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Tarkistus 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
jatkamaan ulkomaan markkinoille pääsyn 
helpottamiseen tähtäävän eurooppalaisen 
strategian täytäntöönpanoa, jotta voitaisiin 
poistaa muihin kuin tulleihin perustuvat 
kaupan esteet;

1. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
jatkamaan ulkomaan markkinoille pääsyn 
helpottamiseen tähtäävän eurooppalaisen 
strategian täytäntöönpanoa, jotta voitaisiin 
poistaa muihin kuin tulleihin perustuvat 
kaupan esteet; kehottaa komissiota 
säilyttämään vahvan aseman 
puolustaessaan Euroopan unionin etuja 
epäreilua kauppaa vastaan monenvälisten 
ja kahdenvälisten kauppasopimusten 
täytäntöönpanon ja kaikkien kaupan 
esteiden poistamisen yhteydessä, mukaan 
luettuina tapaukset, joissa se on 
oikeutettua myönnytysten tai muiden 
velvoitteiden keskeyttämiseksi riitojen 
ratkaisusta annettuja sääntöjä ja 
menettelyjä koskevan WTO:n sopimuksen 
22 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 2
Phil Prendergast

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
jatkamaan ulkomaan markkinoille pääsyn 
helpottamiseen tähtäävän eurooppalaisen 
strategian täytäntöönpanoa, jotta voitaisiin 
poistaa muihin kuin tulleihin perustuvat 
kaupan esteet;

1. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
jatkamaan ulkomaan markkinoille pääsyn 
helpottamiseen tähtäävän eurooppalaisen 
strategian täytäntöönpanoa, jotta voitaisiin 
poistaa muihin kuin tulleihin perustuvat 
kaupan esteet ja parantaa kaikkien 
taloudellisten toimijoiden 
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oikeusvarmuutta;

Or. en

Tarkistus 3
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
jatkamaan ulkomaan markkinoille pääsyn 
helpottamiseen tähtäävän eurooppalaisen 
strategian täytäntöönpanoa, jotta voitaisiin 
poistaa muihin kuin tulleihin perustuvat 
kaupan esteet;

1. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
jatkamaan ulkomaan markkinoille pääsyn 
helpottamiseen tähtäävän eurooppalaisen 
strategian täytäntöönpanoa, jotta voitaisiin 
poistaa perusteettomat muihin kuin 
tulleihin perustuvat kaupan esteet;

Or. en

Tarkistus 4
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
jatkamaan ulkomaan markkinoille pääsyn 
helpottamiseen tähtäävän eurooppalaisen 
strategian täytäntöönpanoa, jotta voitaisiin 
poistaa muihin kuin tulleihin perustuvat 
kaupan esteet;

1. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
jatkamaan ulkomaan markkinoille pääsyn 
helpottamiseen tähtäävän eurooppalaisen 
strategian täytäntöönpanoa, jotta voitaisiin 
poistaa muihin kuin tulleihin perustuvat 
kaupan esteet ja oikeudelliset rajoitukset, 
edistää pääsyä palvelu- ja 
investointimarkkinoille, vapauttaa 
julkisten hankintojen markkinat, 
parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojaa ja täytäntöönpanon valvontaa sekä 
poistaa raaka-aineiden kestävän 
saatavuuden esteet; 

Or. lt
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Tarkistus 5
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota neuvottelemaan 
merkittävimpien kolmansien maiden 
vientimarkkinoista vastaavien 
tulliviranomaisten ja muiden 
asianomaisten viranomaisten kanssa, 
jotta voidaan vähentää EU:n alueella 
valmistettujen tai kokoonpantujen 
tuotteiden liiallisen tiukkojen ja 
tarpeettomien tarkastusmenettelyjen 
soveltamista, koska ne ovat tullien 
ulkopuolisia ja näkymättömiä kaupan 
esteitä, kuten Yhdysvaltojen vaatimus, 
jonka mukaan kaikki kontit on 
läpivalaistava sataprosenttisesti;

Or. en

Tarkistus 6
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää kaikkia kahdenvälisten ja 
monenvälisten kaupankäyntisääntöjen 
epäjohdonmukaisesta täytäntöönpanosta 
johtuvia esteitä perusteettomina; pitää sen 
sijaan perusteltuina kaikkia esteitä, jotka 
aiheutuvat julkisten viranomaisten 
oikeutetuista lainsäädäntö- ja 
hallintotoimista, jotka liittyvät alun perin 
muuhun kuin kauppaan mutta joilla on 
tahattomia seurauksia kaupan kannalta 
ja joiden poistamisesta on neuvoteltava ja 
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keskusteltava julkisesti;

