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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκτιμά ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ χρειάζεται, στο πολυμερές πλαίσιο του ΠΟΕ και 
μιας διαφανούς και ρυθμιζόμενης αγοράς, μια αποτελεσματική βάση παραγωγής, που 
θα στηρίζεται σε κατάλληλες τομεακές πολιτικές και θα έχει ως στόχο τη μεγέθυνση 
και την αειφόρο ανάπτυξη· 

2. είναι πεπεισμένο ότι για την εμπορική πολιτική και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην 
κατεύθυνση της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και ως απάντηση στην οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, ζωτική σημασία έχει μια βιομηχανική δραστηριότητα 
καινοτόμος και ποιοτική, και τούτο προκειμένου να μειωθούν η ανεργία και το χρέος 
των κρατών μελών, να υπάρξει δικαιότερη ανακατανομή του πλούτου και να 
προστατευθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο·  

3. θεωρεί ότι οι βιομηχανικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει να στοχεύουν κυρίως στην 
υποστήριξη των παραγωγών που σέβονται το περιβάλλον, την προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, την ενίσχυση των ίδιων κεφαλαίων των ΜΜΕ και τη 
διεθνοποίησή τους, την ελευθέρωση των προστατευόμενων αγορών, τη σταθεροποίηση 
των συναλλαγών, τη νομική προστασία στο εξωτερικό και στην καταπολέμηση του 
αθέμιτου ανταγωνισμού και της παραποίησης· 

4. εκτιμά ότι η οικονομική ανάκαμψη, υποβοηθούμενη από τις αποφάσεις που έλαβε η ΕΕ 
και σε πλαίσιο συντονισμού με τα κράτη μέλη, θα συμβάλει στη δημιουργία νέων 
ευκαιριών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που καλούνται ολοένα και περισσότερο να 
ανταγωνισθούν σε παγκόσμιες, ανοικτές και διαφανείς αγορές·

5. ζητεί από την Επιτροπή οι κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
πολιτικής να αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων νομοθετικών 
μέσων για την προώθηση του εμπορίου της ΕΕ.


