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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. ugotavlja, da evropska industrija upada, saj je zlasti zaradi razvoja globalne industrijske 
pokrajine od leta 2008 izgubila 3 milijone delovnih mest ter 10 % proizvodnje, čeprav je 
še vedno ena od ključnih gonilnih sil gospodarske rasti v Evropi; poziva Komisijo, naj 
brez odlašanja pripravi trajno in dolgoročno skupno strategijo, ki bo temeljila na 
spodbujanju, vrednotenju in privlačnosti evropske industrije, pa tudi na posebnih 
instrumentih, da bi ohranili konkurenčnost na svetovnem prizorišču; poudarja, da je 
skupna trgovinska politika bistvena za industrijo;

2. je zadovoljen, da je Komisija dala odločen politični signal, saj je zahtevala, da se do leta 
2020 industrijski delež v BDP poveča na 20 %; poudarja, da je lahko tak cilj zares stvaren 
samo, če se podpre z ustreznimi ukrepi;

3. poziva Komisijo, naj spoštuje svojo zavezo v zvezi z oblikovanjem označb, na podlagi 
katerih bo mogoče nadzirati in ocenjevati proces ponovne industrializacije; poudarja, da 
morajo biti te označbe ne le kvantitativne, temveč tudi kvalitativne, s čimer bi zagotovili 
trajnost in združljivost tega procesa z varstvom okolja;

4. obžaluje, da Komisija še vedno nima celovite industrijske politike in da se še vedno ne 
izvaja člen 173 PDEU o usklajevanju industrijske politike EU z industrijsko politiko držav 
članic;

5. poziva, naj evropska industrijska politika podpira gospodarske panoge, ki so nosilke 
gospodarske rasti in dodane vrednosti in v katerih je Evropa že v samem vrhu oziroma 
ima možnost, da tja pride, da bi zagotovili, da bodo sektorji, kot so letalska, kemična, 
avtomobilska, kmetijsko-živilska, tekstilna in oblačilna industrija ter strojništvo, ostali 
konkurenčni; poziva evropske institucije, države članice in zasebne partnerje, naj okrepijo 
sodelovanje in naložbe v veliko prometno infrastrukturo in trajnostno mobilnost, 
infrastrukturo za obnovljive vire energije in telekomunikacijsko infrastrukturo, pa tudi v 
vrhunsko ekološko proizvodnjo, na primer ekoloških vozil in plovil, ali v tehnologijo, ki 
zmanjšuje okoljski učinek proizvodnih procesov, prav tako pa naj razvijejo inovativne 
finančne instrumente ; poudarja, da je treba spodbujati rabo lokalnih virov, da bi bila 
ponovna industrializacija dejansko učinkovita in ustvarjala nova delovna mesta; 

6. vztraja, da se mora evropska industrijska politika opirati na usklajeno evropsko strategijo 
med državami članicami, da bi se povečala povezanost evropskega energetskega trga, 
razvila evropska energetska infrastruktura ter zmanjšali stroški evropske energije in 
odvisnost Unije od dobaviteljev energije iz tretjih držav;

7. poudarja pomen raziskav in inovacij za konkurenčnost evropskih podjetij na svetovnih 
trgih; odločno poziva Evropsko unijo in države članice, naj povečajo sredstva, namenjena 
raziskavam in razvoju; poziva Komisijo, naj spodbuja razvoj industrijskih dejavnosti, ki bi 
temeljile na novih tehnologijah, proizvajalcih izdelkov z visoko dodano vrednostjo ter 
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smotrni rabi energetskih virov, s čimer bi se lahko bolje spoprijeli z izzivi, ki jih prinašajo 
podnebne spremembe; poziva, naj se v enaki meri spodbujajo nove dejavnosti, kot so 
obnovljivi viri energije in ustvarjalni sektorji, kjer ima Evropa tehnološko prednost;
poudarja, da morajo naša podjetja bolje vnaprej predvidevati potrebe na tretjih trgih, da bi 
se lahko odzvala na mednarodno povpraševanje;

8. poudarja, da je razpoložljivost surovin osrednjega pomena za razvojne možnosti evropske 
industrije ter svari pred dejstvom, da brez nekaterih ključnih surovin ne bi bilo možnosti 
razvoja večine evropskih strateških industrij (jedrske, vesoljske, letalske industrije, 
medicine, informatike, novih materialov, vojaške opreme itd);

9. zato poziva Komisijo, naj strategijo za zaščito interesov Unije na področju varne oskrbe s 
surovinami v okviru trgovinskih sporazumov (sporazumi o prosti trgovini, sporazumi o 
gospodarskem partnerstvu itd.); meni, da bi morala ta strategija odpraviti izvozne 
omejitve, ki veljajo v nekaterih državah, in omogočiti ustrezno oskrbo s surovinami na 
podlagi pravičnih trgovinskih sporazumov in strateških partnerstev;

