionyrityksistä ja pakollisista 
teknologian siirroista, jotta voidaan 
korjata markkinaperiaatteiden vastaisia 
politiikkoja ja käytäntöjä kolmansissa 
maissa;

Or. en

Tarkistus 11
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa sen lisäksi komissiota joko 
tehostamaan entisestään maailmanlaajuista 
yhteistyötä kilpailuasioissa tai 
varmistamaan tasapuoliset 
kilpailuedellytykset kahdenvälisten 
kauppasopimusten avulla ja 
kansainvälisillä foorumeilla; antaa täyden 
tukensa Maailman kauppajärjestön (WTO) 
meneillään olevaan uudistukseen liittyville 
komission pyrkimyksille päivittää tukia 
koskevia monenvälisiä sääntöjä tai 
alakohtaisia aloitteita, jotta tukia voidaan 
käsitellä asianmukaisesti kansainvälisellä 
tasolla;

4. kehottaa sen lisäksi komissiota 
tehostamaan entisestään maailmanlaajuista 
yhteistyötä kilpailuasioissa, mukaan 
lukien merkityksellinen vuoropuhelu 
Yhdysvaltojen, Japanin ja muiden 
kumppaneiden kanssa; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että tasapuoliset 
kilpailuedellytykset sisällytetään myös 
kahdenvälisiin kauppasopimuksiin ja 
kansainvälisiin foorumeihin; antaa täyden 
tukensa Maailman kauppajärjestön (WTO) 
meneillään olevaan uudistukseen, myös 
pysyvän valituselimen uudistukseen, 
liittyville komission pyrkimyksille tehdä 
tukia koskevista monenvälisistä 
säännöistä tosiasiallisesti sitovia 
vahvistamalla WTO:n tuki-
ilmoitusvaatimuksia, yhdistämällä voimat, 
kun on kyse tukien vastaisten WTO:n 
sääntöjen ”julkisia elimiä” koskevasta 
tulkinnasta, ja laajentamalla WTO:n 
tukien kattavuutta; toteaa, että olisi 
jatkettava alakohtaisia aloitteita, jotta tukia 
voidaan käsitellä asianmukaisesti 
kansainvälisellä tasolla;

Or. en

Tarkistus 12
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa sen lisäksi komissiota joko 
tehostamaan entisestään maailmanlaajuista 
yhteistyötä kilpailuasioissa tai 
varmistamaan tasapuoliset 
kilpailuedellytykset kahdenvälisten 
kauppasopimusten avulla ja 
kansainvälisillä foorumeilla; antaa täyden 
tukensa Maailman kauppajärjestön 
(WTO) meneillään olevaan uudistukseen 
liittyville komission pyrkimyksille 

4. kehottaa sen lisäksi komissiota joko 
tehostamaan entisestään maailmanlaajuista 
yhteistyötä kilpailuasioissa, ottaen 
huomioon oikeuksien hierarkian, tai 
varmistamaan tasapuoliset 
kilpailuedellytykset kahdenvälisten 
kauppasopimusten avulla ja 
kansainvälisillä foorumeilla siten, että 
otettaisiin huomioon sosiaaliset ja 
ympäristöön liittyvät oikeudet; kehottaa 
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päivittää tukia koskevia monenvälisiä 
sääntöjä tai alakohtaisia aloitteita, jotta 
tukia voidaan käsitellä asianmukaisesti 
kansainvälisellä tasolla;

komissiota kuulemaan Euroopan 
parlamenttia ja kansallisia parlamentteja 
Maailman kauppajärjestön (WTO) 
uudistukselle annettavasta suunnasta, 
jotta se kuvastaisi kansalaisten ilmaisemia 
yhteiskunnallisia valintoja; 

Or. fr

Tarkistus 13
Enikő Győri

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa sen lisäksi komissiota joko 
tehostamaan entisestään maailmanlaajuista 
yhteistyötä kilpailuasioissa tai 
varmistamaan tasapuoliset 
kilpailuedellytykset kahdenvälisten 
kauppasopimusten avulla ja 
kansainvälisillä foorumeilla; antaa täyden 
tukensa Maailman kauppajärjestön (WTO) 
meneillään olevaan uudistukseen liittyville 
komission pyrkimyksille päivittää tukia 
koskevia monenvälisiä sääntöjä tai 
alakohtaisia aloitteita, jotta tukia voidaan 
käsitellä asianmukaisesti kansainvälisellä 
tasolla;

