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EHDOTUKSET
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se
myöhemmin hyväksyy:
1. panee tyytyväisenä merkille komission aloitteen ”Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa
kauppa- ja investointipolitiikkaa”; panee merkille, että 90 prosenttia maailman
talouskasvusta seuraavien 10–15 vuoden aikana on peräisin EU:n ulkopuolelta ja että
suurilla nousevilla talouksilla on tässä merkittävä rooli; pitää tavara- ja palvelukauppaa ja
niihin tehtäviä investointeja olennaisen tärkeinä tekijöinä, joiden avulla voidaan edistää
EU:n talouskasvua avaamalla EU:n teollisuudelle uusia vientimarkkinoita, luomalla
korkealaatuisia työpaikkoja ja kestävää, ympäristöystävällistä kasvua sekä parantamalla
EU:n kilpailukykyä; korostaa näin ollen, että EU:lla on oltava vankka eteenpäin
suuntautuva strategia, joka perustuu johdonmukaiseen teollisuuspolitiikkaan,
tutkimukseen ja innovointiin sekä digitaalistrategiaan;
2. korostaa, että kauppa- ja investointipolitiikoilla on pyrittävä avaamaan uusia markkinoita
EU:n yrityksille, jolloin myötävaikutettaisiin kestävään talouskasvuun sekä laadukkaiden
työpaikkojen, joissa on kunnolliset työolot, luomiseen, ja että kyseiset politiikat olisi
laadittava siten, että ne ovat yhdenmukaisia reiluun kilpailuun ja vastavuoroisuuteen
perustuvan uusteollisuusstrategian kanssa ja että varmistetaan EU:n teollisuudenaloille
tasapuoliset toimintaedellytykset;
3. panee merkille palvelujen kasvavan merkityksen kansainväliselle kaupalle sekä
palvelujen, valmistusteollisuuden ja ulkomaisten suorien investointien väliset vahvemmat
yhteydet maailmanlaajuisten arvoketjujen tullessa yhä tärkeämmiksi; katsoo, että tämä
yhteys on otettava huomioon kaikissa kauppaneuvotteluissa, jotta EU:n teollisuus voi
hyötyä niistä täysimääräisesti;
4. korostaa pk-yritysten ja uusyritysten merkitystä kaupalle ja investoinneille sen lisäksi, että
niillä on teollisuuden kannalta strateginen merkitys, kun otetaan huomioon, että EU:ssa on
yli 600 000 pk-yritystä, jotka käyvät kauppaa EU:n ulkopuolella, joiden osuus on
kolmannes EU:n viennistä, jotka työllistävät yli 6 miljoonaa ihmistä ja jotka vastaavat
valtaosin työpaikkojen luomisesta EU:ssa; korostaa siirtymäkausien merkitystä, sillä
teollisuus ja pk-yritykset tarvitsevat niitä sopeutuakseen uusien kauppasopimusten
vaikutuksiin; kehottaa sisällyttämään tuleviin kauppasopimuksiin järjestelmällisesti pkyrityksiä koskevia lukuja; kehottaa komissiota antamaan käyttäjäystävällistä tietoa pkyritysten kaupankäyntimahdollisuuksista sekä antamaan niille tukea, jotta ne voivat
hyödyntää kyseisiä mahdollisuuksia, esimerkiksi EU:n rakennerahastojen kautta;
5. muistuttaa, että kauppapolitiikka on väline, jolla edistetään kestävää kehitystä, myös
edistämällä korkeatasoisia työtä sekä ympäristöä koskevia, sosiaalisia ja työnormeja, jotka
on määritelty ILO:n yleissopimuksissa ja jotka olisi sisällytettävä kaikkiin
kauppasopimuksiin, ja että niiden asianmukaista noudattamista olisi seurattava tarkoin;
pitää tervetulleena sitä, että komissio on kehottanut edistämään kunnianhimoisen ja
innovatiivisen kestävää kehitystä koskevan luvun sisällyttämistä kaikkiin kauppa- ja
investointisopimuksiin;
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6. korostaa, että EU:n teollisuudenaloilla ja valmistusteollisuudessa on tärkeää säilyttää
terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristönsuojelua koskevan lainsäädännön korkeatasoiset
normit; kehottaa komissiota varmistamaan, että kauppasopimuksissa pidetään kiinni näistä
normeista ja että niillä autetaan luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä
tasolla;
7. kehottaa komissiota ryhtymään toimenpiteisiin varmistaakseen EU:n normien
noudattamisen kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa;
