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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že evropský průmysl upadá, neboť od roku 2008 v tomto odvětví ubylo na 3 
miliony pracovních míst a jeho produkce se snížila o 10 %, a to i přesto, že je v Evropě 
jednou z hlavních hnacích sil růstu; vyzývá Komisi, aby zavedla skutečnou společnou 
strategii reindustrializace Evropské unie;

2. požaduje, aby v těch oblastech, ve kterých již Evropa zaujímá přední místo, evropská 
průmyslová politika podpořila ta odvětví, která jsou pro růst stěžejní; vyzývá Unii, aby 
investovala do rozsáhlých dopravních, energetických a telekomunikačních infrastruktur;

3. zdůrazňuje, že pro konkurenceschopnost evropských podniků na světových trzích jsou 
výzkum a inovace zásadní; žádá Unii a členské státy, aby bezodkladně navýšily finanční 
prostředky určené na výzkum a vývoj; vyzývá Komisi, aby umožnila nástup 
průmyslových odvětví založených na nových technologiích, jež produkují výrobky 
s vysokou přidanou hodnotou a šetrně využívají energetické zdroje;

4. trvá na tom, že pro podporu investic do průmyslu je nezbytné, aby existoval přehledný a 
stabilní právní rámec; vybízí Komisi a členské státy, aby usnadnily rozvoj a 
internacionalizaci evropských malých a středních podniků, jež budou v průmyslové 
politice v budoucnosti plnit hlavní úlohu, a to tak, že těmto podnikům usnadní přístup 
k finančním prostředkům;

5. vyzývá Komisi, aby evropská průmyslová politika využívala nástroje obchodní politiky a 
politiky v oblasti hospodářské soutěže Evropské unie; požaduje větší konvergenci mezi 
členskými státy v daňové, sociální a rozpočtové oblasti, což napomůže vzniku společných 
průmyslových projektů;

6. vybízí Komisi, aby evropským podnikům zajistila přístup na mezinárodní trhy; domnívá 
se, že v první řadě je nutné zaručit vzájemnost v přístupu k veřejným zakázkám, chránit 
práva průmyslového vlastnictví evropských podniků a posílit účinnost nástrojů na ochranu 
obchodu EU.


