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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že obchodní politika EU v multilaterálním rámci WTO a transparentního a 
účinně regulovaného trhu vyžaduje výkonnou výrobní základnu podpořenou vhodnými 
odvětvovými politikami a orientovanou na růst a udržitelný rozvoj;

2. je přesvědčen, že inovativní a kvalitní průmyslová činnost je nezbytná pro obchodní 
politiku a konkurenceschopnost EU v provázaností se strategií EU 2020 a jako odpověď
na hospodářskou a finanční krizi, tj. s cílem snížit nezaměstnanost a zadlužení členských 
států, spravedlivějším způsobem přerozdělit bohatství a hájit evropský sociální model;

3. zastává názor, že průmyslové politiky EU by se měly zejména zaměřit na: podporu 
ekologických výrobních odvětví, která šetří energii a produkují malé množství uhlíku, 
na ochranu duševního vlastnictvím, posílení kapitálu a přístupu k financování MSP, 
na jejich internacionalizaci, na uvolnění chráněných trhů, na stabilizaci směnných kurzů, 
na podporu právní ochrany evropských společností v zahraničí a na boj proti nekalé 
hospodářské soutěži a proti padělání;

4. domnívá se, že hospodářské oživení podpořené rozhodnutími, jež EU přijala spolu s 
členskými státy, podpoří nové možnosti pro evropské podniky, jež musí stále více soutěžit 
na světových otevřených a transparentních trzích;

5. domnívá se, že mezinárodní konkurenceschopnost má pro EU zásadní význam a že se 
zakládá na spravedlivé soutěži mezi tuzemskými a zahraničními výrobci; zastává proto 
názor, že je nutné zajistit, aby evropské podniky nebyly ohroženy nekalými praktikami; 
zdůrazňuje význam účinného systému ochrany obchodu a připomíná, že v odůvodněných 
případech je nutné využívat nástroje na ochranu obchodu vůči zemím, které nedodržují 
pravidla mezinárodního obchodu a dohody o volném obchodu s EU;

6. zdůrazňuje, že je důležité bránit zájmy EU v rámci jednání o budoucích obchodních 
dohodách s cílem chránit průmysl a pracovní místa, a žádá, aby byly tyto dohody 
koncipovány tak, aby byly součástí průmyslové strategie, která by se zakládala na 
spravedlivé hospodářské soutěži; domnívá se rovněž, že by se začlenění závazných 
právních ustanovení o sociálních a ekologických normách do těchto dohod mělo stát 
běžnou praxí;

7. domnívá se také, že by se v rámci hlavních směrů průmyslové politiky EU měla zvážit 
otázka větší jednotnosti celních kontrol jakožto nezbytného nástroje pro boj proti 
padělatelství a na ochranu evropských spotřebitelů; je toho názoru, že průmyslová politika 
by měla zaručit také sjednocení systémů výběru cla v zemích na hranici EU, aby 
nedocházelo k vytváření nerovností a k poškozování dovozců a aby nebyl poškozován 
rozvoj evropské průmyslové struktury.

8. domnívá se, že je nutné, aby průmyslová politika EU zaručovala respektování vzájemné 
povahy obchodních pravidel s cílem chránit evropské podniky a pravidla obchodu vůči 
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hospodářským partnerům a konkurentům;

9. žádá Komisi, aby se základem pro stanovení konkrétních právních nástrojů na podporu 
obchodu EU staly hlavní směry evropské průmyslové politiky.
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