8. korostaa EU:n johtavaa asemaa ilmastotoimissa, ja pitää olennaisen tärkeänä sitä, että
tässä asiassa pidetään kiinni kunnianhimoisesta asenteesta; korostaa näin ollen, että on
tärkeää sisällyttää kauppasopimuksiin turvamekanismeja, jotka ehkäisevät hiilivuotoa,
koska EU:n tehokkaiden prosessien siirtäminen vähemmän kestäviin järjestelmiin voi
johtaa kokonaisvaltaisten maailmanlaajuisten päästöjen lisääntymiseen, mikä vaikeuttaisi
COP21-kokouksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista;
9. korostaa, että on tarpeen estää EU:n kauppakumppaneita ottamasta käyttöön
kilpailunvastaisia toimia, mukaan lukien sosiaalinen tai ympäristöön liittyvä polkumyynti,
tai varsinkaan myymästä polkuhintaan tuotteita Euroopassa ja toteuttamasta
protektionistisia ja syrjiviä toimenpiteitä, koska tämä voisi vaarantaa EU:n normit ja
horjuttaa eurooppalaista teollisuutta, ja korostaa, että EU:n on toteutettava kaikki
tarvittavat toimenpiteet puolustautuakseen epäterveiltä kaupan käytännöiltä; pitää tässä
yhteydessä huolestuttavana mahdollista markkinatalousaseman myöntämistä Kiinalle, ja
kehottaa komissiota tekemään mahdollisimman pian yksityiskohtaisen ja kattavan
vaikutustenarvioinnin markkinatalousaseman myöntämiseen Kiinalle liittyvistä
mahdollisista skenaarioista kiinnittäen erityistä huomiota erilaisten
toimenpidevaihtoehtojen vaikutuksiin, jotka kohdistuvat EU:n valmistusteollisuuden
työpaikkoihin, kuluttajiin, investointeihin sekä EU:n kilpailukykyyn, pk-yritysten
kilpailukyky mukaan lukien; kehottaa komissiota sisällyttämään työohjelmaansa sen, että
kehitetään tehokkaita ja ajan tasalla olevia sääntelyvälineitä, joiden avulla EU voi estää
tällaiset käytännöt, jotka aiheuttavat suurta haittaa sen teollisuuden elpymiselle sekä sen
kyvylle investoida, innovoida ja kilpailla;
10. kehottaa komissiota ja neuvostoa saattamaan teräs- ja keramiikkateollisuuden kaltaisten
keskeisten teollisuudenalojen nopeasti huononevan tilanteen valossa ensisijaisena
tavoitteenaan päätökseen EU:n kaupan suojatoimien uudistuksen, joka käynnistettiin
vuonna 2013, jotta voidaan parantaa niiden ennakoivuutta ja tehokkuutta ja torjua
vilpillistä kilpailua; korostaa, että parlamentti hyväksyi 5. helmikuuta 2014 tähän
uudistukseen (2013/0103(COD)), kantansa, jossa vaadittiin erityisesti
polkumyyntitutkimusten keston lyhentämistä noudattaen täysin WTO:n sääntöjä;
11. muistuttaa, että jos Kiinalle myönnetään markkinatalousasema, nykyolosuhteissa olisi
vaikeampaa käynnistää polkumyynnin vastaisia menettelyjä Kiinan vientiä vastaan;
12. kehottaa komissiota välttämään kauppa- ja investointipolitiikkaa laatiessaan EU:n
valmistusteollisuuden laitosten siirtämistä EU:sta pois, jotta työpaikat voidaan pitää EU:n
jäsenvaltioissa;
13. katsoo, että vapaakauppasopimuksia neuvotellessaan komission olisi varmistettava, että
kielletään vääristävät käytännöt, kuten kaksoishinnoittelumekanismit sekä raaka-aineiden
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vientirajoitukset;
14. toteaa, että kaikilla EU:n talouden kannalta strategisilla perusmetalliteollisuuden aloilla
vallitsee maailmanlaajuinen kilpailu; katsoo, että komission on kiireellisesti otettava
viitemarkkinoiksi maailmanmarkkinat eikä rajoitettava tutkimuksiaan pelkästään
sisämarkkinoihin määritellessään merkityksellisiä markkinoita;
15. panee merkille komission laatimassa Euroopan investointiohjelmassa esitetyn
vaatimuksen investointien vauhdittamisesta EU:ssa ja pitää kauppastrategioita olennaisina
keinoina tämän tavoitteen saavuttamiseksi;
16. katsoo, että eteenpäin suuntautuvilla kauppa- ja investointipolitiikoilla myötävaikutetaan
merkittävästi televiestintämarkkinoiden, tekijänoikeuksien ja digitaalitalouden
kehittämiseen Euroopassa ja tuotetaan selviä etuja EU:n kuluttajille ja yrityksille, myös
pk-yrityksille; painottaa, että digitaaliset sisämarkkinat ovat elintärkeät EU:n