4. kehottaa sen lisäksi komissiota 
tehostamaan entisestään maailmanlaajuista 
yhteistyötä kilpailuasioissa ja 
varmistamaan tasapuoliset 
kilpailuedellytykset kahdenvälisten 
kauppasopimusten avulla ja 
kansainvälisillä foorumeilla; antaa täyden 
tukensa Maailman kauppajärjestön (WTO) 
meneillään olevaan uudistukseen liittyville 
komission pyrkimyksille päivittää tukia 
koskevia monenvälisiä sääntöjä tai 
alakohtaisia aloitteita, jotta tukia voidaan 
käsitellä asianmukaisesti kansainvälisellä 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 14
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota jatkamaan 
neuvotteluita kunnianhimoisista ja 
täytäntöönpanokelpoisista kilpailu- ja 
valtiontukisäännöistä kaikissa tulevissa 

5. kehottaa komissiota jatkamaan 
neuvotteluita kunnianhimoisista ja 
täytäntöönpanokelpoisista kilpailu- ja 
valtiontukisäännöistä kaikissa tulevissa 
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kauppasopimuksissa osana 
kokonaisvaltaista ja kunnianhimoista 
unionin kauppapolitiikkaa;

kauppasopimuksissa osana 
kokonaisvaltaista ja kunnianhimoista 
unionin kauppapolitiikkaa; muistuttaa, että 
kilpailun on kuljettava käsi kädessä 
kestävyyden kanssa, ja kehottaa siksi 
komissiota vahvistamaan tasapuolisesti 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien 
lukujen oikeudellista 
täytäntöönpanokelpoisuutta sen kaikissa 
kauppa- ja investointisopimuksissa sekä 
tiukentamaan sosiaalisia ja 
ympäristönormeja;

Or. en

Tarkistus 15
Geert Bourgeois

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota jatkamaan 
neuvotteluita kunnianhimoisista ja 
täytäntöönpanokelpoisista kilpailu- ja 
valtiontukisäännöistä kaikissa tulevissa 
kauppasopimuksissa osana 
kokonaisvaltaista ja kunnianhimoista 
unionin kauppapolitiikkaa;

5. kehottaa komissiota jatkamaan 
neuvotteluita kunnianhimoisista ja 
täytäntöönpanokelpoisista kilpailu- ja 
valtiontukisäännöistä kaikissa tulevissa 
kauppasopimuksissa osana 
kokonaisvaltaista ja kunnianhimoista 
unionin kauppapolitiikkaa; korostaa 
erityistarvetta rahoittaa tutkimusta 
innovoinnin sekä yritysten ja teollisuuden 
kehittämisen perustana ja kilpailukyvyn 
edistämisen olennaisena osatekijänä;

Or. en

Tarkistus 16
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota jatkamaan 5. pitää myönteisenä, että viime 
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neuvotteluita kunnianhimoisista ja 
täytäntöönpanokelpoisista kilpailu- ja 
valtiontukisäännöistä kaikissa tulevissa 
kauppasopimuksissa osana 
kokonaisvaltaista ja kunnianhimoista 
unionin kauppapolitiikkaa;

aikoina tehdyissä kahdenvälisissä 
kauppa- ja investointisopimuksissa on 
erityisiä kilpailua koskevia lukuja, ja 
kehottaa komissiota jatkamaan 
neuvotteluita kunnianhimoisista ja 
täytäntöönpanokelpoisista kilpailu- ja 
valtiontukisäännöistä kaikissa tulevissa 
kauppasopimuksissa osana 
kokonaisvaltaista ja kunnianhimoista 
unionin kauppapolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 17
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota jatkamaan 
neuvotteluita kunnianhimoisista ja 
täytäntöönpanokelpoisista kilpailu- ja 
valtiontukisäännöistä kaikissa tulevissa 
kauppasopimuksissa osana 
kokonaisvaltaista ja kunnianhimoista 
unionin kauppapolitiikkaa;

5. kehottaa komissiota 
neuvottelemaan nykyaikaisista ja 
tehokkaista kilpailu- ja 
valtiontukisäännöistä kaikissa tulevissa 
kauppasopimuksissa osana unionin 
kauppapolitiikkaa, jossa otetaan 
huomioon ilmastonmuutokseen, 
teollisuuspolitiikkaan, työllisyyteen, 
talouden monipuolistamiseen ja 
kulttuurisen moninaisuuden 
säilyttämiseen liittyvät tavoitteet;

Or. fr

Tarkistus 18
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että kilpailusäännöt sopivat yhteen 
nykyaikaisen talouden kanssa ja että ne 

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että kilpailusäännöt sopivat yhteen 
nopeasti muuttuvan globaalin talouden 
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auttavat eurooppalaisia kuluttajia parhaalla 
mahdollisella tavalla siten, että niissä 
huomioidaan kokonaisvaltaisesti talouden 
digitalisaation vaikutukset globaalien 
markkinoiden toimintaan; panee tässä 
yhteydessä tyytyväisenä merkille 
meneillään olevat sähköistä kaupankäyntiä 
koskevat useammankeskiset WTO:n 
neuvottelut, joilla pyritään varmistamaan 
yritysten tasapuoliset mahdollisuudet 
maailmanlaajuiseen kilpailuun, joka 
pohjautuu maailmanlaajuisiin 
kauppasääntöihin.

kanssa ja että ne auttavat eurooppalaisia 
kuluttajia parhaalla mahdollisella tavalla 
siten, että niissä huomioidaan 
kokonaisvaltaisesti talouden digitalisaation 
vaikutukset globaalien markkinoiden 
toimintaan; 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; 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.