Or. en

Tarkistus 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
jolla tähdätään sääntelyn lähentämiseen ja 
kansainvälisten standardien laajempaan 
käyttöönottoon; toivoo, että kaupan alalla 
tiettyjen kumppaneiden kanssa käytävä 
sääntelyä koskeva jäsennelty vuoropuhelu 
johtaa konkreettisiin tuloksiin ja 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, sekä 
säännösten ja standardien lähentämiseen ja 
kehittämiseen;

2. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
jolla tähdätään sääntelyn lähentämiseen ja 
kansainvälisten standardien laajempaan 
käyttöönottoon erityisesti 
kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun, 
terveys- ja työnormien sekä eläinten 
hyvinvoinnin aloilla; toivoo, että kaupan 
alalla tiettyjen kumppaneiden kanssa 
käytävä jäsennelty vuoropuhelu, kuten 
Yhdysvaltojen kanssa käytävä 
transatlanttinen vuoropuhelu, Kiinan 
kanssa käytävät korkean tason talous- ja 
kauppaneuvottelut ja Japanin kanssa 
käytävät korkean tason ryhmän 
neuvottelut, johtaa konkreettisiin tuloksiin 
ja vastavuoroiseen tunnustamiseen, sekä 
säännösten ja standardien lähentämiseen ja 
kehittämiseen, ja että mainittua 
vuoropuhelua käydään myös muiden 
kauppakumppaneiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 8
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
jolla tähdätään sääntelyn lähentämiseen ja 
kansainvälisten standardien laajempaan 
käyttöönottoon; toivoo, että kaupan alalla 
tiettyjen kumppaneiden kanssa käytävä 
sääntelyä koskeva jäsennelty vuoropuhelu 
johtaa konkreettisiin tuloksiin ja 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, sekä 
säännösten ja standardien lähentämiseen ja 
kehittämiseen;

2. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
jolla tähdätään sääntelyn lähentämiseen ja 
EU:n ja kansainvälisten standardien 
laajempaan käyttöönottoon erityisesti 
sosiaalisen ja ympäristöä koskevan
polkumyynnin välttämiseksi; toivoo, että 
kaupan alalla tiettyjen kumppaneiden 
kanssa käytävä sääntelyä koskeva 
jäsennelty vuoropuhelu johtaa 
konkreettisiin tuloksiin ja vastavuoroiseen 
tunnustamiseen, sekä säännösten ja 
standardien lähentämiseen ja 
kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 9
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
jolla tähdätään sääntelyn lähentämiseen ja 
kansainvälisten standardien laajempaan 
käyttöönottoon; toivoo, että kaupan alalla 
tiettyjen kumppaneiden kanssa käytävä 
sääntelyä koskeva jäsennelty vuoropuhelu 
johtaa konkreettisiin tuloksiin ja 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, sekä 
säännösten ja standardien lähentämiseen ja 
kehittämiseen;

2. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
jolla tähdätään sääntelyn lähentämiseen ja 
kansainvälisten standardien laajempaan 
käyttöönottoon; toivoo, että kaupan alalla 
tiettyjen kumppaneiden kanssa käytävä 
sääntelyä koskeva jäsennelty vuoropuhelu 
johtaa konkreettisiin tuloksiin ja 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, sekä 
säännösten ja standardien lähentämiseen ja 
kehittämiseen; korostaa, että mainitussa 
jäsennellyssä vuoropuhelussa sekä EU:n 
että sen kauppakumppaneiden on 
kunnioitettava täydellisesti demokraattista 
prosessia standardien hyväksymisessä; 

Or. en
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Tarkistus 10
Morten Løkkegaard

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
jolla tähdätään sääntelyn lähentämiseen ja 
kansainvälisten standardien laajempaan 
käyttöönottoon; toivoo, että kaupan alalla 
tiettyjen kumppaneiden kanssa käytävä 
sääntelyä koskeva jäsennelty vuoropuhelu 
johtaa konkreettisiin tuloksiin ja 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, sekä 
säännösten ja standardien lähentämiseen ja 
kehittämiseen;

2. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
jolla tähdätään sääntelyn lähentämiseen ja 
kansainvälisten standardien laajempaan 
käyttöönottoon, jotta kaupan teknisiä 
esteitä voidaan poistaa mahdollisuuksien 
mukaan; toivoo, että kaupan alalla 
tiettyjen kumppaneiden kanssa käytävä 
sääntelyä koskeva jäsennelty vuoropuhelu 
johtaa konkreettisiin tuloksiin ja 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, sekä 
säännösten ja standardien lähentämiseen ja 
kehittämiseen ja että mainitut 
vuoropuhelut ulotetaan koskemaan myös 
muita kauppakumppaneita;

Or. da

Tarkistus 11
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tukee sisämarkkinoiden 
toimenpidepakettiin sisältyvää ehdotusta, 
jolla tähdätään sääntelyn lähentämiseen ja 
kansainvälisten standardien laajempaan 
käyttöönottoon; toivoo, että kaupan alalla 
tiettyjen kumppaneiden kanssa käytävä 
sääntelyä koskeva jäsennelty vuoropuhelu 
johtaa konkreettisiin tuloksiin ja 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, sekä 
säännösten ja standardien lähentämiseen ja 

