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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. stwierdza pogorszenie się sytuacji przemysłu europejskiego, w którym od 2008 r. 
zatrudnienie zmniejszyło się o 3 mln miejsc pracy, a produkcja o 10%, przy czym 
przemysł jest jednym z głównych czynników wzrostu w Europie; wzywa Komisję, żeby 
opracowała rzeczywistą wspólną strategię reindustrializacji Unii Europejskiej;

2. domaga się, by europejska polityka przemysłowa wspierała branże korzystne dla wzrostu, 
w których Europa już przoduje; wzywa Unię, by inwestowała w dużą infrastrukturę 
transportową, energetyczną i telekomunikacyjną;

3. podkreśla znaczenie badań i innowacji dla konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich 
na rynkach światowych; usilnie wzywa Unię i państwa członkowskie do zwiększenia 
funduszy na badania i rozwój; wzywa Komisję, by umożliwiła powstanie branż 
przemysłowych opartych na nowych technologiach, które wytwarzają produkty o dużej 
wartości dodanej i wydajności energetycznej;

4. podkreśla znaczenie jasnych i stabilnych ram prawnych sprzyjających inwestycjom w 
przemyśle; zachęca Komisję i państwa członkowskie, by ułatwiały rozwój i 
umiędzynarodowienie MŚP europejskich, które są głównymi podmiotami polityki 
przemysłowej przyszłości, poprzez wspieranie ich dostępu do finansowania;

5. wzywa Komisję, by prowadziła unijną politykę handlową i ochrony konkurencji w taki 
sposób, by służyła europejskiej polityce przemysłowej; wzywa do zwiększenia zbieżności 
między państwami członkowskimi w dziedzinie fiskalnej, społecznej i budżetowej, żeby 
ułatwić powstanie wspólnych projektów przemysłowych;

6. zachęca Komisję, by zagwarantowała dostęp europejskich przedsiębiorstw do rynków 
międzynarodowych; za pierwszorzędną kwestię uznaje ustanowienie wzajemności w 
dziedzinie dostępu do zamówień publicznych, ochronę praw własności intelektualnej 
przedsiębiorstw europejskich i wzmocnienie skuteczności instrumentów ochrony handlu 
Unii.


