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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je treba za trgovinsko politiko EU v večstranskem okviru STO ter v okviru 
preglednega in učinkovito urejenega trga vzpostaviti učinkovite proizvodne temelje, ki 
bodo podprti z ustreznimi sektorskimi politikami ter ki bodo namenjeni rasti in 
trajnostnemu razvoju;

2. je prepričan, da je inovativna in kakovostna industrijska dejavnost v skladu s strategijo EU 
2020 in kot odgovor na gospodarsko in finančni krizo bistvena za trgovinsko politiko in 
konkurenčnost EU, saj ima za cilj znižanje brezposelnosti in dolgov držav članic, 
pravičnejšo razdelitev bogastva in zaščito evropskega socialnega modela;

3. meni, da se morajo industrijske politike EU osredotočiti zlasti na podporo varčevanja z 
energijo in nizkoogljične proizvodnje, na zaščito intelektualne lastnine, na izboljšanje 
dostopa malih in srednjih podjetij do finančnih sredstev, njihovo mednarodno delovanje, 
na liberalizacijo zaščitenih trgov, stabilizacijo menjalniških tečajev, spodbujanje pravne 
varnosti evropskih podjetij v tujini ter na boj proti nelojalni konkurenci in ponarejanju;

4. meni, da bo oživljanje gospodarstva, ki ga bo EU spodbudila s svojimi sklepi in v 
sodelovanju z državami članicami, omogočilo nove možnosti za evropska podjetja, ki 
vedno bolj konkurirajo na svetovnih, odprtih in preglednih trgih;

5. meni, da je zunanja konkurenca bistvena za Evropsko unijo in da temelji na pošteni 
konkurenci med domačimi in zunanjimi proizvajalci; zato je prepričan, da je treba sprejeti 
ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da evropskih podjetij ne bi ogrožalo nepošteno ravnanje; 
poudarja pomen sistema učinkovite trgovinske zaščite in opozarja, da je treba za države, 
ki ne spoštujejo mednarodnih pravil trgovanja ali sporazumov z Evropsko unijo o prosti 
trgovini, po potrebi uporabljati instrumente trgovinske zaščite;

6. poudarja, da je treba pri pogajanjih o prihodnjih trgovinskih sporazumih braniti interese 
EU, da bi zaščitili industrijo in zaposlovanje, ter poziva, naj bodo ti sporazumi 
pripravljeni kot del industrijske strategije, temelječe na pošteni konkurenci; meni tudi, da 
bi morala vključitev pravno obvezujočih klavzul o socialnih in okoljskih standardih v 
trgovinske sporazume postati običajna praksa;

7. meni tudi, da bi bilo treba v smernicah EU za industrijsko politiko ustrezno upoštevati bolj 
usklajen carinski nadzor kot pomembno sredstvo boja proti ponarejanju in varstva 
evropskih potrošnikov; meni, da bi morala industrijska politika zagotoviti tudi usklajene 
sisteme za pobiranje carin v državah, ki mejijo na EU, da bi preprečili neenakosti in da ne 
bi škodovali interesom uvoznikov ter razvoju industrijske strukture EU;

8. meni, da bi morala industrijska politika EU zagotoviti spoštovanje vzajemnosti pravil 
trgovanja, da bi zaščitila evropska podjetja, ter tržnih pravil, ki zadevajo gospodarske 
partnerje EU in konkurente;
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9. poziva Komisijo, naj uporabi smernice evropske industrijske politike za osnovo 
konkretnih zakonodajnih instrumentov za spodbujanje trgovine EU.
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