2. tukee yleistä ajattelutapaa, jolla 
tähdätään sääntelyn lähentämiseen ja 
kansainvälisten standardien laajempaan 
käyttöönottoon; toivoo, että kaupan alalla 
tiettyjen kumppaneiden kanssa käytävä 
sääntelyä koskeva jäsennelty vuoropuhelu 
johtaa konkreettisiin tuloksiin ja 
vastavuoroiseen tunnustamiseen, sekä 
säännösten ja standardien lähentämiseen ja 
kehittämiseen;
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kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 12
Phil Prendergast

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että kahdenvälisten ja 
alueellisten kauppasopimusten 
yleistymisen myötä kansainväliset 
kauppasuhteet ovat muuttuneet 
hankalammiksi, suuria kustannuksia 
aiheuttaviksi ja taloudellisten toimijoiden 
kannalta arvaamattomiksi; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota vahvistamaan 
monenvälistä kauppajärjestelmää 
erityisesti WTO:n Dohan kierroksen 
edistämisen avulla; 

Or. en

Tarkistus 13
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa kansainvälisten standardien 
merkitystä maailmankaupan ja kasvun 
tehostamisen kannalta erityisesti uuden 
teknologian kehittämisessä ja tarvetta 
varmistaa kansallisten 
standardointielinten yhteistyön 
tehostaminen maailmanlaajuisesti, 
erityisesti Yhdysvalloissa, Kiinassa ja 
Japanissa;



PE472.041v01-00 10/24 AM\876202FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 14
Phil Prendergast

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa pk-yritysten ylimääräisiä 
ongelmia niiden kohdatessa ulkomaista 
sääntelyä ja tullien ulkopuolisia kaupan 
esteitä, kuten kaupan 
suojaamismenettelyihin liittyviä 
oikeudellisia ja hallinnollisia esteitä;

Or. en

Tarkistus 15
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. pitää valitettavana teknisten 
standardien yhtenäisyyden jatkuvaa 
puuttumista, koska niillä pitkitetään 
kaupan esteiden voimassaoloa; korostaa, 
että uusien standardien kehittämistä olisi 
täydennettävä osallistavalla 
kansainvälisellä lähestymistavalla, jota 
tuetaan uusien kaupan esteiden 
syntymistä estävillä laajoilla kuulemisilla;

Or. en

Tarkistus 16
Phil Prendergast
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Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. kehottaa komissiota nopeuttamaan 
kaupan suojatoimia koskevien 
menettelyjen yksinkertaistamista ja 
mukauttamista pk-yritysten tarpeisiin ja 
kirjanpitojärjestelmiin sekä ottamaan 
käyttöön asianmukaiset toimet 
kolmansien maiden käynnistämien 
menettelyjen kohteiksi joutuvien pk-
yritysten tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 17
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. kehottaa komissiota puuttumaan 
tehokkaammin niiden 
kauppakumppaneiden toimintaan, jotka 
eivät sovella keskinäisiä 
tunnustamisperiaatteita EU:n 
standardointielinten kehittämien 
standardien yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 18
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. korostaa yhteisten investointien 
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merkitystä tutkimuksen ja kehittämisen 
edistämisessä EU:n alueelle tehtävien 
pitkäaikaisten investointien yhteydessä ja 
kehottaa komissiota edelleen edistämään 
kolmansien maiden osallistumista EU:n 
puiteohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 19
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tehostamaan Euroopan unionin tärkeimpien 
kauppakumppanien kanssa käytävää 
keskustelua tuoteturvallisuudesta ja teollis-
ja tekijänoikeuksien kunnioittamisesta, 
sekä tehostamaan niihin liittyvää 
yhteistyötä;

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
vastavuoroisuuden ja molemminpuolisen 
hyödyn periaatteiden pohjalta
tehostamaan Euroopan unionin tärkeimpien 
kauppakumppanien kanssa käytävää 
keskustelua tuoteturvallisuudesta ja teollis-
ja tekijänoikeuksien kunnioittamisesta, 
sekä tehostamaan niihin liittyvää 
yhteistyötä;

Or. lt

Tarkistus 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että Euroopan 
unionin tärkeimpien kumppaneiden 
julkisten hankintojen markkinat eivät ole 
yhtä avoimia kuin unionin omat vastaavat 
markkinat; tukee komission toimia, joiden 
päämääränä on tarkistaa julkisiin 
hankintoihin liittyvää EU-lainsäädäntöä, ja 

