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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že obchod je jedným zo základných kameňov úspešnej európskej 
priemyselnej politiky, a žiada preto, aby budúce viacstranné a dvojstranné obchodné 
dohody tvorili ucelenú časť priemyselnej stratégie založenej na spravodlivej celosvetovej 
hospodárskej súťaži a plnej reciprocite;

2. domnieva sa, že je potrebné prijať novú európsku obchodnú politiku, ktorá bude 
podporovať rozvoj výroby v Európe a nebude poskytovať podnikom podnet na 
premiestnenie výroby; zastáva názor, že obchodné dohody s vonkajšími partnermi by mali 
zohľadňovať konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, malých a stredných podnikov 
(MSP) a poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu;

3. domnieva sa, že je potrebné neustále posilňovať súdržnosť vnútorného a vonkajšieho 
rozmeru priemyselnej politiky s cieľom zabezpečiť európskemu priemyslu regulačnú 
predvídateľnosť, stabilitu a rovnaké podmienky, a to tak na vnútornom trhu, ako aj na 
vonkajších trhoch;

4. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vytvorili priaznivé prostredie, ktoré by podporovalo 
zakladanie nových podnikov a výmeny mladých podnikateľov, a aby vytvorili podmienky 
na internacionalizáciu európskych MSP a posilnenie ich konkurencieschopnosti 
a ďalšieho rozvoja s cieľom chrániť ich postavenie pred nekalou hospodárskou súťažou;

5. zdôrazňuje význam dostupnosti surovín pre rozvoj a konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu; vyzýva preto Komisiu, aby predložila ambicióznu a komplexnú európsku 
stratégiu v oblasti surovín s konkrétnymi opatreniami na zlepšenie prístupu k surovinám 
tak na vnútornom trhu, ako aj na vonkajších trhoch;

6. poukazuje na význam obchodu s energiami a dostupnosti zdrojov energie, ako aj na 
potrebu uplatňovať pri otváraní trhov s energiami zásadu reciprocity s cieľom chrániť 
záujmy európskych spotrebiteľov a energetického priemyslu.


