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EHDOTUKSET

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

1. on tyytyväinen Euroopan uuteen teollisuusstrategiaan ja erityisesti siihen, että siinä 
keskitytään reilun kilpailun ja maailmanlaajuisesti tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseen sekä välineisiin, joilla EU:n teollisuus voi vastata nykyisiin ja tuleviin 
haasteisiin maailmanlaajuisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti; 
kehottaa komissiota valitsemaan vahvan ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan uuden 
teollisuusstrategian täytäntöönpanossa; painottaa, että Euroopan teollisuudessa 
sosiaaliset oikeudet, digitalisaatio, liikenne, kauppa ja ympäristöpolitiikka ovat tiiviissä 
yhteydessä toisiinsa;

2. panee merkille, että EU on jäänyt jälkeen maailmanlaajuisessa kilpailukyvyssä, että 
maailmankaupan odotetaan supistuvan 13–32 prosenttia ja EU:n BKT:n vähintään 
7,5 prosenttia vuonna 2020 covid-19:n vaikutusten vuoksi ja että vuoden 2021 odotettua 
elpymistä koskevat arviot ovat edelleen epävarmoja; painottaa tämän vuoksi, että 
maailmantalouden heikentyessä nopeasti tarvitaan Euroopan uudelleenteollistamista 
siten, että kiinnitetään erityistä huomiota työmarkkinoiden elpymiseen; kehottaa EU:ta 
kokoamaan voimansa yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi tätä tarkoitusta varten; 
painottaa, että kun otetaan huomioon covid-19-pandemian puhkeamisen kielteiset 
vaikutukset EU:n kilpailukykyyn, on tärkeää mukauttaa EU:n teollisuusstrategiaa uusiin 
sen jälkeisiin talousnäkymiin, jotta varmistetaan eurooppalaisen teollisuuden 
vähäisempi riippuvuus EU:n ulkopuolelta tulevista toimituksista; kehottaa vahvistamaan 
toimenpiteitä pk-yritysten rahoituksen tukemiseksi ja niiden innovoinnin 
kannustamiseksi sekä etsimään ratkaisun covid-19-pandemian puhkeamisen 
aiheuttamiin pk-yritysten globaalien arvoketjujen nykyisiin häiriöihin;

3. kehottaa laatimaan laaja-alaisen ja johdonmukaisen EU:n teollisuusstrategian, joka on 
linjassa eurooppalaisen vihreän kehityksen ohjelman kanssa, jotta voimme muuttaa 
talouksiamme ja vahvistaa niiden häiriönsietokykyä yhdistämällä strategisia 
investointeja pk-yritysten tukemiseksi ja työllistymismahdollisuuksien ja osaamisen 
parantamiseksi; kannustaa lisäksi komissiota vahvistamaan ja parantamaan aloitteitaan 
eurooppalaisten pk-yritysten tukemiseksi sellaisten esteiden poistamisessa, jotka estävät 
niiden pääsyn kansainvälisille markkinoille, neuvottelemalla kauppasopimuksiin asialle 
omistettuja lukuja ja tukemalla kansallisia ja alueellisia vientiedustajia niiden 
pyrkimyksissä antaa pk-yrityksille mahdollisuus hyödyntää näitä sopimuksia parhaalla 
mahdollisella tavalla; korostaa tässä yhteydessä tehokkaiden viestintä- ja 
tiedotuskampanjoiden merkitystä ja toteaa, että ne olisi toteutettava tehokkaasti pk-
yrityksiä koskevan strategian kautta; pyytää komissiota vähentämään hallinnollista ja 
sääntelyyn liittyvää rasitetta, jotta pk-yritykset voivat hyötyä täysimääräisesti 
markkinoille pääsystä; painottaa, että on edelleen parannettava liiketoimintaympäristöä 
EU:ssa helpottamalla rahoituksen saantia erityisesti nykyisessä tilanteessa, jossa 
globaaleissa arvoketjuissa on häiriöitä; korostaa myös, että ennen uusien EU:n sääntöjen 
käyttöönottoa on varmistettava oikeusvarmuus, näyttöön perustuvat toimet, 
vaikutustenarvioinnit ja kustannustehokkuus; muistuttaa komissiota ”yksi sisään, yksi 
ulos” -periaatteesta; on tyytyväinen komission tavoitteeseen ottaa vuoden 2020 alussa 
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käyttöön pk-yrityksille tarkoitettu alkuperäsääntöjä koskeva itsearviointiväline tulevalla 
Access2Market -foorumilla, jonka avulla yrityksiä autetaan arvioimaan, voiko jokin 
tuote hyötyä tiettyyn EU:n kauppasopimukseen perustuvista etuuksista, ja siten 
helpotetaan sitä, että pk-yritykset voivat käyttää tällaisiin sopimuksiin perustuvia 
etuuksia; katsoo, että tukea tarvitaan sellaisille pk-yrityksille, jotka investoivat 
ilmastoneutraaliuteen säilyttäen samalla kilpailukykynsä;

4. painottaa, että jäsenvaltioiden on sitouduttava voimakkaasti Euroopan teollisuuden 
tulevaisuuteen ja että EU:n on saavutettava maailmassa johtoasema vähähiilisten, 
kestävien teknologioiden alalla sekä vältettävä hiilivuotoa; pyytää komissiota 
esittämään ehdotuksen hiilitullimekanismista ja korostaa, että sen on oltava täysin 
WTO:n sääntöjen mukainen ja että siinä on otettava huomioon myös asianmukaisen 
vaikutustenarvioinnin tulokset; painottaa, että ilmastoa koskevat kunnianhimoiset 
tavoitteemme eivät saa johtaa teollisuuden alasajoon EU:ssa vaan siihen, että kestävistä 
innovatiivisista ratkaisuista tehdään yhä kilpailukykyisempiä ja kiertotalouden 
mahdollisuuksia lisätään; korostaa, että EU:n teollisuutta vaaditaan osaltaan edistämään 
aktiivisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita investoimalla 
ilmastoneutraaliuteen ja noudattamalla uusia normeja, vaikka ne myös joutuvat 
vastakkain kolmansien maiden kilpailijoiden kanssa, jotka eivät tähtää yhtä 
kunnianhimoisiin päästövähennyksiin; painottaa, että eurooppalaiset yritykset, 
erityisesti pk-yritykset, ovat vaarassa joutua epäedulliseen kilpailuasemaan, vaikka ne 
pyrkivät säilyttämään kilpailukykynsä ja menestymään vientimarkkinoilla; kehottaa 
komissiota tukemaan pk-yrityksiä, jotka jo nyt keskittyvät vihreään teknologiaan ja 
innovaatioihin viemällä tuotteitaan ja palvelujaan kolmansiin maihin, jotta niissä 
voidaan ottaa käyttöön vihreää teknologiaa ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset; 

5. kehottaa komissiota keskittymään tarjonnan turvaamiseen Euroopassa perustamalla 
strategisia varastoja ja varastoimalla riittävästi sekä vähentämällä riippuvuutta harvoista 
maista keskittyen samalla älykkääseen tuotannon takaisin siirtämiseen keskeisillä 
teollisuudenaloilla, kuten teknologiassa ja televiestinnässä, lääkinnällisissä tuotteissa, 
lääkkeissä ja strategisissa raaka-aineissa; korostaa tarvetta tukea avustuksin tutkimusta, 
digitalisaatiota ja robotisaatiota, jotta voidaan säilyttää kilpailukyky 
maailmanmarkkinoilla; painottaa, että tuotannon takaisin siirtäminen ja sisäiseen 
tuottavuuteen keskittyminen ainoana keinona puuttua strategisten hyödykkeiden 
puutteeseen ei korjaa tällaisia puutteita varsinkaan kriisiaikoina; katsoo, että EU:lla olisi 
toimittava edelläkävijänä monenvälisillä foorumeilla ja instituutioissa sen 
varmistamiseksi, että toimitusongelmia voidaan lieventää tulevaisuudessa, koska niihin 
voidaan puuttua vain vahvistetun monenvälisen yhteistyön avulla; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä elpymispaketissa ehdotettua strategisten investointien välinettä 
ja katsoo, että sitä voitaisiin täydentää strategisella toimitusketjun monipuolistamiseen 
tarkoitetulla rahastolla, jotta voidaan vähentää liiallista riippuvuutta yksittäisistä 
toimittajista ja tukea aktiivisesti yrityksiä tuotannon monipuolistamisessa strategisilla 
aloilla; katsoo, että EU:n teollisuusstrategiaa voitaisiin täydentää toimitusketjujen muita 
näkökohtia koskevalla sääntelyllä, kuten asianmukaista huolellisuutta sekä ympäristö- ja 
työlainsäädäntöä koskevilla säännöksillä ja vahvoilla sosiaalisilla suojatoimilla, jotta 
voidaan luoda kokonaisvaltainen lähestymistapa;

6. toteaa, että covid-19-kriisi on tuonut korostetusti esiin digitaalisten ratkaisujen ja 
kaupan ja liiketoimintamallien tarpeen; korostaa meneillään olevien sähköistä 
kaupankäyntiä, myös rajat ylittäviä tietovirtoja, koskevien monenvälisten WTO-
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neuvottelujen merkitystä; kehottaa laatimaan kattavat ja kunnianhimoiset säännöt, joilla 
taataan eurooppalaiset tietosuojanormit; 

7. toteaa, että seuraavalla teollisella vallankumouksella ja automaatiolla voi olla 
merkittävä vaikutus kansainväliseen kauppaan; toteaa, että ennakoidulla tuotannon 
optimoinnilla muokataan kansainvälistä toimitusketjua ja että tällä tulee olemaan 
merkittävä vaikutus työmarkkinoihin ja näin ollen myös kielteinen vaikutus tulevaan 
työllisyyteen ja markkinoihin kokonaisuudessaan; kehottaa komissiota sisällyttämään 
politiikkatoimiinsa vahvoja sosiaalisia suojatoimia;

8. korostaa, että teollisuuden osuus Euroopan tavaraviennistä on 80 prosenttia ja se 
työllistää noin 35 miljoonaa ihmistä; kehottaa komissiota ottamaan huomioon sen 
merkittävän lisäarvon, jonka teollisuus tuo eurooppalaisille työmarkkinoille ja 
sosiaalisille oikeuksille, sekä teollisuuden ratkaisevan aseman vaurauden ja 
kilpailukyvyn osatekijänä;

9. painottaa, että EU:n teollisuusstrategian on oltava osallistava ja avoin ja katettava kaikki 
toimijat koko arvoketjussa kaikkein pienimmistä uusyrityksistä suuryrityksiin, 
tiedeyhteisöstä tutkimukseen ja palveluntarjoajista tavarantoimittajiin mutta myös 
ammattiliittoihin ja kuluttajajärjestöihin;

10. kehottaa komissiota turvaamaan sääntöihin perustuvan monenvälisen järjestelmän, joka 
soveltuu maailmassa entistä vahvemmalle EU:lle, jossa kauppa on avointa ja reilua ja 
yhtäpitävää maailmanlaajuisten ilmastonmuutoksen pysäyttämistä ja biologisen 
monimuotoisuuden häviämistä koskevien pyrkimysten kanssa ja joka samalla pyrkii 
talouden kestävään elpymiseen; painottaa, että reilun ja vapaan kaupan tukena olisi 
oltava täysin toimintakykyinen WTO; pyytää komissiota tekemään yhteistyötä muiden 
WTO:n jäsenten kanssa kunnianhimoisen uudistuksen toteuttamiseksi, jatkamaan 
pyrkimyksiään löytää pitkän aikavälin monenvälinen ratkaisu valituselintä koskevan 
nykyisen umpikujan ratkaisemiseksi, varmistamaan avoimen ja oikeudenmukaisen 
kaupan, johon liittyy täytäntöönpanokelpoinen riitojenratkaisujärjestelmä ja aidosti 
tasapuoliset toimintaedellytykset kauppayrityksille, sekä ottamaan sosiaali- ja 
ympäristönormit täysimääräisesti huomioon; kehottaa komissiota neuvottelemaan 
uusista säännöistä kauppaa vääristävien käytäntöjen torjumiseksi, mukaan lukien muut 
kuin markkinaehtoiset menettelytavat ja käytännöt, valtionyritysten ja teollisuustukien 
luoma ylikapasiteetti sekä pakolliseen teknologian siirtoon liittyvät menettelytavat ja 
käytännöt; suhtautuu myönteisesti WTO:ssa käynnissä oleviin monenkeskisiin 
neuvotteluihin palvelukaupan ja investointien helpottamisen keskeisistä aloista; 
kehottaa jatkamaan farmaseuttisten tuotteiden nykyistä nollatariffiluokitusta WTO:ssa 
ja kannattaa nollatullialoitteen laajentamista siten, että siihen sisällytetään enemmän 
tuotteita ja maita;

11. painottaa pyrkivänsä määrätietoisesti luomaan mahdollisimman tiiviit suhteet 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, joka on jatkossakin kumppani, liittolainen ja ystävä 
Euroopan sisällä; rohkaisee komissiota tarttumaan Yhdistyneen kuningaskunnan eron 
luomaan tilaisuuteen virtaviivaistaa EU:n politiikkoja, vähentää byrokratiaa ja vahvistaa 
eurooppalaisten yritysten ja pk-yritysten kilpailukykyä; painottaa, että 
vapaakauppasopimuksilla olisi pyrittävä tarjoamaan mahdollisimman pian tapahtuva 
markkinoille pääsy ja kaupan helpottaminen kaupan häiriöiden minimoimiseksi ja 
tukemaan tätä tasapuolisia toimintaedellytyksiä koskevilla säännöksillä varmistaen 
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samalla korkeat sosiaaliturvaa, työntekijöiden suojelua ja ympäristönsuojelua sekä 
kilpailua ja valtiontukipolitiikkaa koskevat normit; toistaa komissiolle esittämänsä 
kehotuksen aikaansaada uusi ja kattava Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välinen 
strateginen kumppanuussopimus, joka ulottuu paljon kauppaa laajemmalle, 
lokakuussa 2019 annetun poliittisen julistuksen mukaisesti;

12. kehottaa komissiota pyrkimään tehokkaiden ja operatiivisten hankintojen järjestelmään, 
joka kannustaa neuvottelemaan vastavuoroisuudesta ja markkinoiden avaamisesta; 
kehottaa neuvostoa jatkamaan neuvotteluja, jotta päästään nopeasti sopimukseen 
kansainvälisestä julkisten hankintojen välineestä; painottaa, että tarvitaan väline, jolla 
puututaan EU:n yrityksiin kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoilla 
kohdistuviin syrjiviin käytäntöihin; kehottaa sisällyttämään tähän maailmanlaajuisen 
luettelon keskeisistä hätätilanteessa tarvittavista tuotteista, jotta vältetään 
kansainvälisessä kaupassa toimivien kolmansien maiden tavarantoimittajien 
väärinkäytökset maailmanlaajuisten pandemioiden aikana; 

13. suhtautuu myönteisesti unionin kansainvälistä kauppaa ja investointeja koskevan 
politiikan tarkistamiseen ja kehottaa komissiota arvioimaan EU:n 
kaupankäyntivälineistöä, jotta voidaan puuttua maailmanmarkkinoiden vääristymiin; 
kehottaa vahvistamaan kaupan suojatoimia, erityisesti suojalausekkeita, jotta ne olisivat 
tehokkaampia ja soveltuisivat paremmin eurooppalaisen teollisuuden puolustamiseen ja 
markkinavääristymien tehokkaaseen torjumiseen; kehottaa kiinnittämään erityistä 
huomiota strategisiin metalleihin ja terästeollisuuteen tosiasiallisen kilpailun 
takaamiseksi; torjuu perusteettomat protektionistiset toimet, jotka johtavat 
maailmantalouden häiriöihin, sekä kolmansien maiden perusteettomat valtiontuet, jotka 
ovat alentaneet tuotantokustannuksia tavalla, joka ei ole Pariisin sopimuksen tai 
kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen; 

14. kehottaa komissiota kiireesti tarkistamaan EU:n terästuotteiden tuontia koskevia 
suojatoimenpiteitä ottaen huomioon nykyisen covid-19-tilanteen ja puolustamaan 
teräsalaa jatkuvaa maailmanlaajuista ylikapasiteettia ja epäreiluja kaupan käytäntöjä 
vastaan sekä takaamaan tosiasiallisen kilpailun;

15. kehottaa komissiota teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan toimintasuunnitelman 
keskeisimpinä tavoitteina varmistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien tehokkaan 
täytäntöönpanon sekä edistämään innovointia, varmistamaan lääkkeiden saatavuuden, 
suojelemaan kansanterveyttä ja puuttumaan väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen 
tavaroiden kauppaan koko kansainvälisessä toimitusketjussa yhteistyössä kaikkien 
asiaankuuluvien toimijoiden kanssa; kehottaa komissiota edistämään maantieteellisten 
merkintöjen suojelua ja varmistamaan sen sekä kansainvälisellä että kahdenvälisellä 
tasolla; pyytää komissiota jatkamaan sellaisten muiden kuin maataloustuotteiden 
maantieteellisiä merkintöjä koskevia neuvotteluja, joilla voitaisiin tukea innovointia, 
kestävää tuotantoa ja työpaikkoja EU:ssa ja parantaa laadukkaiden tuotteidemme 
houkuttelevuutta ja mainetta maailmanlaajuisesti; painottaa, että TRIPS-sopimuksen 
mahdollistamaa joustoa olisi hyödynnettävä mahdollisten lääketoimitusongelmien 
ratkaisemiseksi;

16. kehottaa jäsenvaltioita panemaan ripeästi täytäntöön kaikki ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantaa koskevan asetuksen säännökset; painottaa, että on tärkeää 
koordinoida entistä paremmin jäsenvaltioiden toimia keskittyen johdonmukaisuuteen, 
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tehokkuuteen ja avoimuuteen; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa ja tarjoamaan siinä tarvittavaa apua strategisten toimialojen, 
infrastruktuurien, keskeisen mahdollistavan teknologian ja kaikkien muiden 
voimavarojen saatavuuden suojaamiseksi turvallisuuden ja kyberturvallisuuden nimissä 
ja kilpailukyvyn turvaamiseksi EU:n sisämarkkinoilla; suhtautuu myönteisesti 
valkoiseen kirjaan toimintaedellytysten tasapuolistamisesta ulkomaisten tukien osalta ja 
kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen, jotta estetään kolmansien 
maiden hallitusten voimakkaasti tukemien yritysten toimeenpanemat vihamieliset 
yritysvaltaukset ja puututaan sisämarkkinoilla aiheutuviin vääristäviin vaikutuksiin; 
kehottaa hyväksymään pikaisesti asetuksen (EU) N:o 654/2014 (täytäntöönpanoasetus).
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