
AM\721576FI.doc PE405.915v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2008/2004(INI)

29.4.2008

TARKISTUKSET
1 - 26

Lausuntoluonnos
Olle Schmidt
(PE404.510v01-00)

palvelujen kaupasta
(2008/2004(INI))



PE405.915v01-00 2/14 AM\721576FI.doc

FI

AM_Com_NonLegOpinion



AM\721576FI.doc 3/14 PE405.915v01-00

FI

Tarkistus 1
Olle Schmidt, Gunnar Hökmark

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. panee merkille, että palvelut, etenkin 
rahoituspalvelut, vaikuttavat moniin 
toimialoihin, ja korostaa, että tämän 
päätöslauselman keskipisteenä on 
palvelujen kauppa eli markkinoille 
pääsyn saavuttaminen vapaaehtoisen 
markkinoiden avaamisen kautta 
käyttämällä pyydä ja tarjoa -
neuvottelumenetelmää; esittää, että 
rahoitusvalvonnan ja sääntelyn kaltaisia 
aloja ja muita rahoituspalvelujen eri 
näkökohtia koskevia kysymyksiä olisi 
käsiteltävä sopivalla foorumilla;

Or. en

Tarkistus 2
Othmar Karas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kannattaa vahvasti komission 
näkemystä, että markkinoille pääsy on 
kasvua ja työllisyyttä edistävän Lissabonin 
strategian olennainen osatekijä;

1. kannattaa vahvasti komission 
näkemystä, että markkinoille pääsy, 
erityisesti palvelujen vapaa kauppa, on 
kasvua ja työllisyyttä edistävän Lissabonin 
strategian olennainen osatekijä; painottaa, 
että hyvin säännelty palvelujen vapaa 
kauppa hyödyttää kaikkia osallistujamaita 
ja -alueita;

Or. en
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Tarkistus 3
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että eurooppalaiset 
yritykset ovat yhä aktiivisempia 
kansainvälisesti, että maailmanlaajuinen 
talouskasvu on suuressa määrin 
kolmansien maiden käsissä ja että 
parempi pääsy markkinoille 
myötävaikuttaisi siksi Euroopan unionin 
kilpailukyvyn vahvistamiseen;

Or. en

Tarkistus 4
Gay Mitchell

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että palvelujen kauppaa 
tarvitaan täydentämään tavaroiden 
kauppaa ja että niitä ei pitäisi käsitellä
erillään toisistaan; 

Or. en

Tarkistus 5
Gay Mitchell

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että palvelutaloudesta on 
tullut määrällisesti tärkein talouden ala 
OECD-maiden talouksissa ja että 
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palveluiden saatavuus lisää talouskasvua 
ja helpottaa liiketoiminnan kasvua ja 
kehitystä parantamalla muiden 
teollisuudenalojen suorituskykyä, koska 
palvelut tarjoavat tärkeitä välipanoksia 
etenkin yhä yhteenliittyneemmässä 
globalisoituneessa maailmassa;

Or. en

Tarkistus 6
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa sen, että markkinoille pääsyn 
saavuttaminen on palveluiden kohdalla 
vaikea prosessi käynnissä olevien Dohan 
kehitysohjelmaan liittyvien neuvottelujen 
puitteissa; kehottaa komissiota pyrkimään 
tasapainoisen paketin aikaansaamiseen, 
johon kuuluu kunnianhimoinen tarjonta 
palvelujen alalla, erityisesti 
rahoituspalvelujen, joissa Euroopan 
unionilla on suuret kasvumahdollisuudet;

2. tunnustaa sen, että markkinoille pääsyn 
saavuttaminen on palveluiden kohdalla 
vaikea prosessi käynnissä olevien Dohan 
kehitysohjelmaan liittyvien neuvottelujen 
puitteissa; kehottaa komissiota pyrkimään 
WTO:n monenvälisissä puitteissa
tasapainoisen paketin aikaansaamiseen, 
johon kuuluu kunnianhimoinen tarjonta 
palvelujen alalla, erityisesti 
rahoituspalvelujen, joissa Euroopan 
unionilla on suuret kasvumahdollisuudet,
minkä olisi kuljettava käsi kädessä 
tehokkaiden valvontajärjestelmien 
samanaikaisen kehittämisen kanssa; 