4. pitää valitettavana, että Euroopan 
unionin tärkeimpien kumppaneiden 
julkisten hankintojen markkinat eivät ole 
yhtä avoimia kuin unionin omat vastaavat 
markkinat; tukee vahvasti komission 
toimia, joiden päämääränä on tarkistaa 
julkisiin hankintoihin liittyvää EU-
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kannattaa erityisesti sellaisen 
lainsäädännön antamista, jolla 
selkiinnytetään määräyksiä, jotka koskevat 
kolmansien maiden yritysten pääsyä 
Euroopan julkisten hankintojen 
markkinoille, jotta voidaan varmistaa 
kyseisten markkinoiden kilpailuehtojen 
tasapuolisuus ja vahvistaa Euroopan 
unionin asemaa eurooppalaisten yritysten 
pääsyä kolmansien maiden julkisten 
hankintojen markkinoille koskevissa 
neuvotteluissa;

lainsäädäntöä, erityisesti 13. huhtikuuta 
2011 annettua tiedonantoa 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, ja 
kannattaa erityisesti sellaisen 
lainsäädännön antamista, jolla 
selkiinnytetään määräyksiä, jotka koskevat 
kolmansien maiden yritysten pääsyä 
Euroopan julkisten hankintojen 
markkinoille, jotta voidaan varmistaa 
vastavuoroisuuden periaatteen mukaisesti 
markkinoiden kilpailuehtojen tasapuolisuus 
ja vahvistaa Euroopan unionin asemaa 
eurooppalaisten yritysten pääsyä 
kolmansien maiden julkisten hankintojen 
markkinoille koskevissa neuvotteluissa;
kehottaa komissiota antamaan 
lainsäädäntöehdotuksen viimeistään 
vuoden 2011 loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 21
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että Euroopan
unionin tärkeimpien kumppaneiden 
julkisten hankintojen markkinat eivät ole 
yhtä avoimia kuin unionin omat vastaavat 
markkinat; tukee komission toimia, joiden 
päämääränä on tarkistaa julkisiin 
hankintoihin liittyvää EU-lainsäädäntöä, 
ja kannattaa erityisesti sellaisen 
lainsäädännön antamista, jolla
selkiinnytetään määräyksiä, jotka 
koskevat kolmansien maiden yritysten 
pääsyä Euroopan julkisten hankintojen 
markkinoille, jotta voidaan varmistaa 
kyseisten markkinoiden kilpailuehtojen 
tasapuolisuus ja vahvistaa Euroopan 
unionin asemaa eurooppalaisten yritysten 
pääsyä kolmansien maiden julkisten 

4. panee merkille, että sopimusten arvolla 
mitattuna vain 1–2 prosenttia EU:n 
jäsenvaltioiden hankintasopimuksista 
myönnetään toiseen maahan ja että 
kolmansien maiden tarjoajille 
myönnettävien sopimusten osuus on vain 
murto-osa tästä, mikä saa epäilemään
EU:n julkisten hankintojen markkinoiden
avoimuutta; katsoo kuitenkin, että alalla 
tarvitaan EU:n ja teollisuusmaiden sekä 
tärkeiden nousevan talouden 
kumppaneiden välistä vastavuoroisuutta, 
joka ei kuitenkaan saa estää etenkään 
kehitysmaiden viranomaisten valmiuksia 
käyttää julkisia hankintoja 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin; edellyttää 
näin ollen, että komissio esittää luvut ja 
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hankintojen markkinoille koskevissa 
neuvotteluissa;

tiedot julkisten hankintojen avoimuuden 
tasosta sekä Euroopan unionissa että 
muissa teollisuusmaissa, ja esittää
tasapainoisen lainsäädäntöehdotuksen, 
jolla edistetään kolmansien maiden 
yritysten tasapuolisempaa pääsyä 
Euroopan julkisten hankintojen 
markkinoille ja selvennetään säännöksiä, 
jotta voidaan varmistaa kyseisten 
markkinoiden kilpailuehtojen 
tasapuolisuus;

Or. en

Tarkistus 22
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että Euroopan 
unionin tärkeimpien kumppaneiden 
julkisten hankintojen markkinat eivät ole 
yhtä avoimia kuin unionin omat vastaavat 
markkinat; tukee komission toimia, joiden 
päämääränä on tarkistaa julkisiin 
hankintoihin liittyvää EU-lainsäädäntöä, 
ja kannattaa erityisesti sellaisen 
lainsäädännön antamista, jolla
selkiinnytetään määräyksiä, jotka koskevat 
kolmansien maiden yritysten pääsyä 
Euroopan julkisten hankintojen 
markkinoille, jotta voidaan varmistaa 
kyseisten markkinoiden kilpailuehtojen 
tasapuolisuus ja vahvistaa Euroopan 
unionin asemaa eurooppalaisten yritysten 
pääsyä kolmansien maiden julkisten 
hankintojen markkinoille koskevissa 
neuvotteluissa;