Or. en

Tarkistus 19
Geert Bourgeois

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että kilpailusäännöt sopivat yhteen 
nykyaikaisen talouden kanssa ja että ne 
auttavat eurooppalaisia kuluttajia parhaalla 
mahdollisella tavalla siten, että niissä 
huomioidaan kokonaisvaltaisesti talouden 
digitalisaation vaikutukset globaalien 
markkinoiden toimintaan; panee tässä 
yhteydessä tyytyväisenä merkille 
meneillään olevat sähköistä kaupankäyntiä 

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että kilpailusäännöt sopivat yhteen 
nykyaikaisen talouden kanssa ja että ne 
auttavat eurooppalaisia kuluttajia parhaalla 
mahdollisella tavalla siten, että niissä 
huomioidaan kokonaisvaltaisesti talouden 
digitalisaation vaikutukset globaalien 
markkinoiden toimintaan; panee tässä 
yhteydessä tyytyväisenä merkille 
meneillään olevat sähköistä kaupankäyntiä 
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koskevat useammankeskiset WTO:n 
neuvottelut, joilla pyritään varmistamaan 
yritysten tasapuoliset mahdollisuudet 
maailmanlaajuiseen kilpailuun, joka 
pohjautuu maailmanlaajuisiin 
kauppasääntöihin.

koskevat useammankeskiset WTO:n 
neuvottelut, joilla pyritään varmistamaan 
yritysten tasapuoliset mahdollisuudet 
maailmanlaajuiseen kilpailuun, joka 
pohjautuu maailmanlaajuisiin 
kauppasääntöihin; korostaa, että EU:n 
olisi omaksuttava johtoasema näissä 
neuvotteluissa.

Or. en

Tarkistus 20
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että kilpailusäännöt sopivat yhteen 
nykyaikaisen talouden kanssa ja että ne 
auttavat eurooppalaisia kuluttajia parhaalla 
mahdollisella tavalla siten, että niissä 
huomioidaan kokonaisvaltaisesti talouden 
digitalisaation vaikutukset globaalien 
markkinoiden toimintaan; panee tässä 
yhteydessä tyytyväisenä merkille 
meneillään olevat sähköistä 
kaupankäyntiä koskevat 
useammankeskiset WTO:n neuvottelut, 
joilla pyritään varmistamaan yritysten 
tasapuoliset mahdollisuudet 
maailmanlaajuiseen kilpailuun, joka 
pohjautuu maailmanlaajuisiin 
kauppasääntöihin.

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että kilpailusäännöt auttavat eurooppalaisia 
kuluttajia ja työntekijöitä parhaalla 
mahdollisella tavalla siten, että niissä 
huomioidaan kokonaisvaltaisesti talouden 
digitalisaation vaikutukset globaalien 
markkinoiden toimintaan ja vahvistetaan 
kuluttajansuojaa globaaleilla 
verkkomarkkinoilla heikentämättä 
unionin tietosuojavaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 21
Emmanuel Maurel

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että kilpailusäännöt sopivat yhteen 
nykyaikaisen talouden kanssa ja että ne 
auttavat eurooppalaisia kuluttajia parhaalla 
mahdollisella tavalla siten, että niissä 
huomioidaan kokonaisvaltaisesti talouden 
digitalisaation vaikutukset globaalien 
markkinoiden toimintaan; panee tässä 
yhteydessä tyytyväisenä merkille 
meneillään olevat sähköistä 
kaupankäyntiä koskevat 
useammankeskiset WTO:n neuvottelut, 
joilla pyritään varmistamaan yritysten 
tasapuoliset mahdollisuudet 
maailmanlaajuiseen kilpailuun, joka 
pohjautuu maailmanlaajuisiin 
kauppasääntöihin.

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että kilpailusäännöt sopivat yhteen 
nykyaikaisen talouden kanssa ja että ne 
auttavat eurooppalaisia kuluttajia parhaalla 
mahdollisella tavalla siten, että niissä 
huomioidaan kokonaisvaltaisesti ennalta 
varautumisen periaate ja digitalisaation 
sosioekonomiset vaikutukset; katsoo tässä 
yhteydessä, että komission olisi kuultava 
kansalaisyhteiskuntaa ja 
parlamentaarisia elimiä, jotta meneillään 
olevissa sähköistä kaupankäyntiä 
koskevissa useammankeskisissä WTO:n 
neuvotteluissa voidaan hyödyntää 
riippumattomia vaikutustenarviointeja.