Or. fr

Tarkistus 7
Gay Mitchell

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa sen, että markkinoille pääsyn 2. tunnustaa sen, että markkinoille pääsyn 
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saavuttaminen on palveluiden kohdalla 
vaikea prosessi käynnissä olevien Dohan 
kehitysohjelmaan liittyvien neuvottelujen 
puitteissa; kehottaa komissiota pyrkimään 
tasapainoisen paketin aikaansaamiseen, 
johon kuuluu kunnianhimoinen tarjonta 
palvelujen alalla, erityisesti 
rahoituspalvelujen, joissa Euroopan 
unionilla on suuret kasvumahdollisuudet;

saavuttaminen on palveluiden kohdalla 
vaikea prosessi käynnissä olevien 
WTO:n/Dohan kehitysohjelmaan liittyvien 
neuvottelujen puitteissa; kehottaa 
komissiota pyrkimään tasapainoisen 
paketin aikaansaamiseen, johon kuuluu 
kunnianhimoinen tarjonta palvelujen alalla, 
erityisesti rahoituspalvelujen, joissa 
Euroopan unionilla on suuret 
kasvumahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 8
Othmar Karas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tunnustaa sen, että markkinoille pääsyn 
saavuttaminen on palveluiden kohdalla 
vaikea prosessi käynnissä olevien Dohan 
kehitysohjelmaan liittyvien neuvottelujen 
puitteissa; kehottaa komissiota pyrkimään 
tasapainoisen paketin aikaansaamiseen, 
johon kuuluu kunnianhimoinen tarjonta 
palvelujen alalla, erityisesti 
rahoituspalvelujen, joissa Euroopan 
unionilla on suuret kasvumahdollisuudet;

2. tunnustaa sen, että markkinoille pääsyn 
saavuttaminen on palveluiden kohdalla 
vaikea prosessi käynnissä olevien Dohan 
kehitysohjelmaan liittyvien neuvottelujen 
puitteissa; kehottaa komissiota pyrkimään 
tasapainoisen paketin aikaansaamiseen, 
johon kuuluu kunnianhimoinen tarjonta 
palvelujen alalla, erityisesti 
rahoituspalvelujen, joissa Euroopan 
unionilla on kilpailukykyistä 
asiantuntemusta ja suuret 
kasvumahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 9
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ottamaan 
kauppaneuvotteluissa täysin huomioon 
yleishyödyllisten palvelujen olemassaolon 
ja mahdollisen vaikutuksen, joka 
markkinoiden avautumisella on niiden 
järjestämiseen;

Or. fr

Tarkistus 10
Harald Ettl

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että rahoituspalvelujen 
alalla EU:lla on maailman avoimimpiin 
kuuluvat markkinat, mutta korostaa, että
Euroopan unionin on pyrittävä 
hyökkäävämpään taktiikkaan palvelujen 
kaupasta käytävissä neuvotteluissa ja 
omaksuttava avoimuuden, kehityksen ja 
vastavuoroisuuden periaatteet;

3. panee merkille, että Euroopan unionin 
on pyrittävä erilaiseen taktiikkaan 
palvelujen kaupasta käytävissä 
neuvotteluissa ja omaksuttava avoimuuden, 
kehityksen ja vastavuoroisuuden periaatteet
mutta ennen kaikkea vaarantamatta 
kehitysmaiden ja siirtymätalouden maiden 
kykyä kehittää palvelualojaan 
kansallisten poliittisten tavoitteidensa 
mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 11
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että rahoituspalvelujen 
alalla EU:lla on maailman avoimimpiin 
kuuluvat markkinat, mutta korostaa, että 

3. panee merkille, että rahoituspalvelujen 
suhteen EU:lla on maailman avoimimpiin 
kuuluvat markkinat, mutta korostaa, että 



PE405.915v01-00 8/14 AM\721576FI.doc

FI

Euroopan unionin on pyrittävä 
hyökkäävämpään taktiikkaan palvelujen 
kaupasta käytävissä neuvotteluissa ja 
omaksuttava avoimuuden, kehityksen ja 
vastavuoroisuuden periaatteet;

Euroopan unionin on pyrittävä 
hyökkäävämpään ja tasapainoiseen
taktiikkaan palvelujen kaupasta käytävissä 
neuvotteluissa ja omaksuttava avoimuuden, 
kehityksen ja vastavuoroisuuden 
periaatteet;

Or. fr

Tarkistus 12
Othmar Karas

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että rahoituspalvelujen 
alalla EU:lla on maailman avoimimpiin 
kuuluvat markkinat, mutta korostaa, että 
Euroopan unionin on pyrittävä 
hyökkäävämpään taktiikkaan palvelujen 
kaupasta käytävissä neuvotteluissa ja 
omaksuttava avoimuuden, kehityksen ja 
vastavuoroisuuden periaatteet;

