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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 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;

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;

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;

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;

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

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 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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WTO:n neuvottelut, joilla pyritään varmistamaan yritysten tasapuoliset mahdollisuudet 
maailmanlaajuiseen kilpailuun, joka pohjautuu maailmanlaajuisiin kauppasääntöihin.


