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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad internacionalizacija ir naujovių diegimas yra pagrindiniai išorės 
konkurencingumą ir augimą skatinantys veiksniai, itin svarbūs siekiant svarbiausių 
strategijos „Europa 2020“ tikslų;

2. pabrėžia klimato technologijų, technologijų, kurias taikant efektyviai vartojama energija, 
ir atsinaujinančių technologijų svarbą pereinant prie tvarios pasaulinės ekonomikos; 
pripažįsta, kad ES pirmauja daugelyje svarbių klimatui palankių ir išteklius efektyviai 
naudojančių pramoninės gamybos sektorių; ragina Komisiją nustatyti šių sektorių 
internalizacijos ir inovacijų juose strategiją;

3. pabrėžia, kad reikia, jog ES prekybos ir inovacijų politika taptų tikra pasaulinio masto 
darbo vietų kūrimo, skurdo panaikinimo ir tvaraus vystymosi varomąja jėga; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad būtina ES politikos vidaus ir išorės aspektų darna ir kad rengiama nauja 
prekybos politika turėtų derėti su stipria pramonės ir inovacijų politika, pagal kurią būtų 
kuriamos darbo vietos, siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir savo ruožtu sukurti 
daugiau ir geresnių darbo vietų;

4. mano, kad siekiant vystyti konkurencingą prekybos politiką būtina pasiekti tikslą iki 
2020 m. investuoti 3 proc. ES BVP į veiklą, susijusią su MTTP;

5. pažymi, kad standartizacija gali skatinti naujoves ir konkurencingumą, nes taip 
lengvinamas patekimas į rinkas ir užtikrinama tarpusavio sąveika; ragina Komisiją labiau 
dėti daugiau pastangų siekiant skatinti taikyti Europos standartus, ypač socialinius ir 
aplinkos, būsimuose laisvosios prekybos susitarimuose;

6. taigi pabrėžia, kad visos strategijos, susijusios su pokyčiais Europoje pasibaigus krizei, 
turi būti rengiamos siekiant kurti tvarias darbo vietas;

7. mano, kad, vykdant ES pramonės politiką, reikia ypač orientuotis į naujų įmonių ir masto 
ekonomijos ekologiškos gamybos ir technologijų, kurias naudojant taupoma energija ir 
išmetama mažai anglies dioksido, sektoriuose rėmimą, prieinamos intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą, MVĮ galimybių gauti finansavimą gerinimą, MVĮ aktyvumo 
tarptautiniu mastu užtikrinimą, saugomų rinkų liberalizavimą, valiutų keitimo kursų 
stabilizavimą, teisinės ES įmonių apsaugos užsienyje stiprinimą ir kovą su nesąžininga 
konkurencija, piratavimu ir klastojimu;

8. mano, kad vykdant veiksmingą inovacijų ir augimo politiką reikia būtinai investuoti į 
tyrimų programas, kurios palengvintų tyrėjų mobilumą ir mainus tarptautiniu mastu, ir 
sustiprinti mokslo ir verslo pasaulio bendradarbiavimą („Marie Curie“ programa);

9. primena, kad socialiniai uždaviniai ir toliau išlieka svarbi iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“ 
dalis; pabrėžia, kad pagrindinis jos tikslas turėtų būti ilgalaikė ES plėtra ir 
konkurencingumas;
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10. pažymi, kad reikėtų vengti teikti pirmenybę inovacijoms tik tam tikrose srityse siekiant 
ilgainiui neprarasti inovacijų potencialo;

11. mano, kad ES viešųjų pirkimų rinkos yra svarbus veiksnys siekiant masiškai pradėti diegti 
naujus, ekologinius reikalavimus atitinkančius produktus ir paslaugas; apgailestauja dėl to, 
kad mūsų tarptautiniai partneriai vis dar neatvėrė savo vidaus viešųjų pirkimų rinkų ES 
bendrovėms, nors ES vidaus rinka atvira trečiųjų šalių įmonėms;

12. primygtinai reikalauja, kad būtų atkreiptas ypatingas dėmesys į netarifines kliūtis, kurios, 
palaipsniui mažinant arba naikinant tarifus, tampa viena pagrindinių tarptautinės prekybos 
kliūčių; mano, kad visos kliūtys, kurių esama dėl nenuoseklaus dvišalės ir daugiašalės 
prekybos taisyklių taikymo, yra nepateisinamos; tačiau mano, kad pateisinamos visos 
kliūtys, kurių kyla dėl teisėtos viešosios valdžios institucijų teisėkūros ir valdymo veiklos, 
nesusijusios su prekyba, tačiau turinčios jai nenumatytą poveikį; šių kliūčių panaikinimas 
turi būti aptartas rengiant viešas konsultacijas ir svarstymus;

13. ragina supaprastinti politiką, susijusią su naujovių diegimu MVĮ ir naujų MVĮ steigimu; 
pritaria tam, kad būtų įsteigta Europos tarnyba, skirta inovacijų partnerystei skatinti; 
mano, kad skatinant naujoves yra itin svarbi politinė ir didesnė finansinė parama, ypač 
skirta kurti MVĮ tinklams, kurie padėtų bendradarbiauti MTTP, pardavimo ir sektorių 
grupių internacionalizacijos srityje;

14. pabrėžia, kad reikia patvirtinti bendrą Europos patentą ir Europos įmonės statutą, kad būtų 
skatinama pereiti prie prekybos už Bendrijos ribų; pabrėžia, kad reikia sumažinti ES 
patentų ir intelektinės nuosavybės teisių išlaidas atsižvelgiant į esamus ekonominius ES 
valstybių narių skirtumus, kad jos taptų konkurencingesnės, palyginti su JAV ir Japonijos 
kainomis;

15. pripažįsta, kad technologijų perdavimas siekiant vystymosi ir TVT turi būti svarbus 
Europos prekybos politikos aspektas; tačiau pažymi, kad Komisijai turėtų būti pranešama 
apie ES aukšto lygio technologijų praktinės patirties perdavimą trečiosioms šalims ir 
vykdoma jo stebėsena, siekiant turėti daugiau informacijos apie inovacijų modelius ir 
būsimą raidą bei išvengti nesąžiningos konkurencijos;

16. pripažįsta, kad kova su klimato kaita ir pastangos, kuriomis siekiama energijos vartojimo 
efektyvumo bei pramoninės gamybos dematerializavimo reikalauja vykdyti aktyvią 
visuotinės naujų technologijų sklaidos politiką.
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