10. pozdravlja skorajšnji začetek veljavnosti evropskega patenta, ki bo evropskim podjetjem 
zagotovil visoko raven zaščite njihovih pravic intelektualne lastnine ter obenem olajšal 
uradne postopke pred njihovim vstopom na nove trge; pozdravlja tudi pobudo, ki jo je 
Komisija napovedala marca 2013, katere namen je spodbuditev mednarodne 
konkurenčnosti evropskih malih in srednjih podjetij s poenostavitvijo sistema registracije 
znamk v tujini; 

11. zahteva, da Evropska unija vzpostavi politiko mobilnosti in poklicnega usposabljanja na 
evropskem trgu, zlasti na področju jezikov in informacijske tehnologije, da bi se izboljšala 
konkurenčnost ter znanje in izkušnje delavcev v evropski industriji;

12. poudarja pomen jasnega in trdnega pravnega okvira za pospešitev vlaganja v industrijo; 
spodbuja Komisijo in države članice, naj z izboljšanjem dostopa do financiranja 
pospešujejo razvoj in internacionalizacijo evropskih malih in srednjih podjetij, ki so 
glavni akterji prihodnje industrijske politike, ter jim s tem omogočijo naložbe in inovacije; 
opominja, d imajo javna naročila izjemno pomembno vlogo pri podpiranju razvoja in rasti 
malih in srednjih podjetij; poziva k vzpostavitvi enotnega informacijskega mesta za mala 
in srednja podjetja, kjer bi dobili odgovore na vprašanja v zvezi z notranjim in zunanjimi 
trgi; spodbuja Komisijo, naj podpira finančno in tehnološko uveljavitev patentov;

13. meni, da je boljši, cenejši in hitrejši dostop malih in srednjih podjetij do protidampinških 
postopkov odločilen za njihovo učinkovitejšo zaščito pred nepoštenimi praksami 
trgovinskih partnerjev; poziva Evropsko unijo, naj to upošteva pri reformi instrumentov 
trgovinske zaščite;

14. predlaga oblikovanje mreže med malimi in srednjimi podjetji ter velikimi evropskimi 
podjetji, da bi mala in srednja podjetja izkoristila njihovo strokovno znanje ter izvozne in 
inovacijske zmogljivosti; poziva države članice in Komisijo, naj spodbujajo razvoj in 
omogočajo financiranje partnerstev med malimi in srednjimi podjetji, univerzami in 
znanstveniki, da bodo razvijali novo tehnologijo;
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15. poudarja, da je mednarodni konkurenčni položaj Evrope pomemben za njeno uspešno 
ponovno industrializacijo; zato spodbuja Komisijo, naj pri vseh zadevnih zakonodajnih 
predlogih upošteva mednarodni konkurenčni položaj posameznih panog in ne zmanjšuje 
njihove konkurenčnosti, tako da bo evropska industrija konkurenčna v svetovnem merilu;

16. poziva Komisijo, naj trgovinsko in konkurenčno politiko Unije prilagodi evropski 
industrijski politiki; zahteva, da Komisija da prednost zbliževanju med državami 
članicami v fiskalnih, socialnih in proračunskih zadevah, s katerim bi olajšali oblikovanje 
skupnih industrijskih projektov; upa, da bo Komisija izvedla predhodne in naknadne 
študije globalnega vpliva sporazumov o prosti trgovini, ki so bili oziroma bodo sklenjeni, 
na evropsko industrijsko politiko in v času njihovega izvajanja preverila skladnost z 
evropskimi cilji industrializacije;

17. meni, da je treba ponovno pregledati in po potrebi spremeniti evropsko direktivo o 
ponudbah za prevzem, da bi EU omogočili nasprotovanje projektom, ki se lahko izkažejo 
kot škodljivi za njen industrijski in trgovinski sektor; meni, da mora imeti Unija možnost, 
da nasprotuje ponudbam za prevzem, ki jih predložijo podjetja, ki niso družbeno 
odgovorna in/ali ne spoštujejo meril dobrega upravljanja, ter ponudbam za prevzem, 
načrtovanih v okviru dejavnosti, ki jih Unija in njene države članice štejejo za strateške;

18. meni, da bi morala evropska industrijska politika spodbujati ustanavljanje evropskih 
industrijskih skupin na svetovni ravni, in sicer na področjih, na katerih je evropska 
industrija danes na vrhunski ravni, in na področjih, na katerih bo vlagala v prihodnosti;