3. panee merkille, että rahoituspalvelujen 
alalla EU:lla on maailman avoimimpiin 
kuuluvat markkinat, mutta korostaa, että 
Euroopan unionin on pyrittävä 
hyökkäävämpään taktiikkaan palvelujen 
kaupasta käytävissä neuvotteluissa ja 
omaksuttava avoimuuden, kehityksen ja 
etenkin vastavuoroisuuden periaatteet;

Or. en

Tarkistus 13
Othmar Karas

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että tärkeää, että 
rahoituspalveluviranomaiset pysyvät 
menestyksekkäästi kaikkien 
eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten 
rahoituspalvelumarkkinoiden vauhdissa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tehostamaan EU:n sääntelykehyksiä sekä 
tiivistämään Euroopan unionin ja sen 
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kauppakumppaneiden sääntelystä käymää 
vuoropuhelua; 

Or. en

Tarkistus 14
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että vastavuoroisuus on 
ymmärrettävä markkinoiden välisen 
sääntelyn ja valvonnan samanarvoisuudet 
huomioon ottaen;

Or. fr

Tarkistus 15
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. muistuttaa, että rahoitusmarkkinoilla 
sääntely- ja valvontatekijät ovat 
kilpailutekijöitä, ja kehottaa komissiota 
valvomaan vilpillisiä käytäntöjä; 

Or. fr

Tarkistus 16
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa komissiota torjumaan 
sellaisten kolmansien maiden "offshore"-
käytäntöjä, jotka vahingoittavat 
markkinoiden vastavuoroisesti 
hyödyttävää avautumista;

Or. fr

Tarkistus 17
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
 3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. kiinnittää komission huomiota 
joidenkin sellaisten toimenpiteiden 
ekstraterritoriaaliseen luonteeseen 
etenkin rahoitusmarkkinoiden alalla, joita 
unionin kumppanit voivat toteuttaa ja 
joissa ei kunnioiteta markkinoiden 
avautumisen vastavuoroisuuden henkeä 
ja ideaa;

Or. fr

Tarkistus 18
Harald Ettl

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita työskentelemään 
komission kanssa yhdennetymmän ja 
johdonmukaisen kauppapolitiikan 
kehittämiseksi, erityisesti investointien 
alalla; huomauttaa, että jäsenvaltioiden ei 
pitäisi yliarvioida ulkomaisten 

4. kehottaa jäsenvaltioita työskentelemään 
komission kanssa yhdennetymmän ja 
johdonmukaisen kauppapolitiikan 
kehittämiseksi, erityisesti investointien 
alalla; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
järkevää arvioida talouksiinsa 
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investointien riskejä, vaan pyrkiä 
tekemään kansantalouksistaan 
tosiasiallisesti avoimia, myös mitä tulee 
valtiollisiin sijoitusrahastoihin;

ulkomaalaisista valtiollisista 
sijoitusrahastoista tehtävien investointien 
taloudellisia etuja ja riskejä ja erityisesti 
niiden vaikutusta toimitusvarmuuteen 
yksittäisissä tapauksissa;

Or. de

Tarkistus 19
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita työskentelemään 
komission kanssa yhdennetymmän ja 
johdonmukaisen kauppapolitiikan 
kehittämiseksi, erityisesti investointien 
alalla; huomauttaa, että jäsenvaltioiden ei 
pitäisi yliarvioida ulkomaisten 
investointien riskejä, vaan pyrkiä 
tekemään kansantalouksistaan 
tosiasiallisesti avoimia, myös mitä tulee 
valtiollisiin sijoitusrahastoihin;

4. kehottaa jäsenvaltioita työskentelemään 
komission kanssa yhdennetymmän ja 
johdonmukaisen kauppapolitiikan 
kehittämiseksi, erityisesti investointien 
alalla; huomauttaa, että jäsenvaltioiden ei 
pitäisi yliarvioida ulkomaisten 
investointien riskejä, vaan pyrkiä 
kansantalouksiensa avoimuutta 
koskevaan yhteiseen lähestymistapaa ja 
valtiollisten sijoitusrahastojen 
ymmärtämiseen;

Or. fr

Tarkistus 20
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kiinnittää komission huomiota 
mahdollisiin riskeihin, jotka koskevat 
kilpailusääntöjen kunnioittamista 
Euroopan unionissa, koska julkisia 
hankintoja koskevassa WTO-
sopimuksessa ei ole vastavuoroisuutta;
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Or. fr

