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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. отбелязва инициативите на Комисията за подпомагане на достъпа на 
европейските МСП до международните пазари; подчертава обаче, че МСП трябва 
да се справят с твърде много разпоредби и тежести и с прекомерна бюрокрация; 
подчертава, че МСП се намират в неравностойно положение от гледна точка на 
конкуренцията, като инвестират в неутралност по отношение на климата, за да 
спазват Зеления пакт, а същевременно се опитват да запазят 
конкурентоспособността си и да процъфтяват на пазарите за износ;

2. призовава Комисията да се съсредоточи върху вътрешната производителност в 
Европа, за да се установи по-малка зависимост от уязвими вериги на доставки в 
основни промишлени сектори, като например технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните продукти, особено във време на световна криза, 
и за да се запази конкурентоспособността на световните пазари;

3. подкрепя по принцип инициативата за укрепване на основана на правила 
многостранна търговска система; изразява обаче своята загриженост относно 
функционирането на СТО поради факта, че някои международни участници 
злоупотребяват със своята пазарна сила; 

4. призовава Комисията да работи за ефективни и оперативни обществени поръчки, 
които да позволят на ЕС да предприема бързи, целенасочени и безусловни мерки 
и да увеличи възможностите за договаряне на реципрочност и отваряне на пазара;

5. призовава за укрепване на защитните инструменти, за да станат те по-ефикасни и 
по-добре адаптирани, за да се защити европейската промишленост и да се намери 
ефективно решение на проблема с нарушенията на пазара; 

6. призовава Комисията да обмисли спешното прилагане на правата върху 
интелектуалната собственост и включването на всички участници в борбата 
срещу нарушенията и фалшифицирането като основни цели на плана за действие 
в областта на интелектуалната собственост;

7. призовава Комисията да засили скрининга на преките чуждестранни инвестиции и 
да защити достъпа до стратегически промишлени сектори, инфраструктура, 
главни базови технологии или всякакви други активи в интерес на сигурността и 
киберсигурността.