Or. fr

Tarkistus 22
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää myönteisenä lisääntyvää 
keskustelua EU:n kilpailusääntöjen, 
teollisuuspolitiikan ja kansainvälisen 
kaupan välisistä suhteista; pyytää 
komissiota tutkimaan, onko 
asianmukaista nykyaikaistaa tai päivittää 
kohdennettujen kilpailusääntöjen 
tulkintaa, haittaamatta kuitenkaan 
kilpailua asianomaisilla Euroopan 
markkinoilla, jotta voidaan ottaa 
paremmin huomioon valtioiden 
takaamien tai tukemien yhtiöiden luomat 
vääristyvät vaikutukset, jotka voisivat 
luoda eurooppalaisia kuluttajia ja EU:n 
yritysten kilpailukykyä vahingoittavia 
pitkän aikavälin markkinaolosuhteita;

Or. en
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Tarkistus 23
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota tarkistamaan 
unionin kilpailupolitiikkaa velvoittamalla 
kilpailuviranomaiset ottamaan huomioon 
alueelliset ja kansainväliset markkinat, 
kun ne arvioivat fuusioiden legimiteettiä, 
jotta voidaan suojella Euroopan teollisen 
perustan pitkän aikavälin kannattavuutta.

Or. en

Tarkistus 24
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. 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;

Or. en

Tarkistus 25
Enikő Győri

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että WTO:n sääntöjen 
mukaisten tarkkojen, tuomioistuinten 
toimivaltaan kuuluvien ILO:n keskeisten 
normien mahdollista sisällyttämistä 
voitaisiin tutkia meneillään olevan 
WTO:n uudistuksen yhteydessä, jotta 
globaaleja tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä voidaan edistää myös 
tässä suhteessa. 

Or. en

Tarkistus 26
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota 
tarkastelemaan globaalin verkkokaupan 
potentiaalia lisätä kilpailua 
vähittäismarkkinoilla, parantaa 
kuluttajien valinnanmahdollisuuksia ja 
vaikuttaa tuotteiden jakeluun; toteaa, että 
markkinavalvontaa ja toimivaltaisten 
viranomaisten lainvalvontavaltuuksia 
rajatylittävässä kaupassa koskevien 
haasteiden lisäksi esiintyy joskus talouden 
toimijoiden koordinoituja ja yksipuolisia 
toimia, jotka voivat edellyttää 
sääntelyratkaisuja, joita 
kilpailulainsäädäntö ei kata ja joihin 
sisältyy toimialakohtaisia sekä 
kuluttajansuojaa ja tietosuojaa koskevia 
lähestymistapoja.

Or. en

Tarkistus 27
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Lausuntoluonnos
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6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että kestävää kehitystä 
koskevien kauppasopimusten määräysten 
tehokas toimeenpano on tärkeää, jotta 
voidaan varmistaa mahdollisimman tiukat 
sosiaaliset ja ympäristönormit ja suojella 
EU:n yrityksiä epäreilulta kilpailulta, kun 
kauppakumppanit eivät noudata kyseisiä 
normeja; pitää näin ollen myönteisenä, 
että tukien ja polkumyynnin vastaisissa 
toimenpiteissä otetaan käyttöön 
ympäristöä koskevia ja sosiaalisia 
perusteita;

Or. en

Tarkistus 28
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että asianomaiset 
pääosastot – kauppapolitiikan pääosasto 
ja kilpailun pääosasto – tekevät 
yhteistyötä varmistaakseen, että 
kilpailusäännöillä ja niiden 
täytäntöönpanolla taataan reilu kilpailu 
eurooppalaisille yrityksille kolmansien 
maiden markkinoilla ja päinvastoin.

Or. en

Tarkistus 29
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. 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. 

Or. en

Tarkistus 30
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. pitää erittäin tärkeänä 
sukupuolinäkökulman sisällyttämistä 
sekä kahden- että monenvälisellä tasolla, 
mukaan lukien sukupuolinäkökohtia 
koskevat luvut kauppasopimuksissa ja 
sukupuolisensitiivisten toimenpiteiden 
suunnittelu (eli ennakko- ja 
jälkiarviointiin sisällytetään EU:n 
kauppapolitiikan ja -sopimusten 
sukupuolivaikutukset), jotta voidaan 
piristää kilpailua ja edistää osallistavaa 
talouskasvua.

Or. en


