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Tarkistus 1
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

1. katsoo, että WTO:n monenkeskisessä 
järjestelmässä ja avoimilla ja säännellyillä 
markkinoilla EU:n kauppapolitiikka 
tarvitsee tuotantopohjan, jota tukevat 
asianmukaiset alakohtaiset toimet ja jonka 
tavoitteena on ympäristön kannalta
kestävä kasvu ja kehitys, investoinnit 
ympäristöystävälliseen tuotantoon, 
innovointi ja ihmisarvoisten työpaikkojen, 
joissa työntekijät ovat järjestäytyneet, 
luominen;

Or. en

Tarkistus 2
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

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 
kestävä kasvu ja kehitys;

Or. en
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Tarkistus 3
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on vakuuttunut, että innovatiivinen ja 
laadukas teollinen toiminta 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;

2. on vakuuttunut, että innovatiivinen ja 
laadukas teollinen toiminta on ratkaisevan 
tärkeää EU:n kauppapolitiikassa ja vastaus 
talous- ja rahoituskriisiin, sillä sen avulla 
voidaan pysäyttää sisäinen devalvaatio ja
vähentää työttömyyttä, saavuttaa 
varallisuuden tasapuolinen jakautuminen
ja puolustaa eurooppalaista 
yhteiskuntamallia;

Or. en

Tarkistus 4
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on vakuuttunut, että innovatiivinen ja 
laadukas teollinen toiminta 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;

2. on vakuuttunut, että innovatiivinen ja 
laadukas teollinen toiminta 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 vaurautta saavutusten ja 
solidaarisuuden periaatteen mukaisesti ja 
puolustaa eurooppalaista yhteiskuntamallia 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 5
Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on vakuuttunut, että innovatiivinen ja 
laadukas teollinen toiminta 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;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 6
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU:n teollisuuspolitiikassa 
on erityisesti tuettava ympäristöä säästävää 
tuotantoa, suojeltava tekijänoikeuksia, 
vahvistettava pk-yritysten varallisuutta ja 
edistettävä niiden kansainvälistymistä, 
vapautettava suojattuja markkinoita, 
vakautettava valuuttakursseja, 
parannettava yritysten oikeudellista 
suojaa ulkomailla sekä torjuttava 
vilpillistä kilpailua ja väärennöksiä;

3. katsoo, että EU:n teollisuuspolitiikassa 
on erityisesti tuettava ympäristöä säästävää 
tuotantoa, suojeltava ay-liikettä, 
työntekijöitä ja ihmisoikeuksia sekä 
turvattava terveys, turvallisuus ja 
sosiaaliset normit;

Or. en
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Tarkistus 7
Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU:n teollisuuspolitiikassa 
on erityisesti tuettava ympäristöä säästävää 
tuotantoa, suojeltava tekijänoikeuksia, 
vahvistettava pk-yritysten varallisuutta ja 
edistettävä niiden kansainvälistymistä, 
vapautettava suojattuja markkinoita, 
vakautettava valuuttakursseja, parannettava 
yritysten oikeudellista suojaa ulkomailla 
sekä torjuttava vilpillistä kilpailua ja 
väärennöksiä;

3. katsoo, että EU:n teollisuuspolitiikassa 
on erityisesti tuettava ympäristöä säästävää 
tuotantoa, suojeltava tekijänoikeuksia, 
vahvistettava pk-yritysten varallisuutta ja 
rahoituksen saantia ja edistettävä niiden 
kansainvälistymistä, vapautettava 
suojattuja markkinoita, vakautettava 
valuuttakursseja, parannettava yritysten 
oikeudellista suojaa ulkomailla sekä 
torjuttava vilpillistä kilpailua, kilpailun 
vääristymistä ja väärennöksiä;

