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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že v mnohostrannom rámci WTO a v rámci transparentného a účinne 
regulovaného trhu potrebuje obchodná politika EÚ účinnú výrobnú základňu podporovanú 
primeranými odvetvovými politikami a zameranú na rast a udržateľný rozvoj;

2. je presvedčený, že inovačná a kvalitatívna priemyselná činnosť má zásadný význam pre 
obchodnú politiku a konkurencieschopnosť EÚ v súlade so stratégiou EÚ na rok 2012 a 
ako reakcia na hospodársku a finančnú krízu s cieľom znížiť nezamestnanosť a zadlženosť 
členských štátov, spravodlivejšie rozdeľovať bohatstvo a obhajovať európsky sociálny 
model;

3. domnieva sa, že EÚ musí vo svojich priemyselných politikách venovať osobitne 
zameriavať na: na podporu výrobných postupov šetriacich energiu a výrobu s nízkymi 
emisiami uhlíka, ochranu duševného vlastníctva, zvýšenie kapitálu MSP a ich 
internacionalizáciu, na liberalizáciu chránených trhov, stabilizáciu výmenných kurzov, 
právnu ochranu európskych spoločností v zahraničí a boj proti nekalej konkurencii, 
porušeniam hospodárskej súťaže a falšovaniu;

4. je presvedčený, že hospodárska obnova posilnená rozhodnutiami EÚ koordinovanými s 
členskými štátmi ponúkne nové príležitosti európskym podnikom, od ktorých sa čoraz 
viac požaduje presadiť sa na celosvetových, otvorených a transparentných trhoch;

5. domnieva sa, že medzinárodná konkurencieschopnosť má pre EÚ zásadný význam a že sa 
zakladá na spravodlivej súťaži medzi domácimi a zahraničnými výrobcami; je preto 
presvedčený, že je potrebné prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby európske podniky 
neboli ohrozené nekalými praktikami; zdôrazňuje význam systému účinnej obchodnej 
ochrany a upozorňuje, že v prípade potreby je nutné využívať voči krajinám, ktoré 
nedodržiavajú medzinárodné pravidlá obchodu alebo dohody o voľnom obchode s EÚ, 
nástroje ochrany obchodu;

6. zdôrazňuje nutnosť brániť záujmy EÚ v rokovaniach o budúcich obchodných dohodách s 
cieľom chrániť priemysel a zamestnanosť a žiada, aby sa takéto dohody vypracovali 
takým spôsobom, aby boli súčasťou priemyselnej stratégie založenej na spravodlivej 
hospodárskej súťaži; domnieva sa tiež, že zapracovanie právne záväzných článkov o 
sociálnych a environmentálnych normách do dohôd o voľnom obchode by sa malo stať 
štandardným postupom;

7. rovnako sa domnieva, že v usmerneniach pre oblasť priemyselnej politiky EÚ by sa mali 
dôkladne zvážiť homogénnosť colných kontrol ako významného nástroja v boji proti 
falšovaniu a pri ochrane európskeho spotrebiteľa; domnieva sa, že priemyselná politika by 
mala zároveň zabezpečiť, aby systémy na výber cla v krajinách, ktoré susedia s EÚ, boli 
harmonizované, čím by sa zabránilo nerovnostiam a poškodzovaniu záujmov dovozcov 
ako aj poškodzovaniu rozvoja priemyselnej štruktúry EÚ;
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8. domnieva sa, že priemyselná politika EÚ by mala zabezpečiť dodržiavanie recipročných 
obchodných pravidiel s cieľom chrániť európske podniky a pravidlá trhu voči 
hospodárskym partnerom a konkurentom EÚ;

9. žiada Komisiu, aby usmernenia európskej priemyselnej politiky tvorili základ stanovenia 
konkrétnych legislatívnych nástrojov na podporu obchodu EÚ.
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