4. pitää valitettavana, että Euroopan 
unionin tärkeimpien kumppaneiden 
julkisten hankintojen markkinat eivät ole 
yhtä avoimia kuin unionin omat vastaavat 
markkinat; tukee komission toimia, joiden 
päämääränä on erityisesti selkiinnyttää
määräyksiä, jotka koskevat kolmansien 
maiden yritysten pääsyä Euroopan 
julkisten hankintojen markkinoille, jotta 
voidaan varmistaa kyseisten markkinoiden 
kilpailuehtojen tasapuolisuus ja vahvistaa 
Euroopan unionin asemaa eurooppalaisten 
yritysten pääsyä kolmansien maiden 
julkisten hankintojen markkinoille 
koskevissa neuvotteluissa; korostaa 
näyttöön perustuvan toimintapolitiikan, 
perusteellisen vaikutusten arvioinnin sekä 
suhteellisten riskien ja hyötyjen 
arvioinnin tarvetta EU:n yritysten ja 
julkisen sektorin toimijoiden kannalta, 
jotta asiasta voidaan antaa 
lainsäädäntöehdotus;

Or. en
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Tarkistus 23
Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että Euroopan 
unionin tärkeimpien kumppaneiden 
julkisten hankintojen markkinat eivät ole 
yhtä avoimia kuin unionin omat vastaavat 
markkinat; tukee komission toimia, joiden 
päämääränä on tarkistaa julkisiin 
hankintoihin liittyvää EU-lainsäädäntöä, ja 
kannattaa erityisesti sellaisen 
lainsäädännön antamista, jolla
selkiinnytetään määräyksiä, jotka
koskevat kolmansien maiden yritysten 
pääsyä Euroopan julkisten hankintojen 
markkinoille, jotta voidaan varmistaa 
kyseisten markkinoiden kilpailuehtojen 
tasapuolisuus ja vahvistaa Euroopan 
unionin asemaa eurooppalaisten yritysten 
pääsyä kolmansien maiden julkisten 
hankintojen markkinoille koskevissa 
neuvotteluissa;

4. pitää valitettavana, että Euroopan 
unionin tärkeimpien kumppaneiden 
julkisten hankintojen markkinat eivät ole 
yhtä avoimia kuin unionin omat vastaavat 
markkinat; tukee komission toimia, joiden 
päämääränä on tarkistaa julkisiin 
hankintoihin liittyvää EU-lainsäädäntöä, ja 
kannattaa erityisesti niiden tarvittavien 
toimien tarkistamista, joilla varmistetaan 
sekä EU:n yritysten oikeudenmukainen 
pääsy kolmansien maiden julkisten 
hankintojen markkinoille että kolmansien 
maiden yritysten pääsyä Euroopan 
julkisten hankintojen markkinoille, jotta 
voidaan vahvistaa Euroopan unionin 
asemaa eurooppalaisten yritysten pääsyä 
kolmansien maiden julkisten hankintojen 
markkinoille koskevissa neuvotteluissa;
korostaa kuitenkin, että mainitut toimet 
on toteutettava siten, että ne eivät aiheuta 
markkinoiden uutta ja tarpeetonta 
jakautumista, mikä puolestaan saattaisi 
vaikuttaa kielteisesti Euroopan 
teollisuuteen ja sen maailmanlaajuisiin 
kauppasuhteisiin:

Or. de

Tarkistus 24
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että Euroopan 4. pitää valitettavana, että Euroopan 
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unionin tärkeimpien kumppaneiden 
julkisten hankintojen markkinat eivät ole 
yhtä avoimia kuin unionin omat vastaavat 
markkinat; tukee komission toimia, joiden 
päämääränä on tarkistaa julkisiin 
hankintoihin liittyvää EU-lainsäädäntöä, ja 
kannattaa erityisesti sellaisen 
lainsäädännön antamista, jolla 
selkiinnytetään määräyksiä, jotka koskevat 
kolmansien maiden yritysten pääsyä 
Euroopan julkisten hankintojen 
markkinoille, jotta voidaan varmistaa 
kyseisten markkinoiden kilpailuehtojen 
tasapuolisuus ja vahvistaa Euroopan 
unionin asemaa eurooppalaisten yritysten 
pääsyä kolmansien maiden julkisten 
hankintojen markkinoille koskevissa 
neuvotteluissa;

