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Tarkistus 1
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
joka koskee lainsäädännön lähentämistä 
EU:n tärkeimpien kauppakumppanien 
lainsäädännön kanssa sekä kansainvälisten 
standardien kehittämistä; korostaa 
erityisesti, että vapaakauppaneuvotteluissa
olisi käsiteltävä etenkin standardointia, 
vastavuoroista tunnustamista, palveluja ja
julkisia hankintoja;

1. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
joka koskee lainsäädännön lähentämistä 
EU:n tärkeimpien kauppakumppanien 
lainsäädännön kanssa sekä kansainvälisten 
standardien kehittämistä; korostaa 
erityisesti, että vapaakauppaneuvotteluissa
on käsiteltävä etenkin terveys-, sosiaali- ja 
kuluttajansuojanormeja, ympäristön- ja 
eläintensuojelunormeja, standardointia, 
vastavuoroista tunnustamista, palveluja ja
julkisten hankintojen markkinoiden 
avoimuutta;

Or. fr

Tarkistus 2
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
joka koskee lainsäädännön lähentämistä 
EU:n tärkeimpien kauppakumppanien 
lainsäädännön kanssa sekä kansainvälisten 
standardien kehittämistä; korostaa 
erityisesti, että vapaakauppaneuvotteluissa 
olisi käsiteltävä etenkin standardointia, 
vastavuoroista tunnustamista, palveluja ja 
julkisia hankintoja;

1. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
joka koskee lainsäädännön lähentämistä 
EU:n tärkeimpien kauppakumppanien 
lainsäädännön kanssa sekä kansainvälisten 
standardien kehittämistä korkeatasoisen 
sosiaalisen suojelun, ympäristönsuojelun, 
reilun kaupan ja kuluttajansuojan 
varmistamiseksi; korostaa erityisesti, että 
vapaakauppaneuvotteluissa olisi käsiteltävä 
etenkin standardointia, vastavuoroista 
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tunnustamista ja julkisia hankintoja;

Or. en

Tarkistus 3
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
joka koskee lainsäädännön lähentämistä 
EU:n tärkeimpien kauppakumppanien 
lainsäädännön kanssa sekä kansainvälisten 
standardien kehittämistä; korostaa 
erityisesti, että vapaakauppaneuvotteluissa 
olisi käsiteltävä etenkin standardointia, 
vastavuoroista tunnustamista, palveluja ja 
julkisia hankintoja;

1. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
joka koskee lainsäädännön lähentämistä 
EU:n tärkeimpien kauppakumppanien 
lainsäädännön kanssa sekä kansainvälisten 
standardien kehittämistä; korostaa 
erityisesti, että vapaakauppaneuvotteluissa 
olisi käsiteltävä etenkin standardointia, 
vastavuoroista tunnustamista, lisenssejä, 
palveluja ja julkisia hankintoja;

Or. en

Tarkistus 4
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa jälleen tarvetta ottaa 
käyttöön Euroopan unionin ja sen 
kauppakumppaneiden välillä 
tasapainoiset kauppasopimukset 
vastavuoroisuuden ja molemminpuolisen 
hyödyn hengessä;

Or. fr
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Tarkistus 5
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. tukee komission tahtoa toteuttaa 
vapaakauppaneuvottelujen yhteydessä 
kattava analyysi näiden sopimusten 
vaikutuksista sisämarkkinoihin ja 
muuhun Euroopan unionin 
sisäpolitiikkaan; pyytää, että tämä 
vaikutustenarviointi toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
jotta ne voivat tutustua siihen ennen 
sopimusten allekirjoittamista;

Or. fr

Tarkistus 6
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että on tärkeää jatkaa 
jäljellä olevien kaupan esteiden 
poistamista sisämarkkinoilla, ja 
kannustaa siihen;

