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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot  
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem a sikeres európai iparpolitika egyik sarkköve, ezért 
kéri, hogy a jövőbeli többoldalú és kétoldalú kereskedelmi megállapodások képezzék 
szerves részét a tisztességes globális versenyen és a teljes kölcsönösségen alapuló ipari 
stratégiának;

2. úgy véli, hogy olyan, új európai kereskedelmi politikára van szükség, amely az Európában 
történő gyártást szorgalmazza és a vállalatokat nem a delokalizációra ösztönzi; úgy véli, 
hogy a külső partnerekkel kötött kereskedelmi megállapodásoknak figyelembe kell 
venniük az európai ipar versenyképességét, a kkv-kat, valamint a mezőgazdasági és az 
élelmiszeripart;

3. úgy véli, hogy folyamatosan erősíteni kell az iparpolitika belső és külső dimenzióinak 
koherenciáját annak érdekében, hogy ezáltal biztosítsuk a szabályozás kiszámíthatóságát, 
a stabilitást, valamint az egyenlő feltételeket az európai ipar számára mind a belső, mind a 
külső piacokon;

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy alakítsanak ki olyan, kedvező környezetet, 
amely ösztönzi a vállalatok alapítását és a fiatal vállalkozók közti tapasztalatcserét, 
továbbá hogy a kkv-k pozícióinak a tisztességtelen versennyel szemben való védelme 
érdekében teremtsék meg az európai kkv-k nemzetközivé válásának, versenyképessége 
erősítésének és fejlődésének a feltételeit;

5. hangsúlyozza a nyersanyagok rendelkezésre állásának fontosságát az európai ipar 
fejlődése és versenyképessége szempontjából; ezért felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő egy a nyersanyagokra vonatkozó, ambiciózus és átfogó európai stratégiát, amely 
konkrét intézkedésekkel javítja a nyersanyagokhoz való hozzáférést mind a belső, mind a 
külső piacokon;

6. hangsúlyozza az energiakereskedelem és az energiaforrások rendelkezésre állásának 
jelentőségét, illetve a kölcsönösségi elv alkalmazásának szükségességét az energiapiacok 
megnyitásakor az európai fogyasztók és az energiaipar érdekeinek védelme érdekében. 


