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Tarkistus 1
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. pitää myönteisenä vahvempaa 
sitoutumista ja ennakoivampaa 
lähestymistapaa uusille markkinoille 
pääsemiseksi ja sitä kautta talouskasvun 
ja yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi; 
korostaa tarvetta varmistaa EU:n ja 
kolmansien maiden tasapuolinen ja 
vastavuoroinen pääsy julkisten
hankintojen markkinoille;

Or. en

Tarkistus 2
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että kauppa on yksi 
eurooppalaisen teollisuuspolitiikan 
onnistumisen edellytyksistä, ja kehottaa 
tästä syystä tekemään tulevista monen- ja 
kahdenvälisistä kauppasopimuksista 
johdonmukaisen osan globaaliin kilpailuun 
ja täysimääräiseen vastavuoroisuuteen 
perustuvaa teollisuusstrategiaa;

1. painottaa, että kauppa on yksi 
eurooppalaisen teollisuuspolitiikan 
onnistumisen edellytyksistä, ja kehottaa 
tästä syystä tekemään tulevista monen- ja 
kahdenvälisistä kauppasopimuksista 
johdonmukaisen osan globaaliin kilpailuun 
ja täysimääräiseen vastavuoroisuuteen 
perustuvaa teollisuusstrategiaa; korostaa, 
että on tärkeää tehdä kauppasopimuksia 
erityisesti sellaisten maiden ja alueiden 
kanssa, jotka ovat EU:n yritysten 
kannalta taloudellisesti kiinnostavia ja 
jotka voisivat tarjota merkittäviä uusia 
vientimahdollisuuksia kaikilla EU:n 
aloilla;
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Or. en

Tarkistus 3
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että kauppa on yksi 
eurooppalaisen teollisuuspolitiikan 
onnistumisen edellytyksistä, ja kehottaa 
tästä syystä tekemään tulevista monen- ja 
kahdenvälisistä kauppasopimuksista 
johdonmukaisen osan globaaliin kilpailuun 
ja täysimääräiseen vastavuoroisuuteen 
perustuvaa teollisuusstrategiaa;

1. painottaa, että kauppa on yksi 
eurooppalaisen teollisuuspolitiikan 
onnistumisen edellytyksistä, ja kehottaa 
tästä syystä tekemään tulevista monen- ja 
kahdenvälisistä kauppasopimuksista 
johdonmukaisen osan kunnianhimoisiin 
innovointipyrkimyksiin, globaaliin 
kilpailuun ja täysimääräiseen 
vastavuoroisuuteen perustuvaa 
teollisuusstrategiaa, jotta voidaan ylläpitää 
kilpailukykyä ja kestävyyttä;

Or. en

Tarkistus 4
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että kauppa on yksi 
eurooppalaisen teollisuuspolitiikan 
onnistumisen edellytyksistä, ja kehottaa 
tästä syystä tekemään tulevista monen- ja 
kahdenvälisistä kauppasopimuksista 
johdonmukaisen osan globaaliin kilpailuun 
ja täysimääräiseen vastavuoroisuuteen 
perustuvaa teollisuusstrategiaa;

1. painottaa, että kauppa on yksi 
eurooppalaisen teollisuuspolitiikan 
onnistumisen edellytyksistä, ja kehottaa 
tästä syystä tekemään tulevista monen- ja 
kahdenvälisistä kauppasopimuksista 
johdonmukaisen osan tasapuoliseen ja 
kestävään globaaliin kilpailuun ja 
täysimääräiseen sääntöjen, standardien ja 
sertifiointimenettelyiden 
vastavuoroisuuteen perustuvaa 
teollisuusstrategiaa;
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Or. it

Tarkistus 5
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että kauppa on yksi 
eurooppalaisen teollisuuspolitiikan 
onnistumisen edellytyksistä, ja kehottaa 
tästä syystä tekemään tulevista monen- ja 
kahdenvälisistä kauppasopimuksista 
johdonmukaisen osan globaaliin kilpailuun 
ja täysimääräiseen vastavuoroisuuteen 
perustuvaa teollisuusstrategiaa;

1. painottaa, että kauppa on yksi 
eurooppalaisen teollisuuspolitiikan 
onnistumisen edellytyksistä, ja kehottaa 
tästä syystä tekemään tulevista monen- ja 
kahdenvälisistä kauppasopimuksista 
johdonmukaisen osan globaaliin 
kilpailuun, avoimuuteen ja 
täysimääräiseen vastavuoroisuuteen 
perustuvaa teollisuusstrategiaa;

