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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na to, že internacionalizácia a inovácia sú hlavnými hybnými silami vonkajšej 
konkurencieschopnosti a rastu a sú pre dosiahnutie strategických cieľov EÚ na rok 2020 
rozhodujúce;

2. zdôrazňuje význam klimatických a energeticky účinných a obnoviteľných technológií pri 
prechode na udržateľné svetové hospodárstvo; uznáva vedúce postavenie EÚ v mnohých 
kľúčových odvetviach pri podpore priemyselnej výroby priaznivej z hľadiska klímy a 
efektívnej z hľadiska zdrojov; vyzýva Komisiu, aby určila stratégie na internacionalizáciu 
a inovácie v týchto odvetviach;

3. zdôrazňuje potrebu transformovať politiku EÚ v oblasti obchodu a inovácií na skutočný 
mechanizmus tvorby pracovných miest, odstraňovania chudoby a trvalo udržateľného 
rozvoja na celom svete; pevne verí, že je nevyhnutné zabezpečiť súlad medzi vnútornými 
a vonkajšími aspektmi politík EÚ a že formovanie novej obchodnej politiky musí byť v 
súlade so silnou priemyselnou a inovačnou politikou zameranou na tvorbu pracovných 
miest, aby sa zabezpečil hospodársky rast a zvýšil sa počet a kvalita pracovných miest;

4. domnieva sa, že v záujme vytvoriť konkurencieschopnú obchodnú politiku je nevyhnutné 
dosiahnuť cieľ investovať do roku 2020 3 % HDP EÚ do činností v oblasti výskumu a 
vývoja;

5. poukazuje na to, že normalizácia môže posilniť inovácie a konkurencieschopnosť 
uľahčením prístupu na trhy a umožnením interoperability; vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
úsilie s cieľom podporovať začlenenie európskych noriem, predovšetkým v sociálnej 
oblasti a v oblasti životného prostredia, do budúcich dohôd o voľnom obchode;

6. zdôrazňuje preto, že všetky stratégie súvisiace s transformáciou Európy pre svet po kríze 
sa musia riadiť udržateľnou tvorbou pracovných miest;

7. nazdáva sa, že v politikách EÚ v oblasti inovácií sa musí venovať osobitná pozornosť 
podpore pri zavádzaní ekologických výrobných postupov a technológií šetriacich energiu 
a s nízkymi emisiami uhlíka a pri podpore ich úspor z rozsahu, ochrane dostupných práv 
duševného vlastníctva, zlepšovaniu prístupu malých a stredných podnikov k financovaniu, 
umožneniu medzinárodného pôsobenia malým a stredným podnikom, liberalizácii 
chránených trhov, stabilizácii výmenných kurzov, podpore právnej ochrany podnikov EÚ 
v zahraničí a boju proti nekalej hospodárskej súťaži, pirátstvu a falšovaniu;

8. domnieva sa, že efektívna politika v oblasti inovácií a rastu musí nevyhnutne investovať 
do výskumných programov, ktoré uľahčujú mobilitu a výmeny medzi výskumnými 
pracovníkmi na medzinárodnej úrovni a posilňujú spoluprácu medzi vedou a podnikaním 
(akcie Marie Curie);

9. poznamenáva, že iniciatíva Únia inovácií sa naďalej vo významnej miere zameriava na 
sociálne problémy; zdôrazňuje, že jej hlavným cieľom by mal byť dlhodobý rozvoj a 
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konkurencieschopnosť EÚ;

10. poznamenáva, že by sa malo zabrániť obmedzovaniu uprednostňovania inovácií v 
obmedzených oblastiach, aby sme z dlhodobého hľadiska nestratili vzácny inovačný 
potenciál;

11. domnieva sa, že trhy verejného obstarávania v EÚ sú dôležitým faktorom pri masívnom 
zavádzaní nových ekologických produktov a služieb; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
naši medzinárodní partneri zatiaľ neotvorili svoje vnútorné trhy verejného obstarávania 
podnikom EÚ rovnako, ako sa vnútorný trh EÚ otvoril podnikom z tretích krajín;

12. opätovne zdôrazňuje potrebu zamerať sa najmä na netarifné prekážky obchodu, ktoré sa 
s postupným znižovaním alebo odstraňovaním ciel často stávajú hlavnou prekážkou 
medzinárodného obchodu; domnieva sa, že všetky prekážky vyplývajúce z nejednotného 
uplatňovania bilaterálnych a multilaterálnych obchodných pravidiel sú neodôvodnené; za 
odôvodnené považuje na jednej strane všetky prekážky vyplývajúce z legitímnej 
legislatívnej a administratívnej činnosti verejných orgánov, ktorá nevychádza 
z obchodných oblastí, avšak má neúmyselný vplyv na obchod, ktorého odstránenie musí 
byť predmetom verejnej konzultácie a diskusie;

13. podporuje zjednodušenie všetkých politík zameraných na inováciu a vytváranie MSP; 
podporuje vytvorenie európskeho útvaru zameraného na uľahčenie partnerstiev v oblasti 
inovácií; považuje politickú a posilnenú finančnú podporu za zásadnú pri presadzovaní 
inovácií, a to najmä pokiaľ ide o činnosti zamerané na vytváranie sietí medzi malými a 
strednými podnikmi, ktoré uľahčujú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja, uvedenia na 
trh a internacionalizácie v rámci sektorových zoskupení,;

14. pripomína, že je potrebné zaviesť jednotný európsky patent a štatút európskej spoločnosti 
s cieľom podporiť prechod na obchod mimo trhu Spoločenstva; zdôrazňuje, že je potrebné 
znížiť náklady na patent EÚ a práva duševného vlastníctva so zohľadnením 
hospodárskych rozdielov, ktoré existujú medzi členskými štátmi, aby sa zvýšila ich 
konkurencieschopnosť vo vzťahu k cenám v USA a Japonsku;

15. berie na vedomie, že je potrebné, aby bol prenos technológií v záujme rozvoja a 
dosiahnutia rozvojových cieľov tisícročia dôležitým aspektom európskej obchodnej 
politiky, ale uznáva, že Komisia by mala sledovať presun know-how EÚ v oblasti 
najmodernejších technológií do tretích krajín, aby sa získali lepšie informácie o modeloch 
inovácií a budúcom vývoji a aby sa zamedzilo nekalej hospodárskej súťaži; 

16. uznáva, že boj proti zmene klímy a úsilie o energetickú efektívnosť a dematerializáciu 
priemyselnej výroby si vyžaduje aktívnu politiku celosvetového šírenia nových 
technológií;
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