unionin tärkeimpien kumppaneiden 
julkisten hankintojen markkinat eivät ole 
yhtä avoimia kuin unionin omat vastaavat 
markkinat; tukee komission toimia, joiden 
päämääränä on tarkistaa julkisiin 
hankintoihin liittyvää EU-lainsäädäntöä, ja 
kannattaa erityisesti sellaisen 
lainsäädännön antamista, jolla 
selkiinnytetään määräyksiä, jotka koskevat 
kolmansien maiden yritysten pääsyä 
Euroopan julkisten hankintojen 
markkinoille, jotta voidaan varmistaa 
kyseisten markkinoiden kilpailuehtojen 
tasapuolisuus ja varmistaa Euroopan
unionin ja kolmansien maiden yhtäläinen 
kohtelu eurooppalaisten yritysten pääsyä 
kolmansien maiden julkisten hankintojen 
markkinoille koskevissa neuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 25
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että Euroopan 
unionin tärkeimpien kumppaneiden 
julkisten hankintojen markkinat eivät ole 
yhtä avoimia kuin unionin omat vastaavat 
markkinat; tukee komission toimia, joiden 
päämääränä on tarkistaa julkisiin 
hankintoihin liittyvää EU-lainsäädäntöä, ja 
kannattaa erityisesti sellaisen 
lainsäädännön antamista, jolla 
selkiinnytetään määräyksiä, jotka koskevat 
kolmansien maiden yritysten pääsyä 
Euroopan julkisten hankintojen 
markkinoille, jotta voidaan varmistaa 
kyseisten markkinoiden kilpailuehtojen 
tasapuolisuus ja vahvistaa Euroopan 
unionin asemaa eurooppalaisten yritysten 
pääsyä kolmansien maiden julkisten 

4. pitää valitettavana, että Euroopan 
unionin tärkeimpien kumppaneiden 
julkisten hankintojen markkinat eivät ole 
yhtä avoimia kuin unionin omat vastaavat 
markkinat; vaatii kansainvälisten 
sitoumusten lisäämistä koskevien 
pyrkimysten tehostamista sekä käynnissä 
olevien julkisten hankintojen markkinoita 
koskevien sopimusneuvottelujen että 
sopimuspuolten lukumäärän 
lisäämisneuvottelujen, 
vapaakauppasopimusten ja 
kohdennettujen kahdenvälisten toimien 
avulla; tukee komission toimia, joiden 
päämääränä on tarkistaa julkisiin 
hankintoihin liittyvää EU-lainsäädäntöä, ja 
kannattaa erityisesti sellaisen 
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hankintojen markkinoille koskevissa 
neuvotteluissa;

lainsäädännön antamista, jolla 
selkiinnytetään määräyksiä, jotka koskevat 
kolmansien maiden yritysten pääsyä 
Euroopan julkisten hankintojen 
markkinoille, jotta voidaan varmistaa 
kyseisten markkinoiden kilpailuehtojen 
tasapuolisuus ja vahvistaa Euroopan 
unionin asemaa eurooppalaisten yritysten 
pääsyä kolmansien maiden julkisten 
hankintojen markkinoille koskevissa 
neuvotteluissa;

Or. lt

Tarkistus 26
Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. suosittelee sääntelykeinojen käyttöä, 
jotta voidaan varmistaa, että EU:n tuella 
rahoitettuja julkisten markkinoiden 
hankintasopimuksia ei myönnetä niiden 
kolmansien maiden valtionyrityksille, 
jotka eivät ole allekirjoittaneet julkisia 
hankintoja koskevaa sopimusta ja 
keskinäisiä kaupan vapauttamista 
koskevia kahdenvälisiä sopimuksia, ja 
suosittelee vaihtoehtona sitä, että 
mainituissa tapauksissa EU voi vaatia 
tukien palautusta;

Or. de

Tarkistus 27
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. palauttaa mieliin Euroopan unionin ja 
Kiinan välisten kauppasuhteiden 
kehittämisen tärkeyden; kehottaa 
kuitenkin komissiota säilyttämään vahvan 
aseman Kiinan kanssa käytävissä 
neuvotteluissa Kiinan osallistumisesta 
julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin, 
jotta voidaan varmistaa Kiinan julkisten 
hankintojen markkinoiden yhtäläinen 
avautuminen ja eurooppalaisten yritysten 
tasapuolinen kohtelu.

5. pitää valitettavana, että tässä vaiheessa 
vain 14 maata on liittynyt julkisia 
hankintoja koskevaan sopimukseen ja että 
eri osapuolten mainitun sopimuksen 
yhteydessä antamat markkinoille pääsyä 
koskevat sitoumukset ovat 
epäsymmetrisiä; kehottaa komissiota
Euroopan unionin ja Kiinan välisten 
kauppasuhteiden kehittämisen yhteydessä
säilyttämään vahvan aseman Kiinan kanssa 
käytävissä neuvotteluissa Kiinan 
osallistumisesta sopimukseen, jotta 
voidaan varmistaa Kiinan julkisten 
hankintojen markkinoiden yhtäläinen 
avautuminen ja eurooppalaisten yritysten 
tasapuolinen kohtelu.

Or. en

Tarkistus 28
Phil Prendergast

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. palauttaa mieliin Euroopan unionin ja 
Kiinan välisten kauppasuhteiden 
kehittämisen tärkeyden; kehottaa 
kuitenkin komissiota säilyttämään vahvan 
aseman Kiinan kanssa käytävissä 
neuvotteluissa Kiinan osallistumisesta
julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin, 
jotta voidaan varmistaa Kiinan julkisten 
hankintojen markkinoiden yhtäläinen 
avautuminen ja eurooppalaisten yritysten 
tasapuolinen kohtelu.