Or. da

Tarkistus 6
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että EU:n olisi ryhdyttävä 
johtamaan neuvotteluja uusiutuvaan 
energiateknologiaan keskittyviä 
ympäristöhyödykkeitä ja -palveluja 
koskevista kansainvälisistä 
kauppasopimuksista; korostaa, että on 
tärkeää, että EU pyytää 
kauppakumppaneitaan poistamaan kaikki 
tullit ja kaikki muut kuin tulleihin liittyvät 
kaupan esteet sekä välttämään 
alkuperäsääntöjen heikentämistä ja 
tullipalautusten käyttöä;

Or. en
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Tarkistus 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että kauppasopimusten avulla 
olisi vahvistettava tuotantopohjaa 
tunnustamalla EU:n tuotantoteollisuuden 
jatkuva merkitys ja välttämällä 
teollisuuden etujen vaarantamista muun 
liiketoiminnan hyväksi;

Or. en

Tarkistus 8
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että Eurooppa tarvitsee 
uudenlaisen kauppapolitiikan, jolla 
edistetään eurooppalaista tuotantoa eikä 
kannusteta siirtämään tuotantoa muualle; 
katsoo, että ulkopuolisten kumppaneiden 
kanssa tehtävissä kauppasopimuksissa olisi 
otettava huomioon Euroopan teollisuuden,
pk-yritysten sekä maatalous- ja 
elintarviketeollisuuden kilpailukyky;

2. katsoo, että Eurooppa tarvitsee 
uudenlaisen kauppa- ja tullipolitiikan, 
jolla edistetään paikallisiin raaka-aineisiin 
pohjautuvaa eurooppalaista tuotantoa eikä 
kannusteta yrityksiä siirtämään tuotantoa 
sisämarkkinoiden ulkopuolelle; katsoo,
että ulkopuolisten kumppaneiden kanssa 
tehtävissä kauppasopimuksissa olisi 
otettava huomioon kaikki tekijät, jotka 
vaikuttavat Euroopan teollisuusyritysten ja
pk-yritysten – maatalous- ja 
elintarviketeollisuus mukaan lukien –
kilpailukykyyn; varoittaa Euroopan 
teollisuutta laskemasta monopoliasemassa 
olevien raaka-aineiden tuottajien varaan 
esimerkiksi harvinaisten maametallien 
tuottajien tapauksessa;

Or. pl
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Tarkistus 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että Eurooppa tarvitsee 
uudenlaisen kauppapolitiikan, jolla 
edistetään eurooppalaista tuotantoa eikä 
kannusteta siirtämään tuotantoa muualle; 
katsoo, että ulkopuolisten kumppaneiden 
kanssa tehtävissä kauppasopimuksissa olisi 
otettava huomioon Euroopan teollisuuden, 
pk-yritysten sekä maatalous- ja 
elintarviketeollisuuden kilpailukyky;

2. katsoo, että Eurooppa tarvitsee 
uudenlaisen kauppapolitiikan, jolla 
edistetään eurooppalaista tuotantoa eikä 
kannusteta siirtämään tuotantoa muualle; 
katsoo, että ulkopuolisten kumppaneiden 
kanssa tehtävissä kauppasopimuksissa olisi 
otettava huomioon Euroopan teollisuuden, 
pk-yritysten sekä maatalous- ja 
elintarviketeollisuuden kilpailukyky ja että 
kauppasopimuksilla olisi myös pyrittävä 
torjumaan kolmansien maiden 
toteuttamia, kilpailua vääristäviä 
toimenpiteitä, kuten tuontitulleja ja 
epäreilua julkista tukea kotimaiselle 
tuotannolle;

Or. en

Tarkistus 10
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että Eurooppa tarvitsee 
uudenlaisen kauppapolitiikan, jolla 
edistetään eurooppalaista tuotantoa eikä 
kannusteta siirtämään tuotantoa muualle; 
katsoo, että ulkopuolisten kumppaneiden 
kanssa tehtävissä kauppasopimuksissa olisi 
otettava huomioon Euroopan teollisuuden, 
pk-yritysten sekä maatalous- ja 
elintarviketeollisuuden kilpailukyky;

2. katsoo, että Eurooppa tarvitsee 
uudenlaisen kauppapolitiikan, jolla 
edistetään eurooppalaista tuotantoa eikä 
kannusteta siirtämään tuotantoa muualle; 
katsoo, että ulkopuolisten kumppaneiden 
kanssa tehtävissä kauppasopimuksissa olisi 
otettava huomioon Euroopan teollisuuden, 
pk-yritysten sekä maatalousalan ja 
elintarviketeollisuuden kilpailukyky 
pitäen mielessä maataloustuotteiden 
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kasvavan kauppavajeen ja EU:n 
teollisuutta sitovat tiukat normit;