Or. de

Tarkistus 8
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että EU:n teollisuuspolitiikassa 
on erityisesti tuettava ympäristöä säästävää 
tuotantoa, suojeltava tekijänoikeuksia, 
vahvistettava pk-yritysten varallisuutta ja 
edistettävä niiden kansainvälistymistä, 
vapautettava suojattuja markkinoita, 
vakautettava valuuttakursseja, parannettava 
yritysten oikeudellista suojaa ulkomailla 
sekä torjuttava vilpillistä kilpailua ja 
väärennöksiä;

3. katsoo, että EU:n teollisuuspolitiikassa 
on erityisesti tuettava energiaa säästävää ja 
vähähiilistä tuotantoa, suojeltava 
tekijänoikeuksia, vahvistettava pk-yritysten 
varallisuutta ja edistettävä niiden 
kansainvälistymistä, vapautettava 
suojattuja markkinoita, vakautettava 
valuuttakursseja, parannettava 
eurooppalaisten yritysten oikeudellista 
suojaa ulkomailla sekä torjuttava vilpillistä 
kilpailua ja väärennöksiä;

Or. en
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Tarkistus 9
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 10
Jan Zahradil

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 11
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tunnustaa, että talous- ja 
rahoituskriisi on aiheuttanut 
työttömyyden kasvua, erityisesti nuorison
keskuudessa; korostaa, että keskustelu 
eläkeiän nostamisesta yksityisellä ja 
julkisella sektorilla ei edistä 
työntekijöiden etujen mukaista kestävää 
teollisuuspolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 12
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa kansainvälisen ay-liikkeen 
merkitystä työntekijät huomioon ottavan 
globalisaation aikakauden 
teollisuuspolitiikan hahmottamisessa; 
panee merkille ay-liikkeeseen kohdistetut 
paineet globalisoituneessa kiristyneen 
kilpailun maailmassa; kehottaa tekemään 
tiiviimpää yhteistyötä ruohonjuuritason 
ay-liikkeen kanssa kansainvälisillä 
foorumeilla ja ottamaan mukaan ay-
liikkeen suositukset uuteen asiakirjaan 
"Teollisuuden haasteet globalisaation 
aikakaudella" tulevaisuuden haasteisiin 
vastaamiseksi;

Or. en



AM\839251FI.doc 9/11 PE452.799v01-00

FI

Tarkistus 13
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. panee merkille työpaikkoihin 
jatkuvasti kohdistuvan uhkan, joka johtuu 
tuotannon siirtämisestä 
matalapalkkamaihin; kehottaa 
kansallistamaan työntekijöiden 
demokraattisessa valvonnassa tuotannon 
siirtämisellä uhkaavat yhtiöt, jotta 
estetään siitä seuraava teollisuuden 
häviäminen, työttömyyden lisääntyminen 
ja ostovoiman väheneminen;

Or. en

Tarkistus 14
Gianluca Susta, Kader Arif

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. 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 Euroopan 
yritysten uhkana; korostaa tehokkaan 
kaupankäynnin suojelujärjestelmän 
merkitystä ja muistuttaa, että tarvittaessa 
pitää kohdistaa kaupankäynnin 
suojeluvälineitä maihin, jotka eivät 
noudata kansainvälisen kaupankäynnin 
sääntöjä tai vapaakauppasopimuksia 
EU:n kanssa;

Or. it
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Tarkistus 15
Gianluca Susta, Kader Arif

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. 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;

Or. fr

Tarkistus 16
Cristiana Muscardini 

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. 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 on myös 
varmistettava unionin ulkorajoilla 
sijaitsevien maiden tullimaksujen 
perimisjärjestelmien 
yhdenmukaistaminen, jotta estetään 
epäoikeudenmukainen kohtelu ja 
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tuontiyrityksille ja Euroopan teollisuuden 
kehitykselle koituvat haitat;

Or. it

Tarkistus 17
Cristiana Muscardini 

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että EU:n 
teollisuuspolitiikalla olisi varmistettava 
kauppasääntöjen vastavuoroisuuden 
noudattaminen Euroopan yritysten 
suojelemiseksi ja markkinasäännösten 
noudattaminen suhteessa unionin 
kumppaneihin ja taloudellisiin 
kilpailijoihin.

Or. it