5. palauttaa mieliin tarpeen varmistaa, että 
julkisten hankintojen markkinoille pääsyä 
koskevat EU:n ja sen 
kauppakumppaneiden väliset sopimukset 
ovat tasapainoisia; korostaa tarvetta 
vaatia vastavuoroisuutta kehittyneiltä 
mailta, jotka ovat julkisia hankintoja 
koskevan sopimuksen osapuolia, mainitun 
sopimuksen tulevien tarkistusten 
yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 29
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. palauttaa mieliin Euroopan unionin ja 
Kiinan välisten kauppasuhteiden 
kehittämisen tärkeyden; kehottaa kuitenkin 
komissiota säilyttämään vahvan aseman 
Kiinan kanssa käytävissä neuvotteluissa 
Kiinan osallistumisesta julkisia hankintoja 
koskeviin sopimuksiin, jotta voidaan 
varmistaa Kiinan julkisten hankintojen 
markkinoiden yhtäläinen avautuminen ja 
eurooppalaisten yritysten tasapuolinen 
kohtelu.

5. palauttaa mieliin Euroopan unionin ja 
Kiinan välisten kauppasuhteiden 
kehittämisen tärkeyden; kehottaa kuitenkin 
komissiota säilyttämään myönteisen
aseman Kiinan kanssa käytävissä 
neuvotteluissa Kiinan liittymisestä julkisia 
hankintoja koskeviin sopimuksiin ja 
kannustamaan Kiinaa lisäämään 
avoimuutta, jotta voidaan varmistaa Kiinan 
julkisten hankintojen markkinoiden 
yhtäläinen avautuminen ja eurooppalaisten 
yritysten tasapuolinen kohtelu;

Or. en

Tarkistus 30
Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. palauttaa mieliin Euroopan unionin ja 
Kiinan välisten kauppasuhteiden 
kehittämisen tärkeyden; kehottaa kuitenkin 
komissiota säilyttämään vahvan aseman 
Kiinan kanssa käytävissä neuvotteluissa 
Kiinan osallistumisesta julkisia hankintoja
koskeviin sopimuksiin, jotta voidaan 
varmistaa Kiinan julkisten hankintojen 
markkinoiden yhtäläinen avautuminen ja 
eurooppalaisten yritysten tasapuolinen 
kohtelu.

5. palauttaa mieliin erityisesti Euroopan 
unionin ja Kiinan välisten kauppasuhteiden 
kehittämisen tärkeyden; kehottaa kuitenkin 
komissiota säilyttämään vahvan aseman 
Kiinan kanssa käytävissä neuvotteluissa 
sen suhteen, että Kiina allekirjoittaa
julkisia hankintoja koskevan sopimuksen, 
jotta voidaan varmistaa Kiinan julkisten 
hankintojen markkinoiden yhtäläinen 
avautuminen ja eurooppalaisten yritysten 
tasapuolinen kohtelu;

Or. de
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Tarkistus 31
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. palauttaa mieliin Euroopan unionin ja 
Kiinan välisten kauppasuhteiden 
kehittämisen tärkeyden; kehottaa kuitenkin 
komissiota säilyttämään vahvan aseman 
Kiinan kanssa käytävissä neuvotteluissa 
Kiinan osallistumisesta julkisia hankintoja 
koskeviin sopimuksiin, jotta voidaan 
varmistaa Kiinan julkisten hankintojen 
markkinoiden yhtäläinen avautuminen ja 
eurooppalaisten yritysten tasapuolinen 
kohtelu.

5. palauttaa mieliin Euroopan unionin ja 
kolmansien maiden välisten 
kauppasuhteiden kehittämisen tärkeyden; 
kehottaa kuitenkin komissiota säilyttämään 
vahvan aseman kolmansien maiden kanssa 
käytävissä neuvotteluissa kolmansien 
maiden osallistumisesta julkisia hankintoja 
koskeviin sopimuksiin, jotta voidaan 
varmistaa kolmansien maiden julkisten 
hankintojen markkinoiden yhtäläinen 
avautuminen ja eurooppalaisten yritysten 
tasapuolinen kohtelu;

Or. en

Tarkistus 32
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. palauttaa mieliin Euroopan unionin ja 
Kiinan välisten kauppasuhteiden 
kehittämisen tärkeyden; kehottaa kuitenkin 
komissiota säilyttämään vahvan aseman 
Kiinan kanssa käytävissä neuvotteluissa 
Kiinan osallistumisesta julkisia hankintoja 
koskeviin sopimuksiin, jotta voidaan 
varmistaa Kiinan julkisten hankintojen 
markkinoiden yhtäläinen avautuminen ja 
eurooppalaisten yritysten tasapuolinen 
kohtelu.

