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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че търговията е един от крайъгълните камъни на една успешна 
европейска индустриална политика и поради това призовава бъдещите 
многостранни и двустранни търговски споразумения да бъдат съгласувана част от 
индустриална стратегия, основана на лоялна глобална конкуренция и пълна 
взаимност;

2. счита, че съществува необходимост от нова европейска търговска политика, като се 
насърчава запазването на производството в Европа и на дружествата не се 
предоставят стимули за преместване; счита, че търговските споразумения с външни 
партньори следва да отчитат конкурентоспособността на европейската 
промишленост, малките и средните предприятия (МСП) и селскостопанската и 
хранителната промишленост;

3. счита, че съгласуваността на вътрешните и външните измерения на индустриалната 
политика трябва постоянно да бъдат укрепвани, за да се осигури регулаторна 
предвидимост, стабилност и равни условия за европейската промишленост както на 
вътрешните, така и външните пазари;

4. призовава държавите-членки и Комисията да разработват благоприятна среда, като 
насърчават създаването на нови предприятия и обмена на млади предприемачи, 
също така да създават необходимите условия за интернационализирането на 
европейските МСП, както и за укрепване на тяхната конкурентоспособност и 
развитие, за да се защитят позициите им от нелоялната конкуренция;

5. изтъква важността на достъпа до суровини за развитието и конкурентоспособността 
на европейската промишленост; поради това призовава Комисията да представи 
амбициозна и цялостна стратегия по отношение на суровините за Европа с 
конкретни мерки за подобряване на достъпа да суровини както на вътрешните, така 
и на външните пазари;

6. подчертава важността на търговията с енергия и на достъпа до източници на 
енергия, както и необходимостта принципът на взаимност да се прилага при 
отварянето на енергийните пазари, за да се защитят интересите на европейските 
потребители и на енергийната промишленост.


