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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 Euroopan teollisuus on taantumassa etenkin maailmanlaajuisen teollisuuden 
rakennemuutoksen vuoksi, että teollisuudessa on menetetty 3 miljoonaa työpaikkaa ja että 
teollisuuden tuotanto on vähentynyt 10 prosentilla vuoden 2008 jälkeen, vaikka teollisuus 
on samalla Euroopan tärkeimpiä kasvualoja; kehottaa komissiota kehittämään viipymättä 
kestävän ja pitkäaikaisen yhteisen strategian, joka perustuu Euroopan teollisuuden 
edistämiseen, arvostamiseen ja vetovoimaan sekä konkreettisiin välineisiin, joilla voidaan 
säilyttää Euroopan teollisuuden kilpailukyky maailmanlaajuisesti; muistuttaa, että 
yhteinen kauppapolitiikka on ratkaisevan tärkeää teollisuudelle;

2. pitää myönteisenä, että komissio antoi vahvan poliittisen signaalin vaatiessaan 
teollisuuden osuuden nostamista BKT:ssä 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;
painottaa kuitenkin, että tämä tavoite on realistinen ainoastaan, jos siihen liittyy vastaavia 
toimia;

3. pyytää komissiota noudattamaan sitoumustaan laatia indikaattoreita, joilla voidaan valvoa 
ja arvioida uudelleenteollistamisprosessia; korostaa, että näiden indikaattoreiden on oltava 
sekä määrällisiä että laadullisia, jotta voidaan varmistaa, että prosessi on kestävä ja 
yhteensopiva ympäristönsuojelun kanssa;

4. pitää edelleen valitettavana, että komissiolla ei ole yhdennettyä teollisuuspolitiikkaa ja että 
unionin teollisuuspolitiikan ja jäsenvaltioiden teollisuuspolitiikkojen yhteensovittamista 
koskevaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 173 artiklaa ei ole pantu 
täytäntöön;

5. vaatii, että Euroopan teollisuuspolitiikalla tuetaan kasvua ja lisäarvoa edistäviä aloja, joilla 
Eurooppa on jo kärjessä tai joilla sillä on mahdollisuus päästä kärkeen, ja että 
teollisuuspolitiikalla varmistetaan avaruusteollisuuden, kemianteollisuuden, 
autoteollisuuden, elintarviketeollisuuden, tekstiili- ja vaatetusteollisuuden sekä kone- ja 
laiteteollisuuden kaltaisten alojen säilyminen kilpailukykyisinä; kehottaa unionin 
toimielimiä, jäsenvaltioita ja yksityisiä kumppaneita koordinoimaan toimintaansa 
paremmin vauhdittaakseen investointeja suuriin liikenneinfrastruktuureihin, kestävän 
liikkuvuuden ja uusiutuvan energian infrastruktuureihin sekä 
televiestintäinfrastruktuureihin ja ekologisiin huipputuotteisiin, kuten ekologisiin 
ajoneuvoihin ja aluksiin, tai teknologioihin, joilla vähennetään tuotantoprosessien 
ympäristövaikutuksia, ja kehittämään innovatiivisia rahoitusvälineitä; muistuttaa, että on 
tärkeää suosia paikallisten resurssien käyttöä, jotta todellinen uudelleenteollistaminen olisi 
hyödyllistä ja loisi työpaikkoja; 

6. korostaa, että Euroopan teollisuuspolitiikan on tukeuduttava jäsenvaltioiden väliseen 
koordinoituun eurooppalaiseen strategiaan, jotta voidaan lisätä eurooppalaisten 
energiamarkkinoiden yhdentymistä, kehittää eurooppalaisia energiainfrastruktuureja ja 
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vähentää eurooppalaisen energian kustannuksia sekä unionin riippuvuutta kolmansien 
maiden energiatoimittajista;

7. painottaa tutkimuksen ja innovaation merkitystä eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn 
edistämisessä maailmanmarkkinoilla; vaatii unionia ja jäsenvaltioita lisäämään 
tutkimukseen ja kehitykseen tarkoitettuja määrärahoja; kehottaa komissiota kannustamaan 
sellaisten teollisuudenalojen kehittämistä, jotka perustuvat uusiin teknologioihin ja luovat 
energiatehokkaita tuotteita, joilla on korkea lisäarvo, jotta voidaan vastata paremmin 
ilmastonmuutoksen haasteisiin; vaatii rohkaisemaan myös sellaisten uusien toimialojen 
kehittämistä, kuten uusiutuva energia ja luovat alat, joilla Euroopalla on teknologinen 
johtoasema; painottaa, että eurooppalaisten yritysten on ennakoitava paremmin 
kolmansien maiden markkinoiden tarpeet voidakseen vastata kansainväliseen kysyntään;

8. korostaa, että raaka-aineiden käytettävyys on Euroopan teollisuuden kehitysnäkymien 
kannalta keskeisen tärkeää, ja varoittaa, että ilman eräitä keskeisiä raaka-aineita useimmat 
Euroopan strategiset teollisuudenalat (ydinenergia-, avaruus-, ilmailu- ja lääketeollisuus, 
tietotekniikka, uudet materiaalit, sotatarvikeala jne.) eivät pysty kehittymään;

9. pyytää näin ollen komissiota lujittamaan strategiaansa unionin etujen puolustamiseksi, 
jotta raaka-aineiden toimitusvarmuus voidaan turvata kauppasopimusten (esimerkiksi 
vapaakauppasopimusten ja talouskumppanuussopimusten) puitteissa; katsoo, että tällä 
strategialla on poistettava eräiden valtioiden asettamat vientirajoitukset ja mahdollistettava 
riittävät raaka-ainetoimitukset oikeudenmukaisilla kauppasopimuksilla ja strategisilla 
kumppanuuksilla;

10. pitää ilahduttavana pian voimaan tulevaa eurooppapatenttia, jolla taataan teollis- ja 
tekijänoikeuksien korkea suoja eurooppalaisille yrityksille ja vähennetään 
muodollisuuksia, joita uusille markkinoille pääsy edellyttää; suhtautuu myönteisesti 
komission maaliskuussa 2013 esittelemään aloitteeseen, jolla pyritään lisäämään 
eurooppalaisten pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä yksinkertaistamalla 
tuotemerkkien rekisteröintijärjestelmää ulkomailla; 

11. pyytää, että unioni ottaa käyttöön liikkuvuutta ja ammatillista koulutusta koskevia 
toimintalinjoja Euroopan markkinoilla, etenkin kielten ja tietotekniikan alalla, jotta 
voidaan parantaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja työntekijöiden osaamista;

12. painottaa selkeän ja vakaan oikeudellisen kehyksen merkitystä teollisuuteen kohdistuvien 
investointien edistämiseksi; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita helpottamaan 
eurooppalaisten pk-yritysten – huomisen teollisuuspolitiikan avaintekijöiden –
kehittämistä ja kansainvälistämistä tukemalla niiden mahdollisuuksia saada rahoitusta, 
jotta ne voivat investoida ja innovoida; palauttaa mieleen, että julkisilla hankinnoilla on 
merkittävä asema pk-yritysten kehityksen ja kasvun tukemisessa; vaatii perustamaan pk-
yrityksille keskitetyn palvelupisteen sisämarkkinoihin ja muihin markkinoihin liittyviä 
kysymyksiä varten; kannustaa komissiota tukemaan patenttien taloudellisen arvon 
optimointia ja tekniikan hyödyntämistä;

13. katsoo, että pk-yritysten on ehdottomasti pystyttävä hyödyntämään polkumyynnin 
vastaisia menettelyjä helpommin, edullisemmin ja nopeammin, jotta pk-yrityksiä voidaan 



AD\940017FI.doc 5/8 PE506.367v02-00

FI

suojella tehokkaammin kauppakumppaneiden vilpillisiltä kaupankäyntitavoilta; kehottaa 
unionia ottamaan huomioon tämän seikan kauppapoliittisten suojatoimien uudistamisessa;

14. ehdottaa pk-yritysten ja suurten eurooppalaisten yritysten välisen verkoston perustamista,
jotta pk-yritykset pystyvät hyödyntämään suuryritysten asiantuntemusta, vientikykyä ja 
innovaatiovalmiuksia; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota kannustamaan pk-yritysten, 
yliopistojen ja tutkijoiden välisten kumppanuuksien kehittämistä ja edistämään niiden 
rahoitusta uusien teknologioiden kehittämiseksi;

15. korostaa Euroopan kansainvälisen kilpailuaseman merkitystä sen uudelleenteollistamisen 
onnistumisen kannalta; vaatii siksi komissiota ottamaan huomioon kaikissa tulevissa 
lainsäädäntöehdotuksissa kyseisten alojen kansainvälisen kilpailuaseman ja olemaan 
heikentämättä niiden kilpailukykyä, jotta Euroopan teollisuus voi säilyttää asemansa 
maailmanlaajuisessa kilpailussa;

16. kehottaa komissiota hyödyntämään unionin kauppapolitiikkaa ja kilpailupolitiikkaa 
Euroopan teollisuuspolitiikan eduksi; pyytää komissiota tehostamaan jäsenvaltioiden 
keskinäistä lähentymistä verotus-, sosiaali- ja talousarviokysymyksissä yhteisten 
teollisuushankkeiden syntymisen edistämiseksi; pyytää komissiota toteuttamaan etu- ja
jälkikäteen kattavia vaikutusten arviointeja tehtyjen ja neuvoteltavana olevien 
vapaakauppasopimusten vaikutuksista Euroopan teollisuuspolitiikkaan ja analysoimaan 
sopimusten koko täytäntöönpanoajan niiden ja teollisuuspolitiikan tavoitteiden 
johdonmukaisuutta;

17. on sitä mieltä, että julkisista ostotarjouksista annettua direktiiviä on tarkistettava, jotta 
unionilla olisi välineet vastustaa hankkeita, jotka saattavat osoittautua teollisuuden tai 
kaupan kannalta haitallisiksi; katsoo, että unionin on voitava vastustaa julkisia 
ostotarjouksia yrityksiltä, jotka eivät osoita yhteiskunnallista vastuullisuutta ja/tai eivät 
täytä hyvälle hallintotavalle asetettuja vaatimuksia, samoin kuin julkisia ostotarjouksia, 
jotka kohdistuvat unionin ja sen jäsenvaltioiden strategisina pitämiin aloihin;

18. on sitä mieltä, että Euroopan teollisuuspolitiikan on edistettävä maailmanlaajuisten 
eurooppalaisten teollisuusryhmittymien luomista aloilla, joilla Euroopan teollisuus on jo 
kärjessä, ja aloilla, joihin se aikoo investoida tulevaisuudessa;

19. palauttaa mieleen, että tekniset standardit ja määräykset ovat olennaisen tärkeitä, jotta 
voidaan taata unionin johtoasema innovatiivisimmilla aloilla, vihreät teknologiat mukaan 
luettuina; kannustaa näin ollen komissiota tehostamaan yhteistyötä keskeisten kolmansien 
maiden kanssa, etenkin nousevan talouden maiden kanssa, jotta voidaan laatia yhteisiä 
teknisiä normeja samalla kun otetaan huomioon näihin normeihin liittyvät erilaiset 
yhteiskunnalliset painopisteet;

20. kehottaa komissiota varmistamaan eurooppalaisten yritysten pääsyn kansainvälisille 
markkinoille; korostaa, että on ensisijaisen tärkeää saada aikaan kauppasuhteita ja 
erityisesti julkisia hankintoja koskevaa vastavuoroisuutta, suojella eurooppalaisten 
yritysten teollisoikeuksia ja tehostaa unionin kauppapoliittisia suojatoimia ja lujittaa 
niiden johdonmukaisuutta unionin kauppaa ja uudelleenteollistamista koskevan strategian 
avulla;
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21. pitää olennaisen tärkeänä, että unionilla on käytössään välineitä, jotka antavat sille
mahdollisuuden
– harjoittaa nykyistä aktiivisempaa polkumyynnin vastaista politiikkaa ja toimia muun 

muassa joidenkin kolmansien maiden maksamia vientitukia vastaan
– harjoittaa aitoa valuuttakurssipolitiikkaa, joka suojelee unionin taloudellisia etuja
– asettaa etusijalle reilun kaupan käsite, joka perustuu siihen, että molemmat osapuolet 

noudattavat sosiaalisia sekä ympäristöä ja kulttuuria koskevia normeja tai normeja, 
jotka liittyvät ihmisoikeuksien kunnioittamiseen kansainvälisessä kaupassa;

22. panee merkille komission ehdotuksen teollisuuspolitiikan kannalta keskeisten unionin 
kauppapoliittisten suojatoimien uudistamisesta; toivoo, että uudistamisella parannetaan 
niiden tehokkuutta; pyytää näin ollen komissiota olemaan heikentämättä suojatoimia 
oikeudellisesti tai tosiasiallisesti, vaan päinvastoin tehostamaan niitä, jotta varmistetaan 
tehokkaammin ja lyhyemmässä ajassa kaikenkokoisten eurooppalaisten yritysten suojelu 
lainvastaisilta tai vilpillisiltä kaupankäyntitavoilta;

23. muistuttaa, että aina perustelluissa olosuhteissa on käytettävä kauppapoliittisia suojatoimia 
sellaisia maita vastaan, jotka eivät noudata kansainvälisen kaupan sääntöjä tai unionin 
kanssa tehtyjä vapaakauppasopimuksia;

24. pitää myönteisenä ehdotusta asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta 
kansainvälisen kaupan sääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten; on sitä mieltä, 
että tehokkaampi reagointi unionin oikeuksien harjoittamisen puolesta palauttaa unionin 
uskottavuutta ja tasapainottaa sen kauppasuhteita;

25. paheksuu teollis- ja tekijänoikeuksien riittämätöntä suojaa eräiden kauppakumppaneiden 
alueella ja pitää valitettavana, että eurooppalaisten yritysten, erityisesti pk-yritysten, 
käytettävissä ei ole konkreettisia keinoja, joilla ne voisivat torjua tehokkaasti teollis- ja 
tekijänoikeuksien rikkomuksia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
väärennettyjen kauppatavaroiden takavarikointia koskevaa tulliyhteistyötä unionissa ja 
kolmansien maiden kanssa ja yksinkertaistamaan tullimenettelyjä; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään tiiviimpää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa tekijänoikeus- ja 
lupakysymyksissä;

26. muistuttaa komissiota siitä, että matala palkkataso ja ympäristönsuojelun heikko taso ovat 
edelleen erittäin tärkeitä tekijöitä kansainvälisessä kilpailussa ja että on kiireesti jatkettava 
palkkoja ja ympäristönsuojelua koskevien normien yhdenmukaistamista korkealle tasolle, 
jotta unionin uudelleenteollistaminen voisi todella toteutua; kehottaa näin ollen komissiota 
neuvottelemaan työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönsuojelua koskevista velvoittavista 
sitoumuksista kolmansien maiden kanssa tehtävien vapaakauppasopimusten yhteydessä; 
pyytää lisäksi komissiota kehittämään pakollisia tuotteiden jäljitysjärjestelmiä, joilla 
voidaan osoittaa, että tuotteet ovat työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönsuojelua 
koskevien kansainvälisten normien mukaisia;

27. kehottaa unionia nostamaan teollisuustuotantonsa arvoa toimittamalla täsmällisempiä 
tietoja kuluttajille, tekemällä pakolliseksi alkuperämerkinnän unionin tuotteissa ja 
kolmansista maista tuoduissa tuotteissa ja vaatimalla, että kolmansissa maissa 
kunnioitetaan eurooppalaisten elintarvikkeiden maantieteellisiä merkintöjä;
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28. vaatii, että kaikkien kolmansista maista tuotavien tuotteiden on oltava unionissa 
noudatettavien ja kansainvälisillä markkinoilla tunnustettujen ympäristö-, terveys ja 
sosiaalinormien mukaisia siten, että suojellaan eurooppalaisia teollisuustuottajia 
vilpilliseltä kilpailulta.



PE506.367v02-00 8/8 AD\940017FI.doc

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 18.6.2013

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

20
2
5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora 
Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, 
Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital 
Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter 
Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth 
Köstinger, Miloslav Ransdorf, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

Salvador Garriga Polledo, Paul Rübig