5. palauttaa mieliin Euroopan unionin ja 
Kiinan välisten kauppasuhteiden 
kehittämisen tärkeyden; kehottaa kuitenkin 
komissiota säilyttämään vahvan aseman 
Kiinan kanssa käytävissä neuvotteluissa 
Kiinan osallistumisesta julkisia hankintoja 
koskeviin sopimuksiin, jotta voidaan 
varmistaa Kiinan julkisten hankintojen 
markkinoiden yhtäläinen avautuminen ja 
eurooppalaisten yritysten tasapuolinen 
kohtelu ja taata, että Kiinan julkisten 
hankintojen menettelyt ovat 
kansainvälisten standardien mukaisia ja 
varmistavat tarjoajille ennakoitavissa 
olevat olosuhteet;
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Or. lt

Tarkistus 33
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa Euroopan talouteen 
tehtävien suorien investointien 
merkityksestä ja tarpeesta luoda 
eurooppalaisille sijoittajille vakaa ja 
houkutteleva toimintaympäristö 
kolmansissa valtioissa ja sekä edistää 
avointa investointiympäristöä kaikkialla 
EU:n alueella; ehdottaa kuitenkin, että 
kummankin osapuolen etujen mukaisesti 
olisi suotavaa, että Euroopan tasolla 
harkittaisiin mainittujen investointien 
vaikutusta sisämarkkinoihin, jotta tietyillä 
strategisilla aloilla voidaan ennakolta 
ehkäistä mahdolliset kielteiset vaikutukset 
eurooppalaiseen innovointiin ja 
taitotietoon;

Or. fr

Tarkistus 34
Phil Prendergast

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että kolmannet osapuolet noudattavat 
kaupan teknisistä esteistä tehtyä 
sopimuksia standardoinnissaan ja 
laatiessaan strategioita, joilla 
kannustetaan oikeudenmukaista ja 
yhtäläistä standardointia herkillä aloilla, 
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joilla poikkeuksia sovelletaan; 

Or. en

Tarkistus 35
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana sitä, että komissio 
vaatii sitovia vapauttamissitoumuksia 
yleisen taloudellisen edun mukaisten 
palvelujen aloilla neuvotellessaan 
kahdenvälisistä kauppasopimuksista, 
millä komissio vaarantaa julkisten 
palvelujen tarjoamisen laadun sekä 
EU:ssa että kolmansissa maissa; torjuu 
sen, että painetta mainittujen palvelujen 
vapauttamiseen kansainvälisen kaupan 
yhteydessä käytetään 
palvelumarkkinoiden vapauttamisen 
jatkamisen tärkeimpänä perusteena EU:n 
sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 36
Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota tehostamaan 
entisestään Yhdysvaltojen kanssa 
harjoitettavaa yhteistyötä transatlanttisen 
yritystenvälisen vuoropuhelun ja 
transatlanttisen talousneuvoston 
puitteissa, jotta voidaan saavuttaa 
määritelty tavoite, jonka mukaan 
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transatlanttisen kaupan on oltava 
mahdollisimman esteetöntä;

Or. de

Tarkistus 37
Morten Løkkegaard

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa vastavuoroisuuden tarvetta 
investointeja haittaavien esteiden 
poistamisessa; tukee avointen 
investointiympäristöjen kehittämistä siten, 
että suorat ulkomaiset investoinnit ovat 
periaatteessa esteettömiä, erityyppisten 
hallinnollisten käsittelyjen kaltaisten 
näkymättömien esteiden syrjivän käytön 
kieltäminen mukaan luettuna. 

Or. da

Tarkistus 38
Phil Prendergast

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa transatlanttisten 
markkinoiden yhdentymisen jatkamisen 
toistaiseksi hyödyntämättömien etujen 
merkitystä ja kannattaa alkuvaiheissa 
olevan sääntely-yhteistyön jatkamista 
Yhdysvaltojen kongressin kanssa 
lainsäätäjien transatlanttisen 
vuoropuhelun puitteissa tahattomien 
kaupan esteiden ehkäisemiseksi;
korostaa, että yhtenäisillä 
transatlanttisilla strategioilla voidaan 
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vaikuttaa työ-, terveys-, turvallisuus- ja 
ympäristönormien ja kansainvälisten 
sääntelyjärjestelyjen muotoiluun 
kuluttajansuojan ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien aloilla;

Or. en

Tarkistus 39
Phil Prendergast

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
vahvistamaan toimien yhteensovittamista 
Yhdysvaltojen kanssa, jotta voidaan 
varmistaa raaka-aineiden ja erityisesti 
harvinaisten maametallien saatavuus ja 
tieto- ja viestintäteknologian verkkojen 
yhteentoimivuus sekä edistää pk-yritysten 
pääsyä transatlanttisille markkinoille.

Or. en


