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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. poukazuje na to, že internacionalizace a inovace jsou klíčovými hnacími silami vnější 
konkurenceschopnosti a růstu a mají zásadní význam pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020;

2. zdůrazňuje, že pro přechod na udržitelné světové hospodářství jsou důležité obnovitelné 
technologie, které jsou účinné z klimatického a energetického hlediska; uznává, že EU 
zaujímá v mnoha klíčových odvětvích vedoucí pozici při podpoře průmyslové výroby, 
která nezatěžuje klima a účinně využívá zdroje; vyzývá Komisi, aby pro tato odvětví 
stanovila strategie internacionalizace a inovace;

3. zdůrazňuje, že je třeba obchodní a inovační politiku EU přeměnit ve skutečný nástroj pro 
vytváření pracovních míst, pro vymýcení chudoby a pro udržitelný rozvoj na celém světě; 
je pevně přesvědčen, že je nezbytné sladit vnitřní a vnější aspekty politik EU a že nová 
obchodní politika musí odpovídat silné průmyslové a inovační politice zaměřené na 
vytváření pracovních míst, má-li být zajištěn hospodářský růst, který povede ke vzniku 
většího počtu kvalitnějších pracovních míst;

4. domnívá se, že v zájmu vypracování konkurenceschopné obchodní politiky je naprosto 
nezbytné do roku 2020 investovat do činností spojených s výzkumem a vývojem 3 % 
HDP EU;

5. zdůrazňuje, že normalizace může zlepšit inovaci a konkurenceschopnost tím, že 
zjednoduší přístup na trhy a umožní interoperabilitu; vybízí Komisi, aby ve větší míře 
prosazovala začleňování evropských norem, zejména v sociální a environmentální oblasti, 
do budoucích dohod o volném obchodu;

6. zdůrazňuje proto, že všechny strategie, které se týkají proměny Evropy pro svět po krizi, 
musí mít na zřeteli tvorbu trvalých pracovních míst;

7. zastává názor, že inovační politiky EU musí věnovat zvláštní pozornost podpoře zakládání 
nových podniků a vytváření úspor ve výrobních odvětvích a technologiích, které jsou 
slučitelné s ochranou životního prostředí, šetří energii a produkují malé množství uhlíku, 
podpoře dostupné ochrany práv duševního vlastnictví, posílení přístupu MSP
k financování, jejich internacionalizace, uvolnění chráněných trhů, stabilizaci směnných 
kurzů, podpoře právní ochrany evropských společností v zahraničí a boji proti nekalé 
hospodářské soutěži a proti padělání;

8. domnívá se, že efektivní politika v oblasti inovací a růstu musí nevyhnutelně investovat 
do výzkumných programů, jež usnadňují mobilitu a výměnné stáže výzkumných 
pracovníků na mezinárodní úrovni a posilují spolupráci mezi vědou a hospodářstvím (akce 
Marie Curie);

9. konstatuje, že iniciativa Unie inovací i nadále věnuje značnou pozornost sociální 
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problematice; zdůrazňuje, že jejím zastřešujícím cílem by měl být dlouhodobý rozvoj
a konkurenceschopnost EU;

10. poznamenává, že stanovování prioritních inovací by nemělo být omezováno jen na 
některé oblasti, abychom v dlouhodobém výhledu nepřišli o cenný inovační potenciál;

11. domnívá se, že trhy veřejných zakázek v EU jsou významným nástrojem pro hromadné 
zavádění nových produktů a služeb šetrných k životnímu prostředí; vyslovuje politování 
nad tím, že naši mezinárodní partneři dosud neotevřeli své trhy veřejných zakázek 
společnostem z EU stejným způsobem, jako je vnitřní trh EU otevřen společnostem ze 
třetích zemí;

12. zdůrazňuje potřebu zaměřit se na netarifní překážky, které se při postupném snižování 
nebo odstraňování tarifní zátěže stávají hlavními překážkami mezinárodního obchodu; 
považuje za neoprávněné veškeré překážky vyplývající z nejednotného uplatňování 
dvoustranných a mnohostranných obchodních pravidel; za oprávněné naopak považuje 
všechny překážky vzniklé v důsledku legitimní zákonodárné a správní činnosti veřejných 
orgánů a mající původ v neobchodních oblastech, avšak s neplánovanými důsledky pro 
obchod, a domnívá se, že jejich odstranění musí být předmětem veřejných konzultací
a diskusí;

13. podporuje zjednodušení všech politik v oblasti inovací u MSP a zakládání MSP; 
podporuje vytvoření evropské služby pro usnadňování inovačních partnerství; domnívá se, 
že pro posílení inovace má zásadní význam větší politická a finanční podpora, a to 
především ve vztahu k vytváření sítí mezi malými a středními podniky, které usnadní 
spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, uvádění výrobků na trh a internacionalizaci
v rámci odvětvových uskupení;

14. upozorňuje, že je třeba přijmout jednotný evropský patent a statut evropské společnosti, 
aby byl usnadněn přechod k obchodu mimo trh Společenství; zdůrazňuje, že je třeba snížit 
náklady spojené s evropským patentem a právy duševního vlastnictví a přitom zohlednit 
stávající hospodářské rozdíly mezi členskými státy EU, aby se zvýšila jejich 
konkurenceschopnost vůči americkým a japonským cenám;

15. uznává, že transfer technologií v zájmu rozvoje a plnění rozvojových cílů tisíciletí jsou 
důležitými aspekty evropské obchodní politiky, ale domnívá se, že by Komise měla 
sledovat transfer znalostí EU v oblasti špičkových technologií do třetích zemí, aby tak 
získala lepší informace o inovačních modelech a dalším vývoji a zamezila nekalé 
hospodářské soutěži;

16. uznává, že boj proti změně klimatu a úsilí o dosažení energetické účinnosti
a dematerializaci průmyslové výroby předpokládá aktivní politiku šíření nových 
technologií v celosvětovém měřítku;
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