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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da sta internacionalizacija in inovacije osrednji gonili zunanje konkurenčnosti in 
rasti ter bistvenega pomena za strateške cilje EU 2020;

2. poudarja pomen podnebno in energijsko učinkovitih in obnovljivih tehnologij pri prehodu 
na trajnostno svetovno gospodarstvo; priznava vodilno vlogo EU na številnih ključnih 
področjih z okolju prijazno industrijsko proizvodnjo, ki učinkovito izrablja vire; poziva 
Komisijo, naj opredeli strategije za internacionalizacijo in inovativnost na teh področjih;

3. poudarja, da je treba trgovinsko politiko in politiko inovacij v Evropski uniji preoblikovati 
v resnično sredstvo za ustvarjanje delovnih mest, odpravo revščine in trajnostni razvoj po 
vsem svetu; je trdno prepričan, da je usklajenost med notranjimi in zunanjimi vidiki 
politik EU nepogrešljiva ter da mora biti oblikovanje nove trgovinske politike skladno z 
močno industrijsko politiko in politiko inovacij za ustvarjanje delovnih mest, da se 
zagotovi gospodarsko rast in s tem ustvari številčnejša in bolj kakovostna delovna mesta;

4. meni, da je za razvoj konkurenčne trgovinske politike bistvenega pomena uresničenje 
naložbenega cilja v višini 3 % BDP Unije za dejavnosti raziskav in razvoja do leta 2020;

5. poudarja, da lahko standardizacija vodi k inovacijam in konkurenčnosti, saj olajša dostop 
do trgov in omogoča medopravilnost; poziva Komisijo, naj v okviru prihodnjih 
prostotrgovinskih sporazumov bolj zavzeto spodbuja vključevanje evropskih standardov, 
zlasti socialnih in okoljskih;

6. zato poudarja, da morajo vse strategije v zvezi s preoblikovanjem Evrope za svet po koncu 
krize temeljiti na trajnostnem ustvarjanju delovnih mest;

7. meni, da je treba v evropskih inovacijskih politikah nameniti posebno pozornost 
podpiranju novo ustanovljenih podjetij ter ekonomijam obsega v okolju prijazni, 
energetsko varčni in nizkoogljični proizvodnji in tehnologiji, varstvu dostopnih pravic 
intelektualne lastnine, boljšemu dostopu malih in srednjih podjetij do finančnih sredstev, 
mednarodnemu delovanju teh podjetij, liberalizaciji zaščitenih trgov, stabilizaciji 
menjalnih tečajev, okrepljenemu pravnemu varstvu evropskih podjetij v tujini ter boju 
proti nepošteni konkurenci in ponarejanju;

8. meni, da je za učinkovito politiko inovacij in razvoja neizogibno treba vlagati v tiste 
raziskovalne programe, ki spodbujajo mobilnost in izmenjave med raziskovalci na 
mednarodni ravni ter krepijo sodelovanje med znanstvenim in podjetniškim svetom (ukrep 
Marie Curie);

9. ugotavlja, da socialni izzivi ostajajo pomemben poudarek Unije inovacij; poudarja, da bi 
moral biti njen poglavitni cilj dolgoročni razvoj in konkurenčnost EU;

10. ugotavlja, da ne bi smeli omejevati dajanja prednosti inovacijam na omejenih območjih, 
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da ne bi izgubili koristnega inovativnega potenciala na daljši rok;

11. meni, da so trgi javnih naročil EU pomemben dejavnik za množično uvajanje novih 
okoljsko združljivih izdelkov in storitev; obžaluje, da naši mednarodni partnerji še niso 
odprli svojih trgov javnih naročil za evropska podjetja na enak način, kot se je notranji 
trg EU odprl podjetjem iz tretjih držav;

12. vztraja, da se je treba osredotočiti na necarinske ovire, saj carine zmanjšujemo oziroma 
odpravljamo, necarinske ovire pa so glavna prepreka za mednarodno trgovino; za 
neupravičene ocenjuje vse ovire, ki so posledica nedoslednega izvajanja dvostranskih in 
večstranskih trgovinskih predpisov; po drugi strani pa ocenjuje, da so upravičene vse 
ovire, ki so posledica legitimne zakonodajne in upravne dejavnosti javnih organov in ne 
izhajajo s področja trgovine, vendar imajo nepredvidene posledice za trgovino in se je 
treba glede njihove odprave javno posvetovati in odločati;

13. spodbuja poenostavljanje politik za inovacije v malih in srednjih podjetjih in za 
ustanavljanje tovrstnih podjetij; podpira oblikovanje evropske službe za spodbujanje 
inovacijskih partnerstev; meni, da sta politična in povečana finančna podpora, zlasti pri 
dejavnosti mrežnega povezovanja malih in srednjih podjetij, ki omogoča lažje sodelovanje 
na področju raziskav in razvoja, trženja in internacionalizacije znotraj sektorskih grozdov, 
bistveni za spodbujanje inovacij;

14. poudarja, da je treba sprejeti enotni evropski patent in statut evropskih družb, s čimer 
bomo spodbudili prehod na trgovino zunaj Unije; poudarja, da je treba zmanjšati stroške 
evropskih patentov in pravic intelektualne lastnine ter pri tem upoštevati obstoječe 
gospodarske neenakosti med državami članicami EU, da bodo bolj konkurenčne 
ameriškim in japonskim cenam;

15. priznava, da mora biti prenos tehnologije v interesu razvoja in ob upoštevanju doseganja 
razvojnih ciljev tisočletja pomemben vidik evropske trgovinske politike, a ugotavlja, da bi 
morala Komisija spremljati prenos evropskega visokotehnološkega strokovnega znanja v 
tretje države, da bi pridobili kakovostnejše informacije o inovacijskih vzorcih in razvoju v 
prihodnje ter preprečili nepošteno konkurenco;

16. priznava, da boj proti podnebnim spremembam in prizadevanje za energetsko učinkovitost 
ter dematerializacijo industrijske proizvodnje zahtevata dejavno politiko globalnega 
razširjanja novih tehnologij;
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