Or. en

Tarkistus 7
Rafał Trzaskowski

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa Yhdysvaltain-suhteiden suurta 2. korostaa Yhdysvaltain-suhteiden suurta 
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merkitystä; suhtautuu myönteisesti 
komission strategiaan, joka koskee 
transatlanttisen talousneuvoston 
uudelleenkäynnistämistä ja jossa on 
tarkoitus keskittyä tulevaisuuden 
teknologioiden kehittämiseen ja 
standardien laatimiseen keskeisillä osa-
alueilla, esimerkiksi vähähiilisen 
teknologian alalla;

merkitystä; suhtautuu myönteisesti 
komission strategiaan, joka koskee 
transatlanttisen talousneuvoston 
uudelleenkäynnistämistä ja jossa on 
tarkoitus keskittyä tulevaisuuden 
teknologioiden kehittämiseen ja 
standardien laatimiseen keskeisillä osa-
alueilla, esimerkiksi vähähiilisen 
teknologian alalla, ja pitää myönteisenä, 
että lainsäädäntö- ja sääntelykysymykset 
ovat yhä tärkeämpiä transatlanttisen 
lainsäätäjien vuoropuhelun puitteissa;

Or. en

Tarkistus 8
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa Yhdysvaltain-suhteiden suurta 
merkitystä; suhtautuu myönteisesti 
komission strategiaan, joka koskee 
transatlanttisen talousneuvoston 
uudelleenkäynnistämistä ja jossa on 
tarkoitus keskittyä tulevaisuuden 
teknologioiden kehittämiseen ja 
standardien laatimiseen keskeisillä osa-
alueilla, esimerkiksi vähähiilisen
teknologian alalla;

2. korostaa Yhdysvaltain-suhteiden suurta 
merkitystä; suhtautuu myönteisesti 
komission strategiaan, joka koskee 
transatlanttisen talousneuvoston 
uudelleenkäynnistämistä ja jossa on 
tarkoitus keskittyä tulevaisuuden 
teknologioiden kehittämiseen ja 
standardien laatimiseen keskeisillä osa-
alueilla, esimerkiksi energiatehokkaan
teknologian alalla;

Or. en
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Tarkistus 9
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa Yhdysvaltain-suhteiden suurta 
merkitystä; suhtautuu myönteisesti 
komission strategiaan, joka koskee 
transatlanttisen talousneuvoston 
uudelleenkäynnistämistä ja jossa on 
tarkoitus keskittyä tulevaisuuden 
teknologioiden kehittämiseen ja 
standardien laatimiseen keskeisillä osa-
alueilla, esimerkiksi vähähiilisen 
teknologian alalla;

2. korostaa Yhdysvaltain-suhteiden suurta 
merkitystä; suhtautuu myönteisesti 
komission strategiaan, joka koskee 
transatlanttisen talousneuvoston 
uudelleenkäynnistämistä ja jossa on 
tarkoitus keskittyä tulevaisuuden 
teknologioiden kehittämiseen ja 
standardien laatimiseen keskeisillä osa-
alueilla, esimerkiksi vähähiilisen 
teknologian alalla; pitää myönteisenä 
EU:n ja Yhdysvaltojen 
ilmailumarkkinoiden avautumista 
edelleen mutta pitää valitettavana, että 
Yhdysvallat ei ole olennaisesti edistynyt 
vanhentuneiden sääntelyesteiden 
poistamisessa ulkomaisten sijoitusten 
alalla, sillä siitä koituisi huomattavaa 
taloudellista hyötyä ja sen avulla 
luotaisiin työpaikkoja sekä kuluttajille 
että rahtiliikennöitsijöille;

Or. en

Tarkistus 10
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
edistämään kansainvälisten standardien 
kehittämistä ja muiden kuin tulleihin 
perustuvien kaupan esteiden poistamista 
sekä jatkamaan tärkeimpien 
kauppakumppaneiden, varsinkin Kiinan ja 
myös Japanin, kanssa keskustelua 

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
edistämään kansainvälisten standardien 
kehittämistä ja muiden kuin tulleihin 
perustuvien kaupan esteiden poistamista 
sekä jatkamaan tärkeimpien 
kauppakumppaneiden, varsinkin Kiinan ja 
myös Japanin, kanssa keskustelua 
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kulutustavaroiden turvallisuudesta 
kiinnittäen erityistä huomiota muiden kuin 
tulleihin perustuvien kaupan esteiden 
poistamiseen;

kulutustavaroiden turvallisuudesta ja 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
kunnioittamisesta kiinnittäen erityistä 
huomiota muiden kuin tulleihin 
perustuvien kaupan esteiden poistamiseen;