kilpailukyvyn ja talouskasvun tehostamisen kannalta; korostaa, että on tarpeen varmistaa
tasapuoliset toimintaedellytykset markkinoille pääsyn vastavuoroisuutta koskevassa
asiassa ja että EU:n ulkopuolisten markkinatoimijoiden on noudatettava EU:n teollisuutta
ja kuluttajansuojaa koskevia normeja; kehottaa komissiota puuttumaan tulevissa kauppaja investointisopimuksissa digitaalisessa taloudessa, rajat ylittävissä tietovirroissa, tietojen
varastoinnissa sekä tietosuojassa ja kuluttajansuojassa ilmeneviin kaupankäynnin esteisiin
sen varmistamiseksi, että digitaalinen talous voi jatkaa sopeutumista ja kasvua kuluttajien
hyödyksi; kehottaa komissiota varmistamaan, etteivät nykyiset ja tulevat
kauppasopimukset heikennä EU:n tietosuojalainsäädäntöä;
17. kehottaa komissiota varmistamaan, että oikeus panna nykyinen tekijänoikeuslainsäädäntö
täytäntöön säilytetään tulevissa kauppasopimuksissa varsinkin teknologiansiirtoja
koskevilta osiltaan;
18. kehottaa komissiota kannustamaan eurooppalaisia tutkimuslaitoksia olemaan
aktiivisemmin yhteydessä potentiaalisiin kumppaneihin EU:n ulkopuolella ja
optimoimaan tutkimukseen ja innovointiin tehtävät investoinnit ja välttämään aivovuotoa;
kehottaa komissiota tehostamaan alueellista tutkimusyhteistyötä;
19. korostaa, että on tarpeen tehostaa maailmanlaajuisia ponnisteluja puhtaan
energiateknologian kehittämiseksi edelleen siirryttäessä kohti vähähiilistä taloutta, ja
kehottaa näin ollen komissiota lisäämään kauppakumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä
energiaan liittyvän tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin alalla;
20. kehottaa komissiota edistämään energiatoimittajien, -reittien ja -lähteiden
monipuolistamista etsimällä uusia energia-alan kauppakumppaneita ja tekemällä
alueellista yhteistyötä, jolloin kilpailu lisääntyisi ja eurooppalaisille energiankuluttajille
voitaisiin tarjota halvempia hintoja; korostaa, että uusiutuvien energioiden kehittäminen
sekä energiatehokkuuden lisääminen ovat olennaisen tärkeitä energiavarmuuden
parantamisen ja tuonnista riippuvuuden vähentämisen kannalta; pitää tärkeänä, että
vapaakauppasopimuksiin sisällytetään määräyksiä, joilla pyritään rakentamaan kestäviä
energiakumppanuuksia sekä tehostamaan teknologista yhteistyötä varsinkin uusiutuvien
energioiden ja energiatehokkuuden aloilla; suosittelee, että uusiin kauppasopimuksiin
sisällytetään energiaa ja raaka-aineita koskeva luku;
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21. pitää myönteisenä komission tiedonantoa nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia
koskevasta EU:n strategiasta; katsoo, että maailmanlaajuisten maakaasumarkkinoiden
viimeisin kehitys on EU:lle erittäin merkittävä tilaisuus parantaa energian
toimitusvarmuutta ja luoda kilpaillummat markkinat; kehottaa saattamaan yhteistä etua
koskevan hankkeen viipymättä täytäntöön sen varmistamiseksi, että käytössä on
asiamukainen infrastruktuuri, jotta näitä parantuneita kaasukauppamahdollisuuksia
voidaan hyödyntää;
22. korostaa, että on tärkeää saada aikaan "dynaaminen" sopimus ympäristöystävällisistä
hyödykkeistä, joista neuvotellaan parhaillaan, sekä varmistaa, että sopimukseen voi
myöhemmin liittyä useampia WTO-kumppaneita ja että siihen voidaan myöhemmin
sisällyttää ympäristöystävälliset palvelut, minkä ansiosta voitaisiin edistää EU:n vihreän
teknologian teollisuutta ja Pariisin ilmastosopimuksessa vuonna 2015 vahvistettujen
ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista, parantaa energian toimitusvarmuutta EU:ssa
sekä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista;
23. kehottaa komissiota edistämään sukupuolten tasa-arvoa sekä mustien, aasialaisten ja
etnisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden tasa-arvoa kauppa- ja
investointipolitiikkojen laadinnassa.
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