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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. счита, че търговската политика на ЕС в многостранната рамка на СТО и в условията 
на един прозрачен и ефективно регулиран пазар се нуждае от ефективна 
производствена база, подкрепена от подходящи секторни политики и насочена към 
растеж и устойчиво развитие;

2. изразява убеждението си, че иновативната и качествена промишлена дейност е от 
съществено значение за търговската политика и конкурентоспособността на ЕС в 
съответствие със стратегията "ЕС 2020" и в отговор на икономическата и финансова 
криза, с цел намаляване на безработицата и дълговете на държавите-членки, по-
равномерно преразпределение на богатството и защита на европейския социален 
модел;

3. счита, че в своите промишлени политики ЕС трябва да обърне специално внимание 
на следното: подкрепа на екологосъобразни, енергоспестяващи и нисковъглеродни 
производства, защита на интелектуалната собственост, увеличаване на капитала на 
МСП и достъпа им до финансиране, насърчаване на МСП да действат на 
международно равнище, либерализация на защитените пазари, стабилизиране на 
валутните курсове, засилване на правната защита за европейските предприятия в 
чужбина, провеждане на борба с нелоялната конкуренция, с нарушаването на 
конкуренцията и фалшифицирането на продукти;

4. смята, че икономическото възстановяване, стимулирано чрез решенията на ЕС и 
осъществявано съвместно с държавите-членки, ще осигури нови възможности за 
европейските предприятия, които все повече се налага да се конкурират в условията 
на открити и прозрачни световни пазари;

5. счита, че външната конкуренция е от жизненоважно значение за ЕС и че тя се 
основава на лоялната конкуренция между вътрешните и външните производители; 
следователно счита, че трябва да се вземат мерки за гарантиране, че европейските 
предприятия не са застрашени от нелоялни практики; подчертава значението на 
въвеждането на система за ефективна търговска защита и привлича вниманието 
върху необходимостта от използването, където е необходимо, на инструментите за 
търговска защита по отношение на страни, които не спазват правилата на 
международната търговия или споразуменията за свободна търговия с ЕС;

6. подчертава необходимостта от защита на интересите на ЕС в преговорите по 
бъдещи търговски споразумения, с цел защита на промишлеността и заетостта, и 
призовава тези споразумения да бъдат изготвени по такъв начин, че да бъдат 
включени в стратегия за промишлеността, основаваща се на лоялната конкуренция; 
също така счита, че включването в споразуменията за свободна търговия на правно 
обвързващи клаузи за социални и екологични стандарти следва да се превърне в 
стандартна практика;
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7. счита също така, че в насоките за търговската политика на ЕС следва да се обърне 
специално внимание на прилагането на по-съгласуван митнически контрол като 
важно средство за борба срещу фалшифицирането на продукти и за защита на 
европейските потребители; счита, че промишлената политика следва също така да 
гарантира хармонизацията на митническите системи на страните, граничещи с ЕС, 
за да се избегне евентуално неравностойно третиране и накърняване на интересите 
на вносителите и развитието на структурата на европейската промишленост;

8. счита, че промишлената политика на ЕС следва да гарантира спазване на принципа 
за реципрочност на правилата за търговия, с цел защита на европейските 
предприятия и правилата на пазара от икономическите партньори и конкуренти на 
ЕС;

9. призовава Комисията да заложи насоките за европейската промишлена политика в 
основата на планирането на конкретни законодателни инструменти за насърчаване 
на търговията в ЕС.
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