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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että WTO:n monenkeskisessä järjestelmässä ja avoimilla ja tehokkaasti 
säännellyillä markkinoilla EU:n kauppapolitiikka tarvitsee tehokasta tuotantopohjaa, jota 
tukevat asianmukaiset alakohtaiset toimet ja jonka tavoitteena on kasvu ja kestävä kehitys;

2. on vakuuttunut, että innovatiivinen ja laadukas teollinen tuotanto on ratkaisevan tärkeää 
EU:n kauppapolitiikassa ja kilpailukyvyn kannalta, Eurooppa 2020 -strategian mukaista ja 
vastaus talous- ja rahoituskriisiin, sillä sen avulla voidaan vähentää työttömyyttä ja 
jäsenvaltioiden velkaa, jakaa tasapuolisemmin vaurautta ja puolustaa eurooppalaista 
yhteiskuntamallia;

3. katsoo, että EU:n teollisuuspolitiikassa on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin 
asioihin: energiaa säästävän ja vähähiilisen tuotannon tukeminen, tekijänoikeuksien 
suojelu, pk-yritysten varallisuuden vahvistaminen ja rahoituksen saannin helpottaminen, 
pk-yritysten kansainvälistymisen edistäminen, suojattujen markkinoiden vapauttaminen, 
valuuttakurssien vakauttaminen, eurooppalaisten yritysten oikeudellisen suojan 
parantaminen ulkomailla sekä vilpillisen kilpailun, kilpailun vääristymien ja väärennösten 
torjuminen;

4. katsoo, että talouden elpyminen, jota EU:n päätökset ja koordinointi jäsenvaltioiden 
kanssa ovat tukeneet, antaa uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille, jotka 
joutuvat yhä enemmän kilpailemaan maailmanlaajuisilla ja avoimilla markkinoilla;

5. katsoo, että ulkoinen kilpailukyky on elintärkeää unionille ja että se perustuu 
tasapuoliseen kilpailuun kotimaisten ja ulkomaisten tuottajien välillä; katsoo näin ollen, 
että on varmistettava, että vilpillinen toiminta ei ole eurooppalaisten yritysten uhkana; 
korostaa kaupankäyntiä koskevan tehokkaan suojelujärjestelmän merkitystä ja muistuttaa, 
että tarvittaessa pitää kohdistaa kaupankäynnin suojeluvälineitä maihin, jotka eivät 
noudata kansainvälisen kaupankäynnin sääntöjä tai vapaakauppasopimuksia EU:n kanssa;

6. korostaa, että tulevia kauppasopimuksia koskevissa neuvotteluissa on puolustettava EU:n 
etuja, jotta voidaan suojella teollisuutta ja työllisyyttä, ja kehottaa laatimaan tällaiset 
sopimukset siten, että ne kuuluvat oikeudenmukaiseen kilpailuun perustuvaan 
teollisuusstrategiaan; katsoo myös, että sosiaalisia ja ympäristönormeja koskevien 
oikeudellisesti sitovien lausekkeiden sisällyttämisestä vapaakauppasopimuksiin pitäisi 
tehdä yleinen käytäntö;

7. katsoo myös, että EU:n teollisuuspolitiikan suuntaviivoissa olisi otettava huomioon 
tullitarkastusten yhdenmukaistaminen, joka on tärkeä väline väärentämisen torjunnassa ja 
Euroopan kuluttajien suojelemisessa; katsoo, että teollisuuspolitiikalla olisi myös 
varmistettava unionin ulkorajoilla sijaitsevien maiden tullimaksujen perimisjärjestelmien 
yhdenmukaistaminen, jotta estetään epäoikeudenmukainen kohtelu ja tuontiyrityksille ja 
EU:n teollisuuden kehitykselle koituvat haitat;
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8. katsoo, että EU:n teollisuuspolitiikalla olisi varmistettava kauppasääntöjen 
vastavuoroisuus eurooppalaisten yritysten suojelemiseksi ja markkinasäännösten 
noudattamiseksi suhteessa unionin kumppaneihin ja taloudellisiin kilpailijoihin;

9. pyytää komissiota asettamaan EU:n teollisuuspolitiikan suuntaviivat kaupan edistämisestä 
Euroopan unionissa annettavien konkreettisten säädösten perustaksi.
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