Or. fr

Tarkistus 11
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
edistämään kansainvälisten standardien 
kehittämistä ja muiden kuin tulleihin 
perustuvien kaupan esteiden poistamista 
sekä jatkamaan tärkeimpien 
kauppakumppaneiden, varsinkin Kiinan ja 
myös Japanin, kanssa keskustelua 
kulutustavaroiden turvallisuudesta 
kiinnittäen erityistä huomiota muiden kuin 
tulleihin perustuvien kaupan esteiden 
poistamiseen;

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
edistämään kansainvälisten standardien 
kehittämistä ja muiden kuin tulleihin 
perustuvien ja teknisten kaupan esteiden 
poistamista sekä jatkamaan tärkeimpien 
kauppakumppaneiden, varsinkin Kiinan ja 
myös Japanin, kanssa keskustelua 
kulutustavaroiden turvallisuudesta 
kiinnittäen erityistä huomiota muiden kuin 
tulleihin perustuvien kaupan esteiden 
poistamiseen;

Or. en

Tarkistus 12
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
edistämään kansainvälisten standardien 
kehittämistä ja muiden kuin tulleihin 
perustuvien kaupan esteiden poistamista 
sekä jatkamaan tärkeimpien 
kauppakumppaneiden, varsinkin Kiinan ja 

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
edistämään kansainvälisten standardien 
kehittämistä ja perusteettomien muiden 
kuin tulleihin perustuvien kaupan esteiden 
poistamista sekä jatkamaan tärkeimpien 
kauppakumppaneiden, varsinkin Kiinan ja 
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myös Japanin, kanssa keskustelua 
kulutustavaroiden turvallisuudesta 
kiinnittäen erityistä huomiota muiden kuin 
tulleihin perustuvien kaupan esteiden 
poistamiseen;

myös Japanin, kanssa keskustelua 
kulutustavaroiden turvallisuudesta 
kiinnittäen erityistä huomiota
perusteettomien muiden kuin tulleihin 
perustuvien kaupan esteiden poistamiseen;
pitää kaikkia kahdenvälisten ja 
monenvälisten kauppasääntöjen 
epäjohdonmukaisesta täytäntöönpanosta 
johtuvia esteitä perusteettomina; pitää sen 
sijaan perusteltuina kaikkia esteitä, jotka 
johtuvat julkisten viranomaisten muista 
kuin kauppaan liittyvistä oikeutetuista 
lainsäädäntö- ja hallintotoimista, joilla on 
tahattomia seurauksia kaupalle ja joiden 
poistamisesta on neuvoteltava ja 
keskusteltava julkisesti;

Or. en

Tarkistus 13
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
edistämään kansainvälisten standardien 
kehittämistä ja muiden kuin tulleihin 
perustuvien kaupan esteiden poistamista 
sekä jatkamaan tärkeimpien 
kauppakumppaneiden, varsinkin Kiinan ja 
myös Japanin, kanssa keskustelua 
kulutustavaroiden turvallisuudesta 
kiinnittäen erityistä huomiota muiden kuin 
tulleihin perustuvien kaupan esteiden 
poistamiseen;

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa
edistämään kansainvälisten standardien 
kehittämistä ja muiden kuin tulleihin 
perustuvien kaupan esteiden poistamista 
sekä jatkamaan tärkeimpien 
kauppakumppaneiden, varsinkin Kiinan, ja 
myös Japanin, kanssa keskustelua 
kulutustavaroiden turvallisuudesta, 
terveysnormeista ja tuotanto-olosuhteista, 
erityisesti naisten ja lasten 
hyväksikäytöstä, kiinnittäen erityistä 
huomiota muiden kuin tulleihin 
perustuvien kaupan esteiden poistamiseen;

Or. en
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Tarkistus 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
3 kohta – 1 alakohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

katsoo, että kauppapolitiikka on yksi 
tärkeimmistä välineistä, joita EU:lla on 
käytettävissään Pohjois-Afrikan ja 
Välimeren alueen viimeaikaisen uudistus-
ja demokratisointikehityksen tukemiseksi, 
ja tässä valossa katsoo, että EU:n olisi 
edelleen parannettava markkinoidensa 
avoimuutta ja aloitettava tämä Egyptistä 
ja Tunisiasta;

Or. en

Tarkistus 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Lausuntoluonnos
3 kohta – 2 alakohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

katsoo, että EU:n olisi samalla harkittava 
vuoropuhelun aloittamista, jotta 
kannustetaan näitä maita vahvistamaan 
alueellisia kauppasuhteitaan 
perimmäisenä tavoitteena tulliliiton 
perustaminen niiden välille;

Or. en
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Tarkistus 16
Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
3 kohta – 3 alakohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

kehottaa neuvostoa hyväksymään 
viipymättä Paneurooppa–Välimeri-
alkuperäsääntöjä koskevan 
yleissopimuksen, minkä jälkeen 
komission olisi pikaisesti esitettävä 
ehdotuksia alkuperäsääntöjen 
ajantasaistamiseksi siten, että helpotetaan 
alueen kaupallista ja taloudellista 
integraatiota;

Or. en

Tarkistus 17
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että unionin 
markkinoiden avautuminen ei saa haitata 
kuluttajansuojaa; korostaa tullin ja 
markkinavalvontaviranomaisten välisen 
yhteistyön merkitystä ulkorajoilla, jotta 
unioniin tuotavat tuotteet tarkistetaan 
asianmukaisesti, ja toivoo komission 
aseman vahvistamista tässä suhteessa; 
panee ilahtuneena merkille Euroopan 
parlamentin, komission ja Yhdysvaltojen 
kulutustavaroiden turvallisuutta 
käsittelevän Consumer Product Safety 
Commission -elimen välisen erinomaisen 
yhteistyön tuoteturvallisuuden alalla; 
pitää myönteisenä yhteistyötä, joka 
kehittyy vähitellen IMCO-valiokunnan ja 
Intian ja Kiinan kaltaisten maiden välillä 
tällä alalla; katsoo, että tällaista 
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yhteistyötä olisi tehostettava ja se olisi 
laajennettava muihin kumppaneihin 
kauppasopimusneuvottelujen yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 18
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että julkisten 
hankintojen osuus maailman BKT:stä on 
merkittävä ja kasvaa edelleen ja että 
julkiset hankinnat tarjoavat vielä 
hyödyntämättömiä uusia 
kasvumahdollisuuksia innovatiivisille 
yrityksille; pahoittelee, että EU:n 
tärkeimpien kauppakumppaneiden julkisia 
hankintoja koskevat markkinat eivät ole 
yhtä avoimet, ja kehottaa komissiota
edistämään EU:n yritysten pääsyä näille
markkinoille;

5. panee merkille, että julkisten 
hankintojen osuus maailman BKT:stä on 
merkittävä ja kasvaa edelleen ja että 
julkiset hankinnat tarjoavat vielä 
hyödyntämättömiä uusia 
kasvumahdollisuuksia innovatiivisille 
yrityksille; pahoittelee, että EU:n 
tärkeimpien kauppakumppaneiden julkisia 
hankintoja koskevat markkinat ovat 
erityisen suljetut, ja kehottaa komissiota
pyytämään unionin kauppakumppaneilta
EU:n yritysten vastavuoroista pääsyä
julkisten hankintojen markkinoille;

Or. fr

Tarkistus 19
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että julkisten 
hankintojen osuus maailman BKT:stä on 
merkittävä ja kasvaa edelleen ja että 
julkiset hankinnat tarjoavat vielä 
hyödyntämättömiä uusia 
kasvumahdollisuuksia innovatiivisille 

5. panee merkille, että julkisten 
hankintojen osuus maailman BKT:stä on 
merkittävä ja kasvaa edelleen ja että 
julkiset hankinnat tarjoavat vielä 
hyödyntämättömiä uusia 
kasvumahdollisuuksia innovatiivisille 
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yrityksille; pahoittelee, että EU:n 
tärkeimpien kauppakumppaneiden 
julkisia hankintoja koskevat markkinat 
eivät ole yhtä avoimet, ja kehottaa
komissiota edistämään EU:n yritysten 
pääsyä näille markkinoille;

yrityksille; vaatii komissiota toimittamaan 
tietoa julkisten hankintojen avoimuuden 
tasosta ja varmistamaan 
vastavuoroisuuden muiden 
teollisuusmaiden ja tärkeimpien 
kehittyvien talouksien kanssa;

Or. en

Tarkistus 20
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että innovointi ja kilpailuetujen 
yksilöiminen ovat EU:lle ratkaisevan 
tärkeitä maailmanlaajuisessa taloudessa, 
jossa kilpailukyky usein perustuu alhaisiin 
työvoimakustannuksiin, ja kehottaa tästä 
syystä komissiota tekemään aloitteita, joilla 
tuetaan huipputeknologioiden ja 
ympäristöystävällisten teknologioiden sekä 
niihin perustuvien tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä.

