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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że handel stanowi jeden z fundamentów skutecznej europejskiej polityki 
przemysłowej i w związku z tym apeluje, aby zawierane w przyszłości wielostronne
i dwustronne umowy handlowe stanowiły spójną część strategii przemysłowej opartej na 
uczciwej konkurencji światowej i pełnej wzajemności;

2. uważa, że istnieje potrzeba opracowania nowej europejskiej polityki handlowej, która
w jeszcze większym stopniu promuje wytwarzanie w Europie, a nie zachęca 
przedsiębiorstwa do przenoszenia działalności; jest zdania, że umowy handlowe
z partnerami zewnętrznymi powinny uwzględniać konkurencyjność europejskiego 
przemysłu i MŚP oraz przemysł rolny i spożywczy;

3. uważa, że należy stale wzmacniać spójność wymiaru wewnętrznego i zewnętrznego 
polityki przemysłowej, tak by zagwarantować europejskiemu przemysłowi zarówno na 
rynkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych przewidywalność przepisów, stabilność oraz 
równe zasady;

4. wzywa państwa członkowskie i Komisję do stworzenia przyjaznego środowiska 
sprzyjającego zakładaniu przedsiębiorstw i wymianie młodych przedsiębiorców, a także 
do stworzenia warunków umożliwiających umiędzynarodowienie europejskich MŚP, 
zwiększenie ich konkurencyjności i umocnienie ich rozwoju w celu ochrony pozycji MŚP 
przed nieuczciwą konkurencją;

5. podkreśla znaczenie dostępności surowców dla rozwoju i konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; wzywa zatem Komisję do przedłożenia ambitnej i rozległej europejskiej 
strategii dotyczącej surowców, obejmującej konkretne środki na rzecz poprawy dostępu 
do surowców na rynkach wewnętrznych i zewnętrznych;

6. podkreśla znaczenie handlu energią i dostępności źródeł energii, konieczność stosowania 
zasady wzajemności podczas otwierania rynków energii, ochrony interesów konsumentów 
europejskich i europejskiego przemysłu energetycznego.