Tarkistus 21
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota vahvistamaan 
piratismin torjuntaa etenkin Internetin 
kautta edistämällä muun muassa 
kansallisten hallintojen parempaa 
yhteistyötä;

Or. fr

Tarkistus 22
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. puoltaa komission monenvälisille 
kauppaneuvotteluille antamaa vahvaa 
tukea, mutta huomauttaa, että palvelujen 
kaupan osalta, erityisesti mitä tulee 
rahoituspalveluihin, 
vapaakauppasopimukset saattavat sopia 
paremmin markkinoille pääsyn 
hankkimiseen; tukee voimakkaasti 
sellaisten talouskumppanuussopimusten 
tekemistä AKT-maiden kanssa, jotka eivät 
kata ainoastaan tavaroita vaan myös 
palvelut ja investoinnit ja jotka siten 
mahdollistavat kyseisten maiden 
yhdentymisen maailmantalouteen;

5. puoltaa komission monenvälisille 
kauppaneuvotteluille antamaa vahvaa 
tukea, tukee voimakkaasti sellaisten 
talouskumppanuussopimusten tekemistä 
AKT-maiden kanssa, joihin otetaan 
mukaan tarpeelliset kehityksen eri tasoja 
heijastavat epäsymmetriat ja jotka eivät 
kata ainoastaan tavaroita vaan myös 
palvelut ja investoinnit ja jotka siten 
mahdollistavat kyseisten maiden 
yhdentymisen maailmantalouteen;

Or. fr
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Tarkistus 23
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että rahoituspalvelujen 
tehokas markkinoille pääsy luo parempia 
mahdollisuuksia kilpailuun, avoimuuten 
ja monipuolistamiseen; panee merkille, 
että varsinkin nousevissa talouksissa 
tehokas markkinoille pääsy voisi johtaa 
vahvempaan paikallisten 
rahoitusmarkkinoiden kehitykseen 
sellaisten yritysten eduksi, jotka haluavat 
sijoittautua, sekä tarjota kuluttajille 
enemmän vaihtoehtoja ja parempia 
tuotteita;

Or. en

Tarkistus 24
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa – AKT-maiden heikon 
rahoituksellisen, hallinnollisen ja 
institutionaalisen kapasiteetin mielessä 
pitäen – komissiota varmistamaan 
kansainvälisesti sovittujen standardien 
kunnioittamisen rahoituspalvelualan 
sääntelyssä ja valvonnassa sen 
neuvotellessa kauppasopimuksia ja 
pannessa niitä täytäntöön 
veroparatiiseina pidettävien maiden
kanssa;

Or. en
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Tarkistus 25
Harald Ettl

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota WTO:n 
monenvälisen palvelukaupan 
yleissopimuksen (GATS) yhteydessä ja 
kahdenvälisissä neuvotteluissa olemaan 
tekemättä uusia markkinoille pääsyä 
koskevia sitoumuksia yleishyödyllisten 
palvelujen herkillä aloilla; huomauttaa, 
että erityisesti EU:lle ja jäsenvaltioille 
taattu oikeus säännellä yleishyödyllisiä 
palveluja on pysyttävä rajoittamattomana;

Or. de

Tarkistus 26
Gay Mitchell

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että erityisesti rahoituspalvelujen 
saatavuus (mikroluotot, pankkitilien ja 
peruspankkipalvelujen käyttömahdollisuus) 
on tarpeen yksityishenkilöille 
kehitysmaissa, jotta he voisivat harjoittaa 
taloudellisia perustoimintoja, ja pyytää 
näin ollen komissiota edistämään 
markkinoille pääsyn parantamista 
kehitysmaissa rahoituspalvelujen alalla.

6. katsoo, että erityisesti rahoituspalvelujen 
saatavuus (mikroluotot, pankkitilien ja 
peruspankkipalvelujen käyttömahdollisuus,
kiinnelainat, leasing ja factoring, eläkkeet 
sekä paikalliset ja kansainväliset 
rahasiirrot) on tarpeen yksityishenkilöille 
kehitysmaissa, jotta he voisivat harjoittaa 
taloudellisia perustoimintoja, ja pyytää 
näin ollen komissiota edistämään 
markkinoille pääsyn parantamista 
kehitysmaissa rahoituspalvelujen alalla ja 
kannustamaan järkevään vakavaraisuutta 
koskevaan sääntelyyn, kilpailukykyisten 
markkinoiden kehittämiseen ja 
rahoituspalvelu-alan opetukseen.

Or. en
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