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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η διεθνοποίηση και η καινοτομία συνιστούν καίριους παράγοντες της 
εξωτερικής ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης και είναι βασικής σημασίας για τους 
στρατηγικούς στόχους της ΕΕ·

2. υπογραμμίζει τη σημασία τεχνολογιών αποδοτικών και ανανεώσιμων για το κλίμα και την 
ενέργεια κατά τη μετάβαση προς μία αειφόρο παγκόσμια οικονομία· αναγνωρίζει την 
ηγετική θέση της ΕΕ σε πολλούς ουσιαστικής σημασία τομείς βιομηχανικής παραγωγής 
φιλικής προς το κλίμα αποδοτικής ως προς τη χρησιμοποίηση των πόρων· καλεί την 
Επιτροπή να καθορίσει στρατηγικές διεθνοποίησης και καινοτομίας σε αυτούς τους 
τομείς·

3. τονίζει την ανάγκη μετατροπής της ενωσιακής πολιτικής για το εμπόριο και την 
καινοτομία σε ένα πραγματικό όχημα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, εξάλειψης της 
φτώχειας και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο· έχει την έμπεδη πεποίθηση ότι η 
συνεκτικότητα μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών των πολιτικών της ΕΕ 
είναι απαραίτητη και ότι ο σχεδιασμός μιας νέας εμπορικής πολιτικής πρέπει να 
εναρμονίζεται με μία ισχυρή πολιτική στον τομέα της βιομηχανίας και καινοτομίας, που 
θα δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, ώστε να εξασφαλιστεί η οικονομική μεγέθυνση, η 
οποία, με τη σειρά της, θα δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας·

4. πιστεύει ότι, για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής εμπορικής 
πολιτικής, πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος της επένδυσης 3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ σε 
δραστηριότητες Ε&Α έως το 2020·

5. τονίζει ότι η τυποποίηση μπορεί να αυξήσει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα 
διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αγορές και τη διαλειτουργικότητα· προτρέπει την 
Επιτροπή να προωθήσει την ένταξη των ευρωπαϊκών προτύπων, κυρίως στον κοινωνικό 
και τον περιβαλλοντικό τομέα, στις μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

6. τονίζει ως εκ τούτο ότι όλες οι στρατηγικές υπέρ της μετάβασης της Ευρώπης σε έναν 
κόσμο μετά την κρίση πρέπει να καθοδηγούνται από τη μέριμνα για δημιουργία βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης·

7. θεωρεί ότι οι πολιτικές καινοτομίας της ΕΕ πρέπει να στοχεύουν κυρίως στην υποστήριξη 
των ανοιγμάτων επιχειρήσεων και των οικονομιών κλίμακας, της παραγωγής και των 
τεχνολογιών που σέβονται το περιβάλλον, εξοικονομούν ενέργεια και συνεπάγονται 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα, την προστασία της οικονομικά προσιτής πνευματικής 
ιδιοκτησίας, που βελτιώνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και τη 
διεθνοποίησή τους, την ελευθέρωση των προστατευόμενων αγορών, τη σταθεροποίηση 
των συναλλαγών, την ενίσχυση της νομικής προστασίας των ευρωπαϊκών εταιρειών στο 
εξωτερικό και την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και της παραποίησης·

8.  πιστεύει ότι μία αποτελεσματική πολιτική καινοτομίας και ανάπτυξης πρέπει 
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αναπόφευκτα να επενδύσει σε προγράμματα έρευνας για τη διευκόλυνση της 
κινητικότητας και των ανταλλαγών μεταξύ των ερευνητών σε διεθνές επίπεδο και την 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και του επιχειρηματικού κόσμου ( 
δράσεις Marie Curie)·

9. σημειώνει ότι οι κοινωνικές προκλήσεις παραμένουν σημαντικό σημείο εστίασης της 
Ένωσης Καινοτομίας· υπογραμμίζει ότι ο πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η 
μακρόπνοη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

