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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į Europos pramonės sektoriaus nuosmukį –nuo 2008 m. šiame sektoriuje 
prarasta 3 mln. darbo vietų ir gamyba sumažėjo 10 proc., nepaisant to, kad šis sektorius 
yra vienas iš svarbiausių Europos ekonomikos augimo veiksnių; ragina Komisiją 
įgyvendinti tikrai bendrą Europos Sąjungos reindustrializacijos strategiją;

2. siekia, kad Europos pramonės politika remtų augimą skatinančius sektorius, kuriuose 
Europa jau pirmauja; ragina, kad Sąjunga investuotų į stambius transporto, energetikos ir 
telekomunikacijų infrastruktūros objektus;

3. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos labai svarbūs siekiant Europos įmonių 
konkurencingumo pasaulio rinkose; primygtinai ragina Sąjungą ir jos valstybes nares 
skirti daugiau lėšų moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai; prašo Komisijos 
sudaryti sąlygas atsirasti pramonės sektoriams, kurie pagrįsti naujomis technologijomis, 
gamina didelės pridėtinės vertės produktus ir taupiai naudoja energijos išteklius;

4. pažymi, kad aiškus ir stabilus teisinis pagrindas yra itin svarbus siekiant skatinti 
investicijas į pramonę; ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti Europos MVĮ vystymąsi 
ir internacionalizavimą, sudarant joms palankesnes galimybes gauti finansavimą, nes šios 
įmonės yra svarbiausi ateities pramonės politikos subjektai;

5. ragina Komisiją užtikrinti, kad Sąjungos prekybos ir konkurencijos politika tarnautų 
Europos pramonės politikos tikslams; ragina siekti didesnio valstybių narių fiskalinio, 
socialinio ir biudžetinio susiliejimo, kad būtų lengviau kiltų bendri pramonės projektai;

6. ragina Komisiją užtikrinti Europos įmonėms galimybę patekti į tarptautines rinkas; mano, 
kad būtina užtikrinti abipusiškumą patekimo į viešųjų pirkimų rinkas klausimu, apsaugoti 
Europos įmonių pramoninės nuosavybės teises ir padidinti Sąjungos prekybos apsaugos 
priemonių veiksmingumą.


