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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že obchod je jedním ze základních prvků úspěšné evropské průmyslové 
politiky, a vybízí tudíž k tomu, aby budoucí vícestranné a dvoustranné dohody tvořily 
ucelenou část průmyslové strategie založené na spravedlivé celosvětové hospodářské 
soutěži a na plné reciprocitě;

2. je přesvědčen, že je třeba přijmout novou evropskou obchodní politiku, podporovat rozvoj 
zpracovatelského průmyslu v Evropě a neposkytovat podnikům pobídky k přemísťování 
výroby; má za to, že obchodní dohody s vnějšími partnery by měly zohledňovat také 
konkurenceschopnost evropského průmyslu, malých a středních podniků (MSP) 
a zemědělského a potravinářského průmyslu;

3. je přesvědčen, že je třeba setrvale posilovat soudržnost vnitřního a vnějšího rozměru 
průmyslové politiky s cílem zaručit evropskému průmyslu předvídatelnost právního 
rámce, stabilitu a rovné podmínky, a to jak na vnitřním trhu, tak na trzích zahraničních;

4. vyzývá členské státy a Komisi, aby vytvořily příznivé prostředí, které by podporovalo 
zakládání nových podniků a výměny mladých podnikatelů, zavedly podmínky umožňující 
internacionalizaci evropských MSP a posilování jejich konkurenceschopnosti a dalšího 
rozvoje a chránily jejich postavení před nekalou hospodářskou soutěží;

5. zdůrazňuje, že je pro rozvoj a konkurenceschopnost evropského průmyslu důležité zajistit 
dostupnost surovin; vyzývá tudíž Komisi, aby předložila ctižádostivou a komplexní 
evropskou strategii v oblasti surovin obsahující konkrétní opatření na zlepšení přístupu 
k surovinám jak na vnitřním trhu, tak na trzích zahraničních;

6. zdůrazňuje význam obchodu s energiemi a dostupnosti zdrojů energie a skutečnost, že je 
nezbytné, aby byla při otevírání trhů s energiemi uplatňována zásada reciprocity s cílem 
ochránit zájmy evropských spotřebitelů a energetiky.


