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EHDOTUKSET

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

1. toteaa, että kansainvälistyminen ja innovointi ovat avaintekijöitä ulkoisessa 
kilpailukyvyssä ja kasvussa, jotka puolestaan ovat ratkaisevan tärkeitä Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden kannalta;

2. korostaa ilmasto- ja energiatehokkaan ja uusiutuvaa energiaa koskevan tekniikan 
merkitystä siirryttäessä kohti kestävää globaalitaloutta; tunnustaa EU:n johtavan aseman 
monilla ilmastoystävällisen ja resurssitehokkaan teollisuustuotannon tärkeillä aloilla; 
kehottaa komissiota määrittämään kansainvälistymis- ja innovointistrategiat näillä aloilla;

3. korostaa, että Euroopan unionin kauppa- ja innovointipolitiikasta on tehtävä todellinen 
väline työpaikkojen luomista, köyhyyden poistamista ja kestävää kehitystä varten koko 
maailmassa; uskoo vakaasti, että EU:n politiikan sisäisten ja ulkoisten näkökohtien 
välinen johdonmukaisuus on välttämätöntä ja että uuden kauppapolitiikan määrittämisen 
on vastattava työpaikkoja luovaa vahvaa teollisuus- ja innovointipolitiikkaa, jotta voidaan 
taata taloudellinen kasvu ja siten luoda entistä enemmän ja entistä parempia työpaikkoja;

4. katsoo, että kilpailukykyisen kauppapolitiikan kehittämiseksi on tärkeätä saavuttaa 
tutkimus- ja kehitystoiminnassa kolmen prosentin investointitavoite unionin BKT:sta 
vuoteen 2020 mennessä;

5. huomauttaa, että standardointi voi lisätä innovointia ja kilpailukykyä helpottamalla 
markkinoillepääsyä ja yhteentoimivuutta; kannustaa komissiota tehostamaan toimia, joilla 
edistetään eurooppalaisten standardien sisällyttämistä tuleviin vapaakauppasopimuksiin 
erityisesti sosiaali- ja ympäristöaloilla;

6. korostaa tästä syystä, että kestävien työpaikkojen luomisen on oltava ohjenuorana kaikissa 
strategioissa, joilla Eurooppa pyritään mukauttamaan kriisin jälkeiseen aikaan;

7. katsoo, että EU:n innovointipolitiikassa on kiinnitettävä erityisesti huomiota siihen, että 
tuetaan uusia yrityksiä ja mittakaavaetuja ympäristön huomioon ottavan, energiaa 
säästävän ja vähähiilisen tuotannon ja teknologian alalla, suojellaan taloudellisesti 
järkeviä tekijänoikeuksia, parannetaan pk-yritysten rahoituksensaantia ja edistetään niiden 
kansainvälistymistä, vapautetaan suojattuja markkinoita, vakautetaan valuuttakursseja, 
parannetaan eurooppalaisten yritysten oikeudellista suojaa ulkomailla sekä torjutaan 
vilpillistä kilpailua ja väärennöksiä;

8. katsoo, että tehokkaan innovaatio- ja kasvupolitiikan kannalta on välttämätöntä investoida 
tutkimusohjelmiin, jotka edistävät tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja vaihtoa ja 
lujittavat tieteen ja yritysmaailman välistä yhteistyötä (Marie Curie -toimet);

9. panee merkille, että sosiaaliset haasteet ovat edelleen innovaatiounionin tärkeä 
painopistealue; korostaa, että sen kaikkia yhdistävänä tavoitteena olisi oltava EU:n pitkän 
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aikavälin kehitys ja kilpailukyky;

10. huomauttaa, että olisi vältettävä innovointien priorisoinnin rajoittamista rajatuille alueille, 
jotta ei menetetä arvokasta innovaatiopotentiaalia pitkällä aikavälillä;

11. pitää EU:n julkisten hankintojen markkinoita merkittävänä tekijänä uusien, ympäristön 
huomioon ottavien tuotteiden ja palvelujen laaja-alaisessa käyttöönotossa; pahoittelee, että 
kansainväliset kumppanimme eivät ole avanneet julkisten hankintojen markkinoitaan 
EU:n yrityksille samalla tavoin kuin EU:n sisäiset markkinat on avattu kolmansien maiden 
yrityksille;

12. korostaa tarvetta keskittyä erityisesti tullien ulkopuolisiin kaupan esteisiin, joista on 
tulossa suurimpia esteitä kansainväliselle kaupalle, kun tulleja vähitellen lasketaan tai 
poistetaan; pitää kaikkia kahdenvälisten ja monenvälisten kaupankäyntisääntöjen 
epäjohdonmukaisesta täytäntöönpanosta johtuvia esteitä perusteettomina; pitää toisaalta 
perusteltuina kaikkia esteitä, jotka johtuvat julkisten viranomaisten muista kuin kauppaan 
liittyvistä oikeutetuista lainsäädäntö- ja hallintotoimista, joilla on tahattomia seurauksia 
kauppaan ja joiden poistamisesta on neuvoteltava ja keskusteltava julkisesti;

13. kehottaa yksinkertaistamaan kaikkia pk-yritysten innovointia ja luovuutta kehittäviä 
toimia; tukee innovaatiokumppanuuksia edistävän eurooppalaisen palvelun luomista; pitää 
poliittista ja suurempaa taloudellista tukea ratkaisevan tärkeänä innovoinnin edistämisessä 
ja erityisesti pk-yritysten verkottumisessa, joka edistää yritysryhmissä tehtävää yhteistyötä 
tutkimuksen ja kehityksen, markkinoinnin ja kansainvälistymisen aloilla;

14. muistuttaa, että on toteutettava koko EU:ssa voimassa oleva patentti ja Eurooppa-yhtiön 
perussääntö, jotta edistetään siirtymistä EU:n markkinoiden ulkopuolella käytävään 
kauppaan; korostaa tarvetta alentaa EU-patentin ja teollis- ja tekijänoikeuksien 
kustannuksia ottaen huomioon EU:n jäsenvaltioiden olemassa olevat taloudelliset erot, 
jotta niistä tulee kilpailukykyisempiä suhteessa Yhdysvaltojen ja Japanin hintoihin;

15. myöntää, että kehityksen nimissä toteutettavan ja vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen 
pyrkivän teknologian siirron on oltava merkittävä osa Euroopan kauppapolitiikkaa, mutta 
toteaa, että komission olisi valvottava EU:n korkean teknologian osaamisen siirtoa 
kolmansiin maihin, jotta saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa innovaatiomalleista ja 
tulevasta kehityksestä sekä vältetään epäreilu kilpailu;

16. myöntää, että ilmastonmuutoksen torjunta ja pyrkimykset kohti energiatehokkuutta ja 
teollisuustuotannon dematerialisaatiota edellyttävät uusien tekniikoiden globaalia 
levitystä koskevaa aktiivista toimintalinjaa.
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