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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad daugiašalės PPO struktūros ir skaidrios bei veiksmingai reguliuojamos rinkos 
kontekste ES prekybos politikai reikia veiksmingo gamybos pagrindo, kurį remtų tinkama 
sektorių politika ir kuris būtų skirtas augimui bei tvariam vystymuisi užtikrinti;

2. yra įsitikinęs, kad novatoriška ir kokybiška pramoninė gamyba yra labai svarbus, 
strategiją „Europa 2020“ atitinkantis, ES prekybos politikos ir ES konkurencingumo 
veiksnys ir atsakas ekonominei ir finansinei krizei siekiant sumažinti valstybių narių skolą 
ir nedarbą, kiek galima teisingiau perskirstyti turtus ir ginti socialinį Europos modelį;

3. mano, kad vykdant ES pramonės politiką ypač reikia orientuotis į: ekologiškos gamybos, 
kurią vykdant taupoma energija ir išmetama mažai anglies dioksido, rėmimą, intelektinės 
nuosavybės apsaugą, MVĮ nuosavo kapitalo ir prieigos prie finansavimo stiprinimą, MVĮ 
aktyvumo tarptautiniu mastu užtikrinimą, saugomų rinkų liberalizavimą, valiutų keitimo 
kursų stabilizavimą, teisinės Europos įmonių apsaugos užsienyje stiprinimą ir kovą su 
nesąžininga konkurencija, konkurencijos iškraipymais ir klastojimu;

4. mano, kad ES priimtais sprendimais bei bendromis valstybių narių pastangomis 
paskatintas ekonomikos atsigavimas atvers naujas galimybes Europos įmonėms, kurioms 
tenka vis labiau konkuruoti pasaulinėse atvirose ir skaidriose rinkose;

5. mano, kad išorės konkurencingumas yra itin svarbus ES ir kad jis grindžiamas sąžininga 
vidaus ir užsienio gamintojų konkurencija; taigi mano, kad reikia imtis priemonių siekiant 
užtikrinti, kad Europos įmonėms nekiltų pavojus dėl nesąžiningos veiklos; pabrėžia 
efektyvios prekybos apsaugos sistemos svarbą ir atkreipia dėmesį į būtinybę prireikus 
pasinaudoti prekybos apsaugos nuo šalių, kurios nesilaiko tarptautinės prekybos taisyklių 
ar laisvosios prekybos susitarimų su ES, priemonėmis;

6. pabrėžia, kad derybose dėl būsimų prekybos susitarimų reikia ginti ES interesus siekiant 
apsaugoti pramonę ir užimtumą, ir ragina rengti tokius susitarimus taip, kad jie būtų 
pramonės strategijos, grindžiamos sąžininga konkurencija, dalis; mano, kad teisiškai 
privalomų straipsnių dėl socialinių ir aplinkosauginių standartų įtraukimas į laisvosios 
prekybos susitarimus turėtų tapti įprastu veiksmu;

7. mano, kad ES pramonės politikos gairėse turėtų būti deramai atsižvelgta į vienodesnės 
muitinės kontrolės, kaip svarbios kovos su padirbinėjimu ir Europos vartotojų apsaugos 
priemonės, klausimą; mano, kad pagal pramonės politiką taip pat turėtų būti užtikrinama, 
kad prie ES sienų esančių šalių muitų rinkimo sistemos būtų suderintos siekiant išvengti 
skirtumų ir žalos, kuri galėtų būti padaryta importuotojų interesams ir ES pramonės tinklo 
plėtrai;

8. mano, kad pagal ES pramonės politiką turėtų būti užtikrinamas abipusiškas prekybos 
taisyklių taikymas, siekiant apsaugoti Europos įmones ir rinkos taisykles nuo ES 
ekonominių partnerių ir konkurentų;
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9. prašo Komisijos užtikrinti, kad konkrečios teisinės priemonės, kuriomis siekiama skatinti 
ES prekybą, būtų planuojamos remiantis Europos pramonės politikos gairėmis.
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