19. opozarja, da imajo tehnični normativi in predpisi bistveno vlogo pri zagotavljanju, da bo 
imela Evropska unija vodilni položaj v najbolj inovativnih sektorjih, tudi v zeleni 
tehnologiji; zato spodbuja Komisijo, naj izboljša sodelovanje s ključnimi tretjimi 
državami, zlasti hitro rastočimi, da bi oblikovala enotne tehnične normative, pri tem pa 
upoštevala različne družbene preference, ki so povezane z njimi;

20. spodbuja Komisijo, naj zagotovi dostop evropskih podjetij do mednarodnih trgov; meni, 
da je izjemno pomembno vzpostaviti vzajemnost pri trgovinskih odnosih, zlasti področju 
dostopa do javnih naročil, ščititi pravice industrijske lastnine evropskih podjetij ter 
izboljšati učinkovitost in skladnost instrumentov trgovinske zaščite v Uniji s trgovinskimi 
strategijami in strategijami za ponovno industrializacijo v Uniji;.

21. meni, da je nujno potrebno da se Unija opremi z instrumenti, ki ji bodo omogočali:
– izvajanje aktivnejše protidampinške politike in odzivanje denimo na nepravično 

financiranje izvoza v nekaterih tretjih državah,
– izvajanje resnične politike za doseganje sprememb v interesu evropskih trgovcev,
– uveljavitev načela „pravične izmenjave“, ki temelji na vzajemnem spoštovanju 

socialnih, okoljskih, kulturnih norm ali norm glede spoštovanja človekovih pravic pri 
mednarodnih trgovinskih izmenjavah;

22. je seznanjen s predlogom Komisije o posodobitvi instrumentov Evropske unije za 
trgovinsko zaščito, saj gre za bistvene elemente industrijske politike; upa, da se bo s to 
posodobitvijo povečala njihova učinkovitost ; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj niti de 
jure niti de facto ne oslabi teh instrumentov, pač pa naj jih, nasprotno, okrepi, da bi 



PE506.367v02-00 6/7 AD\940017SL.doc

SL

učinkovito in hitreje zaščitila evropska podjetja, ne glede na njihovo velikost, pred 
nezakonito ali nepošteno trgovinsko prakso;

23. opozarja, da je treba, kadar to upravičujejo okoliščine, uporabiti instrumente trgovinske 
zaščite proti državam, ki ne spoštujejo pravil mednarodnega trga ali sporazumov o prosti 
trgovini z EU;

24. pozdravlja predlog uredbe o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil 
mednarodne trgovine; meni, da bi boljša odzivnost pri izvajanju naših pravic vzpostavila 
našo verodostojnost in ponovno uravnoteženost naših trgovinskih odnosov;

25. obžaluje, da pravice intelektualne lastnine na ozemlju nekaterih trgovinskih partnerjev 
niso ustrezno zaščitene in da evropska podjetja, zlasti mala in srednja, nimajo na voljo 
dovolj konkretnih možnosti za učinkovit boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine; 
poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo carinsko sodelovanje v Uniji in s tretjimi 
državami pri zaseganju ponarejenega blaga ter poenostavijo carinske postopke; poziva 
Komisijo in države članice, naj tesneje sodelujejo s tretjimi državami pri vprašanjih 
avtorskih pravic in licenciranja;

26. opominja Komisijo, da so nizke plače in nizka raven okoljskega varstva še vedno izjemno 
pomemben dejavnik mednarodne konkurence in da je treba te normative nujno uskladiti 
navzgor, da bi se lahko Unija dejansko ponovno industrializirala; zato poziva Komisijo, 
naj si v pogajanjih o sporazumih o prosti trgovini s tretjimi državami prizadeva za 
zavezujoče določbe na področju pravic delavcev in varstva okolja; Komisijo tudi poziva, 
naj oblikuje obvezne sisteme sledljivosti izdelkov za potrditev njihove skladnosti z 
mednarodnimi normami na področju pravic delavcev in varstva okolja;

27. poziva Evropsko unijo, naj uveljavi svojo industrijsko proizvodnjo, tako da potrošnikom 
zagotovi natančnejše informacije, uvede obvezno označevanje izvora izdelkov iz Unije in 
izdelkov, uvoženih iz tretjih držav, da bi se upoštevala označba geografskega porekla 
evropskih živil v tretjih državah;

28. zahteva, da vsi izdelki, uvoženi iz tretjih držav, spoštujejo okoljske, sanitarne in socialne 
norme, ki veljajo v Uniji in se podpirajo na svetovnem trgu, s čimer bi evropske 
industrijske proizvajalce zaščitili pred nelojalno konkurenco.
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