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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je trgovina temeljni kamen za uspešno evropsko industrijsko politiko, zato 
poziva, naj bodo prihodnji mnogostranski in dvostranski trgovinski sporazumi skladen del 
industrijske strategije, ki bo temeljila na pošteni svetovni konkurenci in popolni 
vzajemnosti;

2. meni, da je potrebna nova evropska trgovinska politika, ki bo spodbujala nadaljnjo 
proizvodnjo v Evropi in podjetij ne bo nagrajevala za njeno selitev; meni, da bi bilo treba 
v trgovinskih sporazumih z zunanjimi partnerji upoštevati konkurenčnost evropske 
industrije, mala in srednja podjetja ter kmetijsko in živilsko proizvodnjo;

3. meni, da je treba skladnost notranjih in zunanjih razsežnosti industrijske politike nenehno 
krepiti, da bi zagotovili regulativno predvidljivost, stabilnost ter enake konkurenčne 
pogoje za evropsko industrijo – tako na notranjem kot na zunanjem trgu;

4. poziva države članice in Komisijo, naj razvijejo ugodno okolje, ki bo spodbujalo 
ustanavljanje podjetij in izmenjavo mladih podjetnikov, in naj ustvarijo pogoje za 
internacionalizacijo evropskih malih in srednjih podjetij, poziva pa tudi k okrepitvi 
njihove konkurenčnosti in k razvoju, da bi njihov položaj zavarovali pred nepošteno 
konkurenco;

5. poudarja, kako pomembna je dostopnost surovin za razvoj in konkurenčnost evropske 
industrije; zato poziva Komisijo, naj predstavi ambiciozno in obsežno strategijo glede 
surovin za Evropo s konkretnimi ukrepi za izboljšanje dostopa do surovin na notranjem in 
zunanjem trgu;

6. poudarja, da sta pomembna tudi trgovanje z energijo in dostopnost energetskih virov ter 
da je treba pri odpiranju energetskih trgov uporabljati načelo vzajemnosti, da bi zavarovali 
interese evropskih potrošnikov in energetsko panogo.


