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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 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 uvede učinkovito skupno strategijo za ponovno 
industrializacijo Evropske unije;

2. predlaga, naj evropska industrijska politika podpira gospodarske panoge, ki so nosilke 
gospodarske rasti, v katerih je Evropa že v samem vrhu; poziva Unijo, naj vlaga v veliko 
prometno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo;

3. poudarja pomen raziskav in inovacij za konkurenčnost evropskih podjetij na svetovnih 
trgih; odločno poziva Unijo in države članice, naj povečajo sredstva, namenjena 
raziskavam in razvoju; poziva Komisijo, naj omogoči oblikovanje industrijskih dejavnosti, 
ki bi temeljile na novih tehnologijah, proizvajalcih izdelkov z visoko dodano vrednostjo 
ter smotrni rabi energetskih virov;

4. poudarja pomen jasnega in trdnega pravnega okvira za pospešitev vlaganja v industrijo; 
spodbuja Komisijo in države članice, naj s podpiranjem dostopa do financiranja 
pospešujejo razvoj in internacionalizacijo evropskih malih in srednjih podjetij, ki so 
glavni akterji prihodnje industrijske politike;

5. poziva Komisijo, naj trgovinsko in konkurenčno politiko Unije prilagodi evropski 
industrijski politiki; poziva k večjemu zbliževanju med državami članicami v fiskalnih, 
socialnih in proračunskih zadevah, s katerim bi olajšali oblikovanje skupnih industrijskih 
projektov;

6. spodbuja Komisijo, naj zagotovi dostop evropskih podjetij do mednarodnih trgov; meni, 
da je izjemno pomembno vzpostaviti vzajemnost na področju dostopa do javnih naročil, 
ščititi pravice industrijske lastnine evropskih podjetij ter izboljšati učinkovitost 
instrumentov trgovinske zaščite v Uniji.


