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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, so enaki konkurenčni pogoji na svetovni ravni v mnogostranskem 
trgovinskem sistemu, ki temelji na pravilih, ključnega pomena za evropska podjetja, 
tudi mala in srednja, in sicer za spodbujanje rasti, zagotavljanje stabilnega in 
predvidljivega okolja ter ohranjanje konkurenčnosti, pa tudi za ohranjanje obstoječih 
delovnih mest in ustvarjanje novih v EU, saj je vse več delovnih mest odvisnih od 
globalnih verig vrednosti; 

2. poudarja, da imajo mala in srednja podjetja pomembno vlogo v mednarodni trgovini, saj 
ustvarijo približno 30 % blaga, ki se iz EU izvaža v druge države1; opozarja, da bi 
morali trgovinska politika in politika konkurence prispevati k trgovinskemu okolju, ki 
bo prijazno malim in srednjim podjetjem, s čimer bi tem podjetjem pomagali pri 
soočanju z večjimi izzivi pri vstopu na nove trge in jim omogočili konkuriranje na 
podlagi lastnih dosežkov;

3. poziva Komisijo, naj zagotovi, da politika konkurence EU spodbuja pošteno 
konkurenco ter vzajemne trgovinske pogoje na ravni EU in na svetovni ravni, dodaten 
cilj pa naj bo krepitev lastne industrije v EU; zato poziva k učinkoviti obravnavi 
nepoštenih trgovinskih praks, tako da se v celoti izkoristijo razpoložljivi instrumenti, 
razvijejo nova, učinkovita orodja ter da se obravnavajo izkrivljajoči učinki tujega 
državnega lastništva in subvencij na notranjem trgu, zlasti kadar gre za financiranje EU; 
v zvezi s tem pozdravlja novo namero Komisije, da bo okrepila mehanizem pregleda 
neposrednih tujih naložb, ter poziva k nadaljevanju razprav o instrumentu EU za 
mednarodno naročanje;

4. Komisijo poziva tudi, naj dodatno okrepi svetovno sodelovanje na področju konkurence 
ali pa zagotovi poštene konkurenčne pogoje z dvostranskimi trgovinskimi sporazumi in 
v mednarodnih forumih; v celoti podpira prizadevanja Komisije v okviru sedanje 
reforme Svetovne trgovinske organizacije, da bi posodobili večstranska pravil o 
subvencijah ali sektorskih pobudah, s čimer bi omogočili ustrezno obravnavanje 
subvencij na mednarodni ravni;

5. poziva Komisijo, naj se še naprej pogaja o ambicioznih in izvršljivih pravilih o 
konkurenci in državni pomoči v vseh prihodnjih trgovinskih sporazumih kot del celovite 
in ambiciozne trgovinske politike EU;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi, da so pravila konkurence skladna s sodobnim 
gospodarstvom in kar najbolje služijo evropskim potrošnikom, in sicer tako, da v celoti 
upošteva vpliv digitalizacije gospodarstva na delovanje svetovnih trgov; v zvezi s tem 
pozdravlja potekajoča večstranska pogajanja Svetovne trgovinske organizacije o e-
trgovanju, da bi podjetjem zagotovili možnost delovanja pod enakimi konkurenčnimi 
pogoji na podlagi skupnih trgovinskih pravil.

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


