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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zawraca uwagę, że umiędzynarodawianie i innowacja są kluczowymi czynnikami 
zewnętrznej konkurencyjności i wzrostu oraz mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
celów strategicznych UE 2020;

2. podkreśla znaczenie odnawialnych i efektywnych z punktu widzenia klimatu i energii 
technologii przy przechodzeniu na zrównoważoną gospodarkę światową; przyznaje, że 
UE zajmuje pozycję lidera w wielu kluczowych sektorach przyjaznej dla klimatu i 
efektywnie wykorzystującej zasoby naturalne produkcji przemysłowej; wzywa Komisję 
do określenia strategii na rzecz umiędzynarodowiania i innowacji w tych sektorach;

3. podkreśla potrzebę przekształcenia handlowej i innowacyjnej polityki UE w autentyczną 
siłę napędową tworzenia miejsc pracy, zwalczania ubóstwa i zrównoważonego wzrostu na 
całym świecie; jest głęboko przekonany, że niezbędna jest spójność między 
wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami strategii politycznych UE, zaś kształtowanie 
nowej polityki handlowej musi być spójne z solidną polityką przemysłową i innowacyjną
sprzyjającą tworzeniu zatrudnienia w celu zagwarantowania wzrostu gospodarczego, 
który z kolei sprzyja tworzeniu większej liczby i lepszej jakości miejsc pracy;

4. uważa, że w celu rozwinięcia konkurencyjnej polityki handlowej konieczne jest 
osiągnięcie celu przeznaczenia do 2020 r. 3% PKB Unii Europejskiej na działania w 
zakresie badań naukowych i rozwoju;

5. wskazuje, że normalizacja może prowadzić do innowacji i konkurencyjności poprzez 
ułatwianie dostępu do rynków i umożliwianie interoperacyjności; zachęca Komisję do 
zwiększenia wysiłków na rzecz promowania włączenia standardów europejskich, 
szczególnie w obszarze społecznym i środowiskowym, do przyszłych umów o wolnym 
handlu;

6. podkreśla zatem, że wszystkie strategie związane z przekształcaniem Europy po 
zakończeniu kryzysu na świecie muszą kierować się tworzeniem trwałych miejsc pracy;

7. uważa, że polityka innowacyjna UE musi w szczególności odnosić się do wsparcia nowo 
otwartych przedsiębiorstw i ekonomii skali w produkcji i technologiach ekologicznych, 
oszczędnych pod względem zużycia energii i o niskiej emisji związków węgla, ochrony 
własności intelektualnej, zwiększenia dostępu MŚP do funduszy i umiędzynarodowienia 
MŚP, liberalizacji rynków chronionych, stabilizacji kursów walut, wspierania ochrony 
prawnej przedsiębiorstw europejskich za granicą oraz walki z nieuczciwą konkurencją 
i podrabianiem towarów;

8. uważa, że skuteczna polityka na rzecz innowacyjności i wzrostu musi przewidywać 
obowiązkowe inwestycje w programy badawcze ułatwiające mobilność i wymianę między 
naukowcami na poziomie międzynarodowym i wzmacniające współpracę między światem 
nauki i biznesu (działania Marie Curie);



PE456.869v02-00 4/5 AD\860995PL.doc

PL

9. zauważa, że wyzwania społeczne pozostają ważnym elementem Unii innowacji; 
podkreśla, że jej nadrzędnym celem powinien być rozwój i konkurencyjność UE w 
perspektywie długoterminowej;

10. zauważa, że należy unikać ograniczania nadawania priorytetowego charakteru 
innowacjom w określonych obszarach, aby nie stracić cennego potencjału innowacyjnego 
w perspektywie długoterminowej;

11. uważa, że rynek zamówień publicznych UE jest ważnym czynnikiem stopniowego 
wprowadzenia nowych przyjaznych dla środowiska produktów i usług; wyraża 
ubolewanie z powodu faktu, że nasi partnerzy międzynarodowi nie otworzyli dostępu do 
swych wewnętrznych rynków zamówień przedsiębiorstwom z UE w takim samym stopniu 
jak rynek wewnętrzny UE jest otwarty na przedsiębiorstwa z krajów trzecich;

12. podkreśla potrzebę skoncentrowania się zwłaszcza na barierach pozahandlowych (NTB), 
które w miarę stopniowego zmniejszania czy usuwania ceł stają się głównymi 
przeszkodami w handlu międzynarodowym; uważa za nieuzasadnione wszelkie bariery 
wynikające z niespójnego wdrożenia dwustronnych i wielostronnych zasad handlowych; 
uważa natomiast za uzasadnione wszelkie bariery wynikające ze zgodnej z prawem 
działalności legislacyjnej i administracyjnej władz publicznych, u której podstaw nie leżą 
kwestie handlowe, ale która niesie ze sobą niezamierzone skutki dla handlu, których 
zniesienie musi być poddane publicznej konsultacji i debacie;

13. zachęca do uproszczenia wszelkich strategii politycznych w zakresie innowacji i 
tworzenia MŚP; wspiera utworzenie służby europejskiej, aby ułatwić partnerstwa na rzecz 
innowacji; uważa, że polityczne i zwiększone finansowe wsparcie działań służących 
tworzeniu sieci między MŚP ułatwiającej współpracę w zakresie badań i rozwoju, 
wprowadzaniu do obrotu i umiędzynarodowianiu w ramach klastrów sektorowych ma 
kluczowe znaczenie dla promowania innowacji;

14. zwraca uwagę, że należy stworzyć jednolity patent europejski oraz status przedsiębiorstwa 
europejskiego, aby przyczynić się do popularyzacji wymian handlowych poza rynkiem 
wspólnotowym; zwraca uwagę na potrzebę zmniejszenia kosztów patentu i praw 
własności intelektualnej UE, uwzględniając istniejące nierówności gospodarcze wśród 
państw członkowskich UE, tak aby stały się one bardziej konkurencyjne w stosunku do 
cen amerykańskich czy japońskich;

15. przyznaje, że transfer technologii sprzyjający rozwojowi oraz osiągnięciu milenijnych 
celów rozwoju musi odgrywać ważną rolę w europejskiej polityce handlowej, jednak 
uważa, że przekazywanie wiedzy specjalistycznej UE w dziedzinie najnowszych 
technologii krajom trzecim powinno być zgłaszane Komisji i przez nią monitorowane w 
celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat wzorców innowacji i możliwości 
przyszłego rozwoju oraz aby uniknąć nieuczciwej konkurencji;

16. przyznaje, że walka ze zmianami klimatu i dążenie do efektywności energetycznej i 
dematerializacji produkcji przemysłowej pociąga za sobą konieczność aktywnej polityki 
na rzecz globalnego upowszechniania nowoczesnych technologii;
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