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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Europos įmonėms, įskaitant MVĮ, labai svarbu, kad taisyklėmis 
grindžiamoje daugiašalėje prekybos sistemoje būtų užtikrinamos vienodos sąlygos 
pasauliniu mastu, siekiant skatinti augimą, užtikrinti stabilią ir nuspėjamą aplinką ir 
išsaugoti savo konkurencingumą, taip pat užtikrinti esamas darbo vietas ir kurti naujas 
darbo vietas ES, nes vis daugiau darbo vietų priklauso nuo pasaulinių vertės grandinių; 

2. pabrėžia, kad MVĮ atlieka labai svarbų vaidmenį tarptautinės prekybos srityje ir sudaro 
apie 30 proc. ES prekių eksporto į kitas pasaulio šalis1; primena, kad siekiant padėti 
MVĮ susidoroti su didesniais sunkumais patekti į naujas rinkas ir sudaryti joms sąlygas 
konkuruoti savo privalumų pagrindu, ES prekybos ir konkurencijos politika turėtų 
prisidėti prie MVĮ palankios prekybos aplinkos;

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES konkurencijos politika būtų skatinama sąžininga 
konkurencija ir abipusės prekybos sąlygos ES ir pasauliniu lygmeniu, siekiant toliau 
stiprinti ES pramonę; todėl ragina veiksmingai kovoti su nesąžininga prekybos praktika 
visapusiškai pasinaudojant turimomis priemonėmis, kuriant naujas, veiksmingas 
priemones ir kovojant su iškreipiamuoju užsienio valstybių nuosavybės ir subsidijų 
poveikiu vidaus rinkoje, ypač kai tai susiję su ES finansavimu; atsižvelgdamas į tai, 
palankiai vertina naują Komisijos ketinimą stiprinti tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo mechanizmą ir ragina atnaujinti diskusijas dėl ES tarptautinių viešųjų pirkimų 
priemonių;

4. be to, ragina Komisiją toliau stiprinti pasaulinį bendradarbiavimą konkurencijos 
klausimais arba užtikrinti sąžiningas konkurencijos sąlygas pagal dvišalius prekybos 
susitarimus ir tarptautiniuose forumuose; visapusiškai remia Komisijos pastangas 
vykdant Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) reformą atnaujinti daugiašales taisykles 
dėl subsidijų arba sektorių iniciatyvų, siekiant tinkamai spręsti subsidijų tarptautiniu 
lygmeniu klausimą;

5. ragina Komisiją vykdant visapusišką ir plataus užmojo ES prekybos politiką toliau 
derėtis dėl plataus užmojo ir įgyvendinamų su konkurencija ir valstybės pagalba 
susijusių nuostatų visuose būsimuose prekybos susitarimuose;

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad konkurencijos taisyklės būtų suderinamos su modernia 
ekonomika ir geriausiai tarnautų Europos vartotojams, visapusiškai atsižvelgiant į 
ekonomikos skaitmeninimo poveikį pasaulio rinkų veikimui; palankiai vertina 
vykstančias keliašales PPO e. prekybos derybas siekiant užtikrinti, kad bendrovės galėtų 
konkuruoti visame pasaulyje vienodomis sąlygomis pagal pasaulio prekybos taisykles.

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