10. σημειώνει ότι δεν πρέπει να περιοριστεί η απόδοση προτεραιότητας σε καινοτομίες σε 
περιορισμένους τομείς, ούτως ώστε να μη χαθεί μελλοντικά ένα αξιόλογο δυναμικό 
καινοτομίας·

11. θεωρεί ότι οι αγορές δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ αποτελούν σημαντικό παράγοντα μιας 
ευρείας εισαγωγής νέων οικολογικά φιλικών προϊόντων και υπηρεσιών· Εκφράζει λύπη 
για το γεγονός ότι οι διεθνείς εταίροι μας δεν έχουν ακόμη ανοίξει τις εσωτερικές τους 
αγορές δημοσίων συμβάσεων σε επιχειρήσεις της ΕΕ με τον ίδιο τρόπο που η εσωτερική 
αγορά της ΕΕ έχει ανοίξει σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών·

12. τονίζει την ανάγκη να επικεντρωθεί η προσοχή στους μη δασμολογικούς περιορισμούς, οι 
οποίοι, με την προοδευτική μείωση ή εξάλειψη των δασμών, τείνουν να καταστούν τα 
κύρια εμπόδια του διεθνούς εμπορίου · θεωρεί αδικαιολόγητα όλα τα εμπόδια που 
απορρέουν από τη μη συνεπή εφαρμογή των διμερών και πολυμερών εμπορικών 
κανόνων· θεωρεί από την άλλη πλευρά δικαιολογημένα όλα τα εμπόδια που απορρέουν 
από τις σύννομες νομοθετικές και διοικητικές δραστηριότητες των δημόσιων αρχών, οι 
οποίες προέρχονται από μη εμπορικούς τομείς αλλά έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο 
εμπόριο, η εξάλειψη των οποίων θα πρέπει να υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση και 
συζήτηση·

13. ενθαρρύνει την απλοποίηση των πολιτικών καινοτομίας και δημιουργίας ΜΜΕ· 
υποστηρίζει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την διευκόλυνση των 
συμπράξεων καινοτομίας· θεωρεί την πολιτική και αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη 
κρίσιμης σημασίας για την ενθάρρυνση της καινοτομίας, ιδίως για δραστηριότητες 
οργάνωσης δικτύου μεταξύ των ΜΜΕ που θα διευκολύνουν τη συνεργασία για την 
έρευνα και την ανάπτυξη, τη διάθεση στην αγορά και τη διεθνοποίηση στο πλαίσιο 
συνεργατικών σχηματισμών·

14. υπενθυμίζει ότι πρέπει να θεσπιστεί αφενός ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
αφετέρου το καθεστώς της ευρωπαϊκής επιχείρησης, για να διευκολυνθεί η μετάβαση στις 
εμπορικές συναλλαγές εκτός της κοινοτικής αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη μείωσης 
του κόστους του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες οικονομικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών της ΕΕ, προκειμένου να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητα τους έναντι των 
τιμών των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας·

15. σημειώνει ότι η μεταφορά τεχνολογίας χάριν της αναπτύξεως και με σκοπό την επίτευξη 
των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας πρέπει να είναι σημαντική παράμετρος της 
ευρωπαϊκής πολιτικής εμπορίου αλλά αναγνωρίζει ότι η μεταφορά ενωσιακής υψηλής 
τεχνογνωσίας σε τρίτες χώρες πρέπει να παρακολουθείται από την Επιτροπή, ώστε να 
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υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για τα σχέδια καινοτομίας και τις μελλοντικές εξελίξεις και 
να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός

16. αναγνωρίζει ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και οι προσπάθειες για 
ενεργειακή αποδοτικότητα και την "απο-υλοποίηση" της βιομηχανικής παραγωγής 
απαιτούν δυναμική πολιτική παγκόσμιας διάδοσης νέων τεχνολογιών·
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