6. katsoo, että innovointi ja kilpailuetujen 
yksilöiminen ovat EU:lle ratkaisevan 
tärkeitä maailmanlaajuisessa taloudessa, 
jossa kilpailukyky usein perustuu alhaisiin
työvoimakustannuksiin; korostaa tarvetta 
muuttaa EU:n kauppapolitiikka 
todelliseksi kestävän kehityksen välineeksi
ja kehottaa tästä syystä komissiota 
tekemään aloitteita, joilla tuetaan 
huipputeknologioiden ja 
ympäristöystävällisten teknologioiden sekä 
niihin perustuvien tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä ja luodaan enemmän ja 
parempia työpaikkoja näillä aloilla;

Or. en

Tarkistus 21
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että innovointi ja kilpailuetujen 
yksilöiminen ovat EU:lle ratkaisevan 

6. katsoo, että innovointi ja kilpailuetujen 
yksilöiminen ovat EU:lle ratkaisevan 



PE460.946v01-00 14/16 AM\861430FI.doc

FI

tärkeitä maailmanlaajuisessa taloudessa, 
jossa kilpailukyky usein perustuu alhaisiin 
työvoimakustannuksiin, ja kehottaa tästä 
syystä komissiota tekemään aloitteita, joilla 
tuetaan huipputeknologioiden ja 
ympäristöystävällisten teknologioiden sekä 
niihin perustuvien tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä.

tärkeitä maailmanlaajuisessa taloudessa, 
jossa kilpailukyky usein perustuu alhaisiin 
työvoimakustannuksiin, ja kehottaa tästä 
syystä komissiota tekemään aloitteita, joilla 
tuetaan investointeja tutkimukseen ja 
kehittämiseen ja huipputeknologioiden ja 
ympäristöystävällisten teknologioiden sekä 
niihin perustuvien tuotteiden ja palvelujen 
kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 22
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa suorien ulkomaisten 
investointien merkityksestä unionin 
taloudelle; ehdottaa kuitenkin, että olisi 
syytä pohtia unionin tasolla tarvetta 
arvioida näiden investointien vaikutusta 
sisämarkkinoihin, jotta tarvittaessa 
voidaan ehkäistä näiden investointien 
haitallisia vaikutuksia innovointiin ja 
taitotietoon unionissa.

Or. fr

Tarkistus 23
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan asianmukaisesti huomioon 
innovoinnin merkityksen voimakkaalle ja 
kestävälle kasvulle ja varmistamaan, että 
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innovointia rahoitetaan riittävästi 
ottamalla käyttöön EU:n 
joukkovelkakirjalainoja ja luomalla 
lainsäädäntökehys, jotta 
riskipääomarahastot voivat investoida 
vapaasti kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 24
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa lisäämään ja kehittämään 
tavaroiden ja teknologian vaihtoa EU:n ja 
kehitysmaiden ja vähiten kehittyneiden 
maiden välillä maataloustuotteiden 
vapaan ja reilun kaupan avulla: korostaa 
tällaisten kyseisten osapuolten välisten 
kauppasuhteiden näiden maiden 
kuluttajille tuottamaa hyötyä;

Or. en

Tarkistus 25
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että on tärkeää varmistaa, 
että teollisuus säilyy kilpailukykyisenä 
tulevaisuuden kestävässä taloudessa, ja 
katsoo, että kauppapolitiikalla olisi 
jatkossakin tuettava vihreää kasvua ja 
ilmastonmuutokseen liittyviä tavoitteita, 
erityisesti hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä.
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Or. en

Tarkistus 26
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. katsoo, että väestön vanhetessa 
ikääntyvät työntekijät ovat arvokas 
resurssi kaupan alalla ja että olisi 
poistettava esteet heidän 
kannustamiseltaan työssä jatkamiseen.

Or. en

Tarkistus 27
Catherine Stihler

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
edistämään kestävää kehitystä ja 
kansainvälisiä työnormeja sekä EU:ssa 
että sen ulkopuolella.

Or. en


