
AD\851503DA.doc PE450.948v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om International Handel

2010/2095(INI)

3.12.2010

UDTALELSE
fra Udvalget om International Handel

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om en industripolitik for en globaliseret verden
2010/2095(INI).

Ordfører for udtalelse: Gianluca Susta



PE450.948v03-00 2/5 AD\851503DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\851503DA.doc 3/5 PE450.948v03-00

DA

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. mener, at EU's handelspolitik - inden for WTO's multilaterale rammer og inden for 
rammerne af et gennemsigtigt og effektivt reguleret marked - har brug for et effektivt 
produktionsgrundlag, der støttes af passende sektorpolitikker, og som er orienteret mod 
vækst og bæredygtig udvikling;

2. er overbevist om, at en innovativ og kvalitetsbetonet industriel aktivitet er afgørende for 
EU's handelspolitik og konkurrenceevne i forbindelse med EU's 2020-strategi og som svar 
på den økonomiske og finansielle krise med henblik på at kunne nedbringe 
arbejdsløsheden og medlemsstaternes gæld, omfordele rigdommene på en mere retfærdig 
måde og beskytte den europæiske samfundsmodel;

3. mener, at EU i sine industripolitikker i særlig grad bør fokusere på følgende: støtte til 
miljøvenlig, energibesparende og kulstoffattig produktion, beskyttelse af intellektuel 
ejendom, opbygning af SMV-kapital og adgang til finansiering, mere internationalt aktive 
SMV'er, liberalisering af beskyttede markeder, kursstabilisering, fremme af 
retsbeskyttelse af europæiske virksomheder i udlandet samt bekæmpelse af unfair 
konkurrence, konkurrencefordrejning og forfalskning;

4. mener, at det økonomiske opsving, hjulpet på vej af beslutninger truffet af EU i 
koordinering med medlemsstaterne, vil bane vejen for nye muligheder for de europæiske 
virksomheder, som i stadig højere grad vil skulle konkurrere på globale, åbne og 
gennemsigtige markeder;

5. mener, at ekstern konkurrenceevne er af afgørende betydning for EU, og at det bygger på 
fair konkurrence mellem indenlandske og udenlandske producenter; er derfor af den 
opfattelse, at der skal træffes foranstaltninger til sikring af, at europæiske virksomheder 
ikke trues af unfair praksis; fremhæver betydningen af et system med effektiv 
handelsbeskyttelse og gør opmærksom på behovet for om nødvendigt at gøre brug af 
handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter over for lande, der ikke overholder 
internationale handelsregler eller frihandelsaftaler med EU;

6. understreger nødvendigheden af at forsvare EU’s interesser ved forhandlinger om 
fremtidige handelsaftaler med henblik på at beskytte industri og beskæftigelse og kræver, 
at sådanne aftaler udformes på en sådan måde, at de udgør en del af en industripolitisk 
strategi baseret på fair konkurrence; mener også, at det bør blive standardpraksis at 
medtage juridisk bindende klausuler om sociale og miljømæssige normer i 
frihandelsaftaler;

7. mener også, at man i retningslinjerne for EU’s industripolitik på behørig