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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka internacionalizācija un inovācija ir būtiski faktori ārējas konkurētspējas un 
izaugsmes veicināšanā un tiem ir svarīga nozīme stratēģijas „ES 2020” mērķu 
sasniegšanā;

2. uzsver klimata un energoefektīvu un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju nozīmību pārejā 
uz ilgtspējīgu globālo ekonomiku; uzsver ES vadošo pozīciju daudzās būtiskās klimatam 
draudzīgas un resursus taupošas rūpnieciskās ražošanas nozarēs; aicina Komisiju noteikt 
internacionalizācijas un inovācijas stratēģijas šajās nozarēs;

3. uzsver vajadzību pārveidot ES tirdzniecības un inovāciju politiku, lai tā tiešām veicinātu 
darba vietu radīšanu, nabadzības izskaušanu un ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē; pauž 
stingru pārliecību, ka noteikti ir nepieciešama saskaņotība starp ES politikas iekšējiem un 
ārējiem aspektiem un ka jaunas tirdzniecības politikas veidošanai jānotiek saskaņoti ar 
spēcīgu rūpniecības un inovāciju politiku, kura rada jaunas darba vietas, lai nodrošinātu 
ekonomisko izaugsmi un tādējādi atkal radītu vairāk un labākas darba vietas;

4. uzskata, ka, lai izveidotu konkurētspējīgu tirdzniecības politiku, ir būtiski līdz 
2020. gadam sasniegt mērķi 3 % no ES IKP investēt pētniecības un izstrādes darbībās;

5. norāda, ka standartizācija, atvieglojot piekļuvi tirgiem un veicinot savietojamību, var 
sekmēt inovāciju un konkurētspēju; mudina Komisiju palielināt centienus veicināt Eiropas 
standartu (jo īpaši sociālajā un vides jomā) iekļaušanu turpmākajos brīvās tirdzniecības 
nolīgumos;

6. tādēļ uzsver, ka visās stratēģijās attiecībā uz Eiropas pielāgošanu pēckrīzes pasaulei ir 
jāņem vērā ilgtspējīga darba vietu radīšana;

7. uzskata, ka ES inovāciju politikā īpaši jāpievēršas tam, lai atbalstītu jaunizveidotus 
uzņēmumus un apjomradītus ietaupījumus ekoloģiskā, energoefektīvā un zema oglekļa 
emisijas līmeņa ražošanā un tehnoloģijās, aizsargātu izmaksu ziņā pieejamas intelektuālā 
īpašuma tiesības, uzlabotu MVU piekļuvi finansējumam, ļautu MVU izvērst starptautisku 
darbību, liberalizētu aizsargātos tirgus, stabilizētu valūtas kursus, stiprinātu ES uzņēmumu 
juridisko aizsardzību ārvalstīs un apkarotu negodīgu konkurenci, pirātismu un preču 
viltošanu;

8. uzskata, ka efektīva inovāciju un izaugsmes politika noteikti paredz ieguldījumus 
pētniecības programmās, kuras veicina mobilitāti un pētnieku apmaiņu starptautiskā 
līmenī un stiprina sadarbību starp zinātni un uzņēmējdarbību (Marijas Kirī pasākumi);

9. norāda, ka sociālās problēmas joprojām ir Inovācijas Savienības svarīgi aspekti; uzsver, ka 
tās galvenajam mērķim ir jābūt ES ilgtermiņa attīstībai un konkurētspējai;

10. norāda, ka ir jāizvairās no inovāciju prioritāšu noteikšanas ierobežotās jomās, lai tādējādi 
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nezaudētu vērtīgu inovatīvo potenciālu ilgtermiņā;

11. uzskata, ka ES publiskā iepirkuma tirgi ir svarīgs faktors, lai plašā mērogā ieviestu jaunus 
ekoloģiskus produktus un pakalpojumus; pauž nožēlu, ka mūsu starptautiskie partneri nav 
atvēruši savus iekšējos publiskā iepirkuma tirgus ES uzņēmumiem tādā pašā veidā, kā ES 
iekšējais tirgus ir ticis atvērts trešo valstu uzņēmumiem;

12. uzstāj, ka sevišķa uzmanība ir jāpievērš netarifu barjerām, kurām sakarā ar tarifu 
pakāpenisku samazināšanu vai atcelšanu ir tendence kļūt par galveno šķērsli 
starptautiskajai tirdzniecībai; uzskata par nepamatotām visas barjeras, kas izriet no 
divpusējo un daudzpusējo tirdzniecības noteikumu nekonsekventas īstenošanas; no otras 
puses, uzskata par pamatotām visas barjeras, kas izriet no tiesiskām publisko iestāžu 
likumdošanas un administratīvām darbībām, kuru izcelsme nav saistīta ar tirdzniecības 
jomu, bet kurām ir neparedzēta ietekme uz tirdzniecību un kuru atcelšanai ir nepieciešama 
sabiedriska apspriešana un apspriedes;

13. mudina vienkāršot MVU inovāciju un darbības uzsākšanas politiku; atbalsta inovācijas 
partnerību veicināšanai paredzēta Eiropas dienesta izveidi; uzskata, ka inovāciju 
veicināšanai ļoti nozīmīgs ir politiskais un palielināts finansiālais atbalsts, it īpaši tādu 
MVU tīklu veidošanas pasākumiem, kuri ir iesaistīti pētniecībā un izstrādē, tirdzniecībā 
un internacionalizācijā nozaru puduros;

14. norāda, ka, lai veicinātu pāreju uz Kopienas ārējo tirdzniecību, ir jāpieņem vienotais 
Eiropas patents un Eiropas uzņēmuma statūti; uzsver vajadzību samazināt ES patenta un 
intelektuālā īpašuma tiesību izmaksas, ņemot vērā ES dalībvalstu ekonomiskās atšķirības, 
lai šīs izmaksas padarītu konkurētspējīgākas salīdzinājumā ar izmaksām ASV un Japānā;

15. atzīst, ka tehnoloģiju nodošanai attīstības interesēs un saistībā ar TAM sasniegšanu ir 
jābūt svarīgam Eiropas tirdzniecības politikas aspektam, tomēr norāda, ka Komisijai ES 
augsto tehnoloģiju zinātības nodošana trešām valstīm būtu jāuzrauga, lai iegūtu labāku 
informāciju par inovāciju modeļiem un turpmāko attīstību un lai nepieļautu negodīgu 
konkurenci;

16. atzīst, ka cīņai pret klimata pārmaiņām un energoefektivitātes un rūpnieciskās ražošanas 
dematerializācijas veicināšanai ir nepieciešama aktīva jauno tehnoloģiju globālas 
izplatīšanas politika.



AD\860995LV.doc 5/5 PE456.869v02-00

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 16.3.2011

Galīgais balsojums +:
–:
0:

23
0
4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader 
Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, 
Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, 
Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert 
Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba 
Bidegain, Paweł Zalewski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Elisabeth 
Köstinger, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Inese Vaidere, 
Jarosław Leszek Wałęsa