Or. en

Tarkistus 11
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että Eurooppa tarvitsee 
uudenlaisen kauppapolitiikan, jolla 
edistetään eurooppalaista tuotantoa eikä 
kannusteta siirtämään tuotantoa muualle; 
katsoo, että ulkopuolisten kumppaneiden 
kanssa tehtävissä kauppasopimuksissa olisi 
otettava huomioon Euroopan teollisuuden, 
pk-yritysten sekä maatalous- ja 
elintarviketeollisuuden kilpailukyky;

2. katsoo, että Eurooppa tarvitsee 
uudenlaisen kauppapolitiikan, jossa 
tunnustetaan se, että Euroopassa 
tarvitaan sekä tietoalojen yrityksiä että 
teollisuusyrityksiä ja jolla näin ollen 
edistetään eurooppalaista tuotantoa eikä 
kannusteta siirtämään tuotantoa muualle; 
katsoo, että ulkopuolisten kumppaneiden 
kanssa tehtävissä kauppasopimuksissa olisi 
otettava huomioon Euroopan teollisuuden, 
pk-yritysten sekä maatalous- ja 
elintarviketeollisuuden kilpailukyky;

Or. da

Tarkistus 12
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että Eurooppa tarvitsee 
uudenlaisen kauppapolitiikan, jolla 
edistetään eurooppalaista tuotantoa eikä 
kannusteta siirtämään tuotantoa muualle; 
katsoo, että ulkopuolisten kumppaneiden 
kanssa tehtävissä kauppasopimuksissa olisi 
otettava huomioon Euroopan teollisuuden, 
pk-yritysten sekä maatalous- ja 

2. katsoo, että Eurooppa tarvitsee 
uudenlaisen kauppapolitiikan, jolla 
edistetään eurooppalaista tuotantoa eikä 
kannusteta siirtämään tuotantoa muualle; 
katsoo, että ulkopuolisten kumppaneiden 
kanssa tehtävissä kauppasopimuksissa olisi 
otettava huomioon Euroopan teollisuuden, 
pk-yritysten sekä maatalous- ja 
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elintarviketeollisuuden kilpailukyky; elintarviketeollisuuden kilpailukyky ja 
kumpaakin osapuolta hyödyttävä yhteistyö 
kehitysmaiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 13
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että Eurooppa tarvitsee 
uudenlaisen kauppapolitiikan, jolla 
edistetään eurooppalaista tuotantoa eikä 
kannusteta siirtämään tuotantoa muualle; 
katsoo, että ulkopuolisten kumppaneiden 
kanssa tehtävissä kauppasopimuksissa olisi 
otettava huomioon Euroopan teollisuuden, 
pk-yritysten sekä maatalous- ja 
elintarviketeollisuuden kilpailukyky;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Tarkistus 14
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että on tärkeää tehdä 
kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia 
EU:n ja erityisesti Etelä-Amerikan ja 
Aasian kasvavien talouksien välillä 
tilanteessa, jossa kasvua tapahtuu 
enemmän ja jossa voidaan vapaammin 
kilpailla kansainvälisellä areenalla 
yhteisesti tunnustetuin, avoimin ja 
tasapuolisin ehdoin; katsoo, että 
vapaakauppasopimukset eivät ainoastaan 
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mahdollista sitä, että kumpikin osapuoli 
voi hyötyä mittakaavaeduista, vaan ne 
myös tarjoavat EU:lle mahdollisuuden 
keskittyä niihin tieto- ja teollisuusaloihin, 
joilla se on suotuisassa kilpailuasemassa 
maailmanmarkkinoilla; katsoo, että 
vapaakauppasopimukset voivat auttaa 
lisäämään tuotteiden ja palvelujen 
määrää ja laatua maailmanmarkkinoilla 
ja että tämä on välttämätöntä erityisesti 
Euroopan väestökehitykseen liittyvät 
haasteet huomioon ottaen;

Or. da

Tarkistus 15
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille tahdin meneillään 
olevissa, sellaisia kahdenvälisiä 
vapaakauppasopimuksia, jotka kattavat 
vain osan EU:n käymän kansainvälisen 
kaupan kokonaismäärästä, koskevissa 
neuvotteluissa; korostaa, että strategisesti 
tärkeisiin kehittyviin markkinoihin olisi 
kiinnitettävä enemmän ja kiireellisemmin 
huomiota; korostaa, että nykyistä 
kauppavajetta Kiinan kanssa on tarpeen 
vähentää ja että kyseisiltä kasvavilta 
markkinoilta on tarpeen vallata lisää 
osuuksia;

Or. en

Tarkistus 16
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että on tärkeää suorittaa 
vaikutustenarviointeja ennen 
kauppaneuvottelujen aloittamista ja 
niiden loppuun saattamista; katsoo, että 
jälkiarviointien suorittaminen 
kauppasopimusten ratifioinnin jälkeen 
voisi olla erittäin tärkeää tulevaisuuden 
päätöksenteon kannalta;

Or. en

Tarkistus 17
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että eurooppalaisen 
kauppapolitiikan kehittämiseen on 
sisällyttävä työpaikkojen määrän 
lisääminen, ja kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan 
työllisyystason asianmukaisen 
turvaamisen;

Or. it

Tarkistus 18
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että palveluntarjoajien 
kansainvälisille markkinoille pääsyä ei 
pidä korostuneesti painottaa 
teollisuustuotteiden kaupan 
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kustannuksella; korostaa, että Euroopan 
teollisuudelle on tarjottava kansainvälisiä 
markkinamahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 19
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. korostaa, että nykyisessä 
taloustilanteessa pk-yritykset kärsivät 
kaikista eniten muista kuin tulleihin 
liittyvistä kaupan esteistä ja ulkomaisista 
sääntelyjärjestelmistä samalla, kun niiden 
on vaikeaa saada kansainvälistä kauppaa 
tukevaa apua ja luottovakuutuksia; 
kehottaa komissiota puuttumaan pk-
yritysten kohtaamiin kaupan esteisiin 
ottaen huomioon pk-yritysten merkityksen 
Euroopan taloudelle;

Or. en

Tarkistus 20
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että teollisuuspolitiikan sisäisen 
ja ulkoisen ulottuvuuden 
johdonmukaisuutta on lujitettava 
jatkuvasti, jotta varmistetaan Euroopan 
teollisuutta koskevan sääntelyn 
ennustettavuus ja vakaus sekä teollisuuden 
tasavertaiset toimintaedellytykset sisä- ja 
ulkomarkkinoilla;

3. katsoo, että teollisuuspolitiikan sisäisen 
ja ulkoisen ulottuvuuden 
johdonmukaisuutta on lujitettava 
jatkuvasti, jotta varmistetaan Euroopan 
teollisuutta koskevan sääntelyn 
ennustettavuus ja vakaus sekä teollisuuden 
tasavertaiset toimintaedellytykset sisä- ja 
ulkomarkkinoilla; kehottaa näin ollen 
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tehostamaan toimenpiteitä seuraavilla 
aloilla: sääntelyä koskeva vuoropuhelu 
Euroopan tärkeimpien 
kauppakumppanien kuten Yhdysvaltojen 
kanssa, kansainvälisten normien 
laatiminen, suojattujen markkinoiden 
vapauttaminen poistamalla kaikki 
tulliesteet sekä muut kuin tulleihin 
liittyvät kaupan esteet, väärentämisen ja 
epäoikeudenmukaisen kilpailun torjunta 
sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä 
polkumyynti mukaan lukien sekä 
immateriaalioikeuksien vahvistaminen;

Or. en

Tarkistus 21
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että teollisuuspolitiikan sisäisen 
ja ulkoisen ulottuvuuden 
johdonmukaisuutta on lujitettava 
jatkuvasti, jotta varmistetaan Euroopan 
teollisuutta koskevan sääntelyn 
ennustettavuus ja vakaus sekä teollisuuden 
tasavertaiset toimintaedellytykset sisä- ja 
ulkomarkkinoilla;

3. katsoo, että teollisuuspolitiikan sisäisen 
ja ulkoisen ulottuvuuden 
johdonmukaisuutta on lujitettava 
jatkuvasti, jotta varmistetaan Euroopan 
teollisuutta koskevan sääntelyn 
ennustettavuus, yksinkertaisuus ja vakaus 
sekä teollisuuden tasavertaiset 
toimintaedellytykset sisä- ja 
ulkomarkkinoilla;

Or. da

Tarkistus 22
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on tärkeää edistää 
kansainvälisten standardien ja 
sertifiointimenettelyiden lähentymistä tai 
vastaavuutta kolmansien maiden 
standardien ja menettelyiden kanssa; 
kehottaa vahvistamaan ulkomarkkinoita 
ja sisämarkkinoita koskevan sääntelyn 
välistä yhteyttä yrityksille koituvien 
tarpeettomien kustannusten 
vähentämiseksi ja lainsäädännöstä 
johtuvien esteiden poistamiseksi sekä 
piristysruiskeen antamiseksi innovoinnille 
ja kaupankäyntimahdollisuuksille;

Or. en

Tarkistus 23
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, ettei tällaista 
yhdenmukaistamista voida toteuttaa 
heikentäen teknisiä sekä terveyttä, 
turvallisuutta ja kuluttajansuojaa 
koskevia normeja; kehottaa komissiota 
suojaamaan EU:n normit ja valvomaan 
tarkasti, että tuotteitaan Euroopan 
markkinoille saattavat maahantuojat ja 
taloudelliset toimijat noudattavat niitä;

Or. en

Tarkistus 24

Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
kehittämään suotuisan ympäristön, joka 
kannustaa yritysten perustamiseen ja 
nuorten yrittäjien väliseen vaihtoon, sekä
luomaan Euroopan pk-yrityksille 
kansainvälistymisedellytykset ja 
lujittamaan niiden kilpailukykyä ja 
kehitystä yritysten suojelemiseksi 
epäoikeudenmukaiselta kilpailulta;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
kehittämään suotuisan ympäristön, joka 
kannustaa yritysten perustamiseen ja 
nuorten yrittäjien väliseen vaihtoon, 
luomaan Euroopan pk-yrityksille 
kansainvälistymisedellytykset ja 
lujittamaan niiden innovointikapasiteettia 
varsinkin vähähiilisen talouden luomista 
koskevassa asiassa sekä niiden 
kilpailukykyä ja kehitystä yritysten 
suojelemiseksi epäoikeudenmukaiselta 
kilpailulta;

Or. en

Tarkistus 25
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
kehittämään suotuisan ympäristön, joka 
kannustaa yritysten perustamiseen ja 
nuorten yrittäjien väliseen vaihtoon, sekä 
luomaan Euroopan pk-yrityksille 
kansainvälistymisedellytykset ja 
lujittamaan niiden kilpailukykyä ja 
kehitystä yritysten suojelemiseksi 
epäoikeudenmukaiselta kilpailulta;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
kehittämään suotuisan ympäristön, joka 
kannustaa yritysten perustamiseen ja 
nuorten yrittäjien väliseen vaihtoon, sekä 
luomaan Euroopan pk-yrityksille 
kansainvälistymisedellytykset 
immateriaalioikeuksiin liittyvissä asioissa 
ja lujittamaan niiden kilpailukykyä ja 
kehitystä yritysten suojelemiseksi 
epäoikeudenmukaiselta kilpailulta;

Or. pl
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Tarkistus 26
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
kehittämään suotuisan ympäristön, joka 
kannustaa yritysten perustamiseen ja 
nuorten yrittäjien väliseen vaihtoon, sekä 
luomaan Euroopan pk-yrityksille 
kansainvälistymisedellytykset ja 
lujittamaan niiden kilpailukykyä ja 
kehitystä yritysten suojelemiseksi 
epäoikeudenmukaiselta kilpailulta;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
kehittämään suotuisan ympäristön, joka 
kannustaa yritysten perustamiseen ja 
nuorten yrittäjien väliseen vaihtoon, sekä 
luomaan Euroopan pk-yrityksille 
kansainvälistymisedellytykset niiden 
kilpailukyvyn ja kehityksen lujittamiseen 
tähtäävien tukitoimenpiteiden avulla
yritysten suojelemiseksi 
epäoikeudenmukaiselta kilpailulta;

Or. it

Tarkistus 27
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota
kehittämään suotuisan ympäristön, joka 
kannustaa yritysten perustamiseen ja 
nuorten yrittäjien väliseen vaihtoon, sekä 
luomaan Euroopan pk-yrityksille 
kansainvälistymisedellytykset ja 
lujittamaan niiden kilpailukykyä ja 
kehitystä yritysten suojelemiseksi 
epäoikeudenmukaiselta kilpailulta;

4. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
suotuisan ympäristön, joka kannustaa 
yritysten perustamiseen ja nuorten 
yrittäjien väliseen vaihtoon, sekä luomaan 
Euroopan pk-yrityksille 
kansainvälistymisedellytykset ja 
lujittamaan niiden kilpailukykyä ja 
kehitystä yritysten suojelemiseksi 
epäoikeudenmukaiselta kilpailulta;

Or. nl
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Tarkistus 28
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
kehittämään suotuisan ympäristön, joka 
kannustaa yritysten perustamiseen ja 
nuorten yrittäjien väliseen vaihtoon, sekä 
luomaan Euroopan pk-yrityksille 
kansainvälistymisedellytykset ja 
lujittamaan niiden kilpailukykyä ja 
kehitystä yritysten suojelemiseksi 
epäoikeudenmukaiselta kilpailulta;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
kehittämään suotuisan ympäristön, joka 
kannustaa yritysten perustamiseen ja 
nuorten yrittäjien väliseen vaihtoon, sekä 
luomaan Euroopan pk-yrityksille 
kansainvälistymisedellytykset ja 
lujittamaan niiden kilpailukykyä ja 
kehitystä yritysten suojelemiseksi 
epäoikeudenmukaiselta tai vääristyneeltä 
kilpailulta;

Or. en

Tarkistus 29
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
kehittämään suotuisan ympäristön, joka 
kannustaa yritysten perustamiseen ja 
nuorten yrittäjien väliseen vaihtoon, sekä 
luomaan Euroopan pk-yrityksille 
kansainvälistymisedellytykset ja 
lujittamaan niiden kilpailukykyä ja 
kehitystä yritysten suojelemiseksi 
epäoikeudenmukaiselta kilpailulta;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
kehittämään suotuisan ympäristön, joka 
kannustaa yritysten perustamiseen ja 
laajentamiseen ja nuorten yrittäjien 
väliseen vaihtoon, sekä luomaan Euroopan 
pk-yrityksille 
kansainvälistymisedellytykset ja 
lujittamaan niiden kilpailukykyä ja 
kehitystä yritysten suojelemiseksi 
epäoikeudenmukaiselta kilpailulta;

Or. ro
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Tarkistus 30
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
suojella EU:n kilpailuetuja 
innovatiivisten tuotteiden alalla; katsoo, 
että palvelujen tarjoamista varten on 
mahdollistettava tilapäinen vapaa 
liikkuvuus, jotta päteviä asiantuntijoita 
voidaan palkata ja jotta EU:n yritykset ja 
tutkimuskeskukset voivat säilyttää 
johtavan asemansa innovaatioiden alalla; 

Or. lt

Tarkistus 31
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että sääntöjen ja 
lainsäädännön eroavuudet sekä yhteisten 
normien puute tai noudattamatta 
jättäminen estävät EU:n yrityksiä –
liiketoiminnan harjoittamisesta 
ulkomailla aiheutuvien kalliiden 
kustannusten vuoksi – hyödyntämästä 
täydesti potentiaaliaan; korostaa 
paremman sääntelyä koskevan yhteistyön 
merkitystä sääntöjen, standardien, 
testauksen ja sertifiointimenettelyiden 
vastaavuuden tai lähentymisen 
edistämiseksi, jolloin kansainvälisen 
toiminnan kustannukset halpenisivat;

Or. lt
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Tarkistus 32
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. pitää valitettavana sitä, että EU:n 
yritykset eivät edelleenkään voi päästä 
ulkomaisille julkisten hankintojen 
markkinoille; katsoo, että EU:n yritysten 
pääsyn helpottamiseksi ulkomaisille 
julkisten hankintojen markkinoille 
tarvitaan päättäväisempiä ponnisteluja;

Or. lt

Tarkistus 33
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa raaka-aineiden saatavuuden 
merkitystä Euroopan teollisuuden 
kehitykselle ja kilpailukyvylle; kehottaa 
tästä syystä komissiota esittämään 
Euroopalle kunnianhimoisen ja laajan 
raaka-ainestrategian, johon sisältyy 
käytännön toimia raaka-aineiden 
saatavuuden parantamiseksi sekä sisä-
että ulkomarkkinoilla;

5. korostaa raaka-aineiden saatavuuden 
merkitystä Euroopan teollisuuden 
kehitykselle ja kilpailukyvylle;

Or. nl

Tarkistus 34
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
5 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa raaka-aineiden saatavuuden 
merkitystä Euroopan teollisuuden 
kehitykselle ja kilpailukyvylle; kehottaa 
tästä syystä komissiota esittämään 
Euroopalle kunnianhimoisen ja laajan 
raaka-ainestrategian, johon sisältyy 
käytännön toimia raaka-aineiden 
saatavuuden parantamiseksi sekä sisä- että 
ulkomarkkinoilla;

5. korostaa raaka-aineiden saatavuuden 
merkitystä Euroopan teollisuuden 
kehitykselle ja kilpailukyvylle; kehottaa 
tästä syystä komissiota esittämään 
Euroopalle kunnianhimoisen ja laajan 
raaka-ainestrategian, johon sisältyy 
käytännön toimia raaka-aineiden 
saatavuuden parantamiseksi sekä sisä- että 
ulkomarkkinoilla ja raaka-aineiden 
kierrätystä, korvaamista, jätehuoltoa sekä 
niihin liittyvää tutkimusta ja tietojen 
jakamista koskevien toimenpiteiden 
tehostamiseksi;

Or. en

Tarkistus 35
Adam Gierek

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa raaka-aineiden saatavuuden 
merkitystä Euroopan teollisuuden 
kehitykselle ja kilpailukyvylle; kehottaa 
tästä syystä komissiota esittämään 
Euroopalle kunnianhimoisen ja laajan 
raaka-ainestrategian, johon sisältyy 
käytännön toimia raaka-aineiden
saatavuuden parantamiseksi sekä sisä- että 
ulkomarkkinoilla;

5. korostaa raaka-aineiden,
puolivalmisteiden ja energian saatavuuden 
merkitystä Euroopan teollisuuden 
kehitykselle ja kilpailukyvylle; kehottaa 
komissiota esittämään Euroopalle 
kunnianhimoisen ja laajan raaka-
ainepolitiikkaa koskevan strategian, johon 
sisältyy käytännön toimia, joilla tuetaan
investointeja raaka-aineresurssien
saatavuuden parantamiseksi sekä sisä- että 
ulkomarkkinoilla;

Or. pl
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Tarkistus 36
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa raaka-aineiden saatavuuden 
merkitystä Euroopan teollisuuden 
kehitykselle ja kilpailukyvylle; kehottaa 
tästä syystä komissiota esittämään 
Euroopalle kunnianhimoisen ja laajan 
raaka-ainestrategian, johon sisältyy 
käytännön toimia raaka-aineiden 
saatavuuden parantamiseksi sekä sisä- että 
ulkomarkkinoilla;

5. korostaa raaka-aineiden saatavuuden 
sekä niiden vastuullisen käytön merkitystä 
Euroopan teollisuuden ekotehokkaalle 
kehitykselle ja paremmalle 
kilpailukyvylle; kehottaa tästä syystä 
komissiota esittämään Euroopalle 
kunnianhimoisen ja laajan raaka-
ainestrategian, johon sisältyy käytännön 
toimia raaka-aineiden saatavuuden 
parantamiseksi sekä sisä- että 
ulkomarkkinoilla;

Or. ro

Tarkistus 37
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa raaka-aineiden saatavuuden 
merkitystä Euroopan teollisuuden 
kehitykselle ja kilpailukyvylle; kehottaa 
tästä syystä komissiota esittämään 
Euroopalle kunnianhimoisen ja laajan 
raaka-ainestrategian, johon sisältyy 
käytännön toimia raaka-aineiden 
saatavuuden parantamiseksi sekä sisä- että 
ulkomarkkinoilla;

5. korostaa raaka-aineiden saatavuuden 
merkitystä Euroopan teollisuuden 
kehitykselle ja kilpailukyvylle; kehottaa 
tästä syystä komissiota esittämään 
Euroopalle kunnianhimoisen ja laajan 
raaka-ainestrategian, johon sisältyy 
käytännön toimia todellisen 
resurssitehokkuus- ja kierrätyspolitiikan 
aikaansaamiseksi sekä raaka-aineiden 
tasapuolisen saatavuuden parantamiseksi 
sekä sisä- että ulkomarkkinoilla;

Or. en
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Tarkistus 38
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa raaka-aineiden saatavuuden 
merkitystä Euroopan teollisuuden 
kehitykselle ja kilpailukyvylle; kehottaa 
tästä syystä komissiota esittämään 
Euroopalle kunnianhimoisen ja laajan 
raaka-ainestrategian, johon sisältyy 
käytännön toimia raaka-aineiden 
saatavuuden parantamiseksi sekä sisä- että 
ulkomarkkinoilla;

5. korostaa raaka-aineiden saatavuuden 
merkitystä Euroopan teollisuuden 
kehitykselle ja kilpailukyvylle; kehottaa 
tästä syystä komissiota esittämään 
Euroopalle kunnianhimoisen ja laajan 
raaka-ainestrategian, johon sisältyy 
käytännön toimia raaka-aineiden 
saatavuuden parantamiseksi sekä sisä- että 
ulkomarkkinoilla; korostaa mahdollisuutta 
toteuttaa yhdyskuntajätteiden kierrätystä;

Or. en

Tarkistus 39
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa vaihtoehtoisia 
energialähteitä ja erityisesti uusiutuvia 
energialähteitä, energiatehokkuutta ja 
energiansäästöä koskevan tutkimuksen 
merkitystä, sillä ne ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta EU voi vastata 
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin 
haasteisiin ja osallistua 
maailmanlaajuisiin ponnisteluihin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi;

Or. ro
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Tarkistus 40
Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa energiakaupan ja
energialähteiden saatavuuden merkitystä 
sekä tarvetta soveltaa 
vastavuoroisuusperiaatetta 
energiamarkkinoita avattaessa ja turvata
Euroopan kuluttajien ja energiasektorin 
edut.

6. korostaa kestävien ja turvallisten 
energialähteiden tasapuolisen ja 
yhdenvertaisen saatavuuden varmistavien 
monenvälisten energiakaupan sääntöjen
merkitystä sekä tarvetta luoda pitkällä 
aikavälillä positiivisia yhtymäkohtia 
Euroopan kansalaisten ja energia-alan 
toimijoiden etujen välille sovittujen 
tieteellisten ilmastonmuutostavoitteiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 41
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa energiakaupan ja 
energialähteiden saatavuuden merkitystä 
sekä tarvetta soveltaa 
vastavuoroisuusperiaatetta 
energiamarkkinoita avattaessa ja turvata 
Euroopan kuluttajien ja energiasektorin 
edut.

6. katsoo, että raaka-aineiden ja energian 
kestävä ja häiriötön saatavuus on 
strategisen tärkeää EU:n kilpailukyvyn 
kannalta; korostaa energiakaupan ja 
energialähteiden saatavuuden merkitystä 
sekä tarvetta soveltaa 
vastavuoroisuusperiaatetta 
energiamarkkinoita avattaessa ja turvata 
Euroopan kuluttajien ja energiasektorin 
edut.

Or. lt
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Tarkistus 42
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa energiakaupan ja 
energialähteiden saatavuuden merkitystä 
sekä tarvetta soveltaa 
vastavuoroisuusperiaatetta 
energiamarkkinoita avattaessa ja turvata 
Euroopan kuluttajien ja energiasektorin 
edut.

6. korostaa energiakaupan ja 
energialähteiden saatavuuden merkitystä 
sekä tarvetta soveltaa 
vastavuoroisuusperiaatetta 
energiamarkkinoita avattaessa, jotta 
voidaan turvata Euroopan kuluttajien ja 
energiasektorin edut.

Or. pl

Tarkistus 43
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee merkille, että komissio 
suunnittelee poikkeuksellisten 
yksipuolisten kaupallisten myönnytysten 
pidemmälle menevää käyttöä 
luonnonkatastrofien sattuessa; korostaa, 
että tällaisten toimenpiteiden aiheuttama 
taakka ei jakaudu tasaisesti kaikkien 
jäsenvaltioiden kesken, vaan se rasittaa 
erityisesti tiettyjä maita, alueita, 
teollisuudenaloja sekä työpaikkoja; 
kehottaa komissiota toteuttamaan 
huolellisen ennakkoarvioinnin tällaisten 
välineiden vaikutuksista;

Or. en
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Tarkistus 44
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että tarvittaessa on 
käytettävä tehokkaasti kaupan 
suojatoimia, joilla pyritään torjumaan 
hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä, 
ja säädettävä vastavuoroisesta pääsystä 
julkisten hankintasopimusten piiriin, sillä 
ne tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia 
juuri niillä toimialoilla, joilla Euroopan 
teollisuus on erityisen kilpailukykyinen;

Or. en

Tarkistus 45
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota jouduttamaan 
EU:n ja Mercosurin, Intian, Venäjän ja 
Kiinan välisten sopimusten tekemistä 
mukaan lukien erityismääräykset, joilla 
pyritään antaman piristysruiske 
kaupankäynnille, ottaen huomioon 
Intian, Venäjän, Kiinan sekä Mercosurin 
alueen taloudellisen sekä kehitys- ja 
innovointipotentiaalin ja raaka-ainevarat;

Or. ro
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Tarkistus 46
Francesco De Angelis

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä 
kestävän kasvun, resurssien tehokkaan 
käytön ja luonnon monimuotoisuuden 
suojelemisen tukemiseksi ja edistämiseksi 
tasapuolisen ja kestävän kilpailun 
puitteissa.

Or. it

Tarkistus 47
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että globalisaation aikoina 
avoimempi kansainvälinen 
kauppajärjestelmä aiheuttaa erilaisia 
vaikutuksia Euroopan eri maissa, mikä 
vaikuttaa sisäiseen koheesioon; korostaa 
tarvetta laajentaa ja yksinkertaistaa 
Euroopan globalisaatiorahastoa 
välineenä, jonka avulla voidaan torjua 
globalisaation kielteisiä vaikutuksia; 
kehottaa myös käyttämään asiaa koskevaa 
EU:n sisäpolitiikkaa – kuten innovoinnin 
ja pk-yritysten tukemista koskevaa 
politiikkaa – uudelleenjärjestelyjen ja 
uusiin kaupan ehtoihin sopeutumisen 
jouduttamiseen epäsuotuisassa asemassa 
olevilla alueilla;

Or. en
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Tarkistus 48
Andrzej Grzyb

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo, että ilmastotavoitteet on 
mahdollista saavuttaa ainoastaan 
tekemällä yhteistyötä EU:n tärkeimpien 
kauppakumppanien kanssa, jotka ovat 
samalla suurimpia hiilidioksidipäästöjen 
tuottajia; on näin ollen vakuuttunut siitä, 
että ainoastaan maailmanlaajuinen, 
monenvälinen ilmastosopimus 
mahdollistaisi Euroopan teollisuuden 
kilpailukyvyn säilymisen; on lisäksi 
vakuuttunut siitä, että kauppasopimusten 
olisi sisällettävä symmetrisiä, 
kasvihuonekaasupäästöihin liittyviä 
kriteerejä EU:hun tuotavien tavaroiden 
valmistukselle.

Or. en


