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PRIJEDLOZI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao 
nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1. ističe da su jednaki uvjeti na globalnoj razini u multilateralnom trgovinskom sustavu 
koji se temelji na pravilima ključni za europska poduzeća, uključujući mala i srednja 
poduzeća, kako bi se potaknuo rast, osiguralo stabilno i predvidljivo okruženje i 
zadržala njihova konkurentnost te kako bi se osigurala postojeća radna mjesta i stvorila 
nova u EU-u, s obzirom na to da sve veći broj radnih mjesta ovisi o globalnim 
vrijednosnim lancima; 

2. ističe da mala i srednja poduzeća imaju ključnu ulogu u međunarodnoj trgovini i da su 
ona odgovorna za oko 30 % izvoza robe iz EU-a u ostatak svijeta1; podsjeća da bi, kako 
bi se malim i srednjim poduzećima pomoglo da se nose s većim izazovima ulaska na 
nova tržišta i kako bi im se omogućilo da se natječu na temelju vlastitih zasluga, 
trgovinska politika i politika tržišnog natjecanja EU-a trebale doprinijeti trgovinskom 
okruženju koje pogoduje malim i srednjim poduzećima;

3. poziva Komisiju da osigura da se politikom tržišnog natjecanja EU-a promiču pošteno 
tržišno natjecanje i uzajamni trgovinski uvjeti na razini EU-a i na globalnoj razini s 
dodatnim ciljem jačanja vlastite industrije u EU-u; stoga poziva na učinkovito 
rješavanje nepoštenih trgovačkih praksi potpunim iskorištavanjem dostupnih 
instrumenata, izradom novih, djelotvornih alata i rješavanjem problema negativnih 
učinaka stranog državnog vlasništva i subvencija na unutarnje tržište, posebno kada je 
riječ o financiranju EU-a; u tom kontekstu pozdravlja namjeru nove Komisije da ojača 
mehanizam za provjeru izravnih stranih ulaganja te poziva na nastavak rasprava o 
instrumentu EU-a za međunarodnu javnu nabavu;

4. nadalje poziva Komisiju da dodatno poboljša globalnu suradnju u pitanjima tržišnog 
natjecanja ili da zajamči pravedne uvjete tržišnog natjecanja putem bilateralnih 
trgovinskih sporazuma i na međunarodnim forumima; u potpunosti podupire nastojanja 
Komisije u kontekstu reforme Svjetske trgovinske organizacije (WTO) koja je u tijeku 
radi ažuriranja multilateralnih pravila o subvencijama ili sektorskim inicijativama za 
primjereno rješavanje pitanja subvencija na međunarodnoj razini;

5. poziva Komisiju da nastavi pregovarati o ambicioznim i provedivim odredbama o 
tržišnom natjecanju i državnim potporama u svim budućim trgovinskim sporazumima 
kao dijelu holističke i ambiciozne trgovinske politike EU-a;

6. poziva Komisiju da osigura da pravila tržišnog natjecanja budu usklađena s modernim 
gospodarstvom i da na najbolji način služe europskim potrošačima potpunim 
uzimanjem u obzir utjecaja digitalizacije gospodarstva na funkcioniranje globalnih 
tržišta; u tom kontekstu pozdravlja plurilateralne pregovore o e-trgovini u okviru WTO-
a koji su u tijeku kako bi se zajamčilo da se poduzeća mogu natjecati u cijelome svijetu 
u jednakim uvjetima koji se temelje na globalnim trgovinskim pravilima.

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size


