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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. Τονίζει ότι οι εμπορικές συναλλαγές αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους για 
την επιτυχή ευρωπαϊκή πολιτική και ζητεί, ως εκ τούτου, οι μελλοντικές πολυμερείς και 
διμερείς εμπορικές συμφωνίες, να αποτελούν συνεκτικό μέρος της βιομηχανικής 
στρατηγικής η οποία βασίζεται στον θεμιτό παγκόσμιο ανταγωνισμό και στην πλήρη 
αμοιβαιότητα·

2. Πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, ώστε να 
προωθήσει την περαιτέρω κατασκευή στην Ευρώπη και να μην ενθαρρύνει την μεταφορά 
των επιχειρήσεων· είναι της άποψης ότι για τις εμπορικές συμφωνίες με εξωτερικούς 
συνεργάτες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, οι ΜΜΕ και η βιομηχανία του γεωργικού κλάδου και των τροφίμων·   

3. Θεωρεί ότι συνοχή της εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης της βιομηχανικής πολιτικής 
πρέπει να ενισχύεται συνεχώς προκειμένου να διασφαλίσει ρυθμιστική προβλεψιμότητα, 
σταθερότητα και ίσους όρους ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία τόσο στην 
εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά· 

4. Ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να 
προωθείται η ίδρυση επιχειρήσεων και η ανταλλαγή νέων επιχειρηματιών, και για να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ καθώς και 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης προκειμένου να 
προστατεύσουν την θέση τους από τον αθέμιτο ανταγωνισμό·      

5. Τονίζει την σημασία της διαθεσιμότητας των πρώτων υλών για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει μια φιλόδοξη και συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πρώτες ύλες με 
συγκεκριμένα μέτρα για την βελτίωση της πρόσβασης στις πρώτες ύλες τόσο στις 
εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές αγορές· 

6. Υπογραμμίζει την σημασία του εμπορίου της ενέργειας και της διαθεσιμότητας των 
πηγών ενέργειας καθώς και την ανάγκη της αρχής της αμοιβαιότητας κατά το άνοιγμα της 
αγοράς ενέργειας στον ανταγωνισμό, για την διαφύλαξη των συμφερόντων των 
ευρωπαίων καταναλωτών και της ενεργειακής βιομηχανίας.


