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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. посочва, че участието на международния пазар и иновациите са важни стимули за 
външна конкурентоспособност и растеж и че те са от решаващо значение за 
постигане на стратегическите цели на „ЕС 2020“;

2. подчертава значението на климата и свързаните с енергийната ефективност и 
енергията от възобновяеми източници технологии за насочването към една 
устойчива глобална икономика; признава водещата позиция на ЕС в редица 
ключови сектори с оглед на щадящото климата и ефективно по отношение на 
използването на ресурсите промишлено производство; призовава Комисията да 
определи стратегии за участие на международния пазар и иновации в тези сектори;

3. подчертава необходимостта от превръщане на търговската политика и политиката в 
областта на иновациите на ЕС в истинско средство за създаване на работни места, 
премахване на бедността и устойчиво развитие в целия свят; твърдо вярва, че 
последователността между вътрешните и външните аспекти на политиките на ЕС е 
абсолютна необходимост и че оформянето на нова търговска политика трябва да 
бъде съгласувано със силна промишлена и новаторска политика, създаваща работни 
места, така че да се гарантира икономически растеж и в резултат на това да се 
създадат повече и по-добри работни места;

4. счита, че за разработването на конкурентна търговска политика е много важно да 
бъде постигната целта за инвестиции в размер на 3% от БВП на ЕС в 
научноизследователска и развойна дейност до 2020 г.;

5. Посочва, че стандартизацията може да увеличи иновациите и 
конкурентоспособността, като улесни достъпа до пазари и като позволи оперативна 
съвместимост; насърчава Комисията да увеличи усилията си за утвърждаване на 
включването на европейските стандарти, по-специално социалните стандарти и тези 
в областта на околната среда, в бъдещите споразумения за свободна търговия;

6. следователно подчертава, че всички стратегии във връзка с преобразяването на 
Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата, трябва да се 
ръководят от принципите за устойчиво създаване на работни места;

7. счита, че в рамките на политиките на ЕС в областта на иновациите трябва да се 
обърне специално внимание на подкрепата за нови предприятия и икономии от 
мащаба във връзка с екологосъобразни, енергоспестяващи и нисковъглеродни 
производства и технологии, защитата на достъпните права върху интелектуалната 
собственост, подобряването на достъпа на МСП до финансиране и осигуряването на 
тяхното участие на международния пазар, либерализацията на защитените пазари, 
стабилизирането на валутните курсове, подобряването на правната защита на 
дружествата от ЕС в чужбина и борба с нелоялната конкуренция, пиратството и 
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фалшифицирането на продукти;

8. счита, че ефективната политика в областта на иновациите и растежа неизбежно се 
нуждае от инвестиции в програми за научни изследвания, които улесняват 
мобилността и обмена между изследователите на международно равнище и 
укрепват сътрудничеството между научните и стопанските кръгове (действия по 
програмата „Мари Кюри“);

9. отбелязва, че социалните предизвикателства остават важна централна тема в 
рамките на Съюза за иновации; подчертава, че дългосрочното развитие и 
конкурентоспособност на ЕС следва да бъдат обща цел;

10. отбелязва, че следва да се избягва лимитирането на даването на приоритет на 
иновациите в ограничени области, за да не се загуби ценен иновационен потенциал 
в дългосрочен план;

11. счита, че пазарите на обществени поръчки на ЕС са важен фактор за мащабното 
въвеждане на нови екологосъобразни продукти и услуги; изразява съжаление, че 
нашите международни партньори все още не са отворили своите вътрешни пазари 
на обществени поръчки за дружества от ЕС по същия начин, по който вътрешният 
пазар на ЕС се отвори за предприятия от трети страни;

12. настоява за необходимостта да се обърне специално внимание на нетарифните 
бариери, които поради постепенното намаляване или премахване на тарифите има 
вероятност да се превърнат в основни пречки пред международната търговия; счита 
за необосновани всички бариери, произтичащи от непоследователното прилагане на 
двустранните и многостранните търговски правила; от друга страна, счита за 
обосновани всички бариери, следващи от легитимни законодателни и 
административни дейности на публичните органи, които произтичат от нетърговски 
области, но имат неумишлени последици за търговията, чието премахване трябва да 
бъде предмет на обществени консултации и обсъждане;

13. насърчава опростяването на политиките в областта на иновациите и създаването на 
МСП; подкрепя създаването на европейска служба за улесняване на партньорства за 
иновации; счита, че политическата и увеличената финансова подкрепа е от ключово 
значение за насърчаването на иновациите, най-вече за дейностите в мрежи между 
МСП, които улесняват сътрудничеството в областта на научноизследователската и 
развойната дейност, маркетинга и участието на международните пазари в рамките 
на секторни обединения;

14. посочва, че е необходимо да бъдат приети единният европейски патент и уставът на 
европейското дружество, за да се насърчи преминаването към търговска дейност 
извън пазара на Общността; подчертава необходимостта от намаляване на 
разходите за патент на ЕС и правата върху интелектуалната собственост, като се 
отчитат съществуващите различия между държавите-членки на ЕС в икономическо 
отношение, така че те да станат по-конкурентоспособни по отношение на цените в 
САЩ и Япония;

15. отбелязва, че трансферът на технологии в полза на развитието и с оглед на 
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постигането на Целите на хилядолетието за развитие трябва да бъде важен аспект на 
европейската търговска политика, но признава, че Комисията следва да наблюдава 
трансфера на ноу-хау в областта на високите технологии от ЕС към трети страни, с 
цел получаване на по-качествена информация относно иновационните модели и 
бъдещите промени, и с цел избягване на нелоялна конкуренция;

16. признава, че борбата срещу изменението на климата и усилията за постигане на 
енергийна ефективност и дематериализация на промишленото производство 
изискват активна политика относно разпространението на новите технологии в 
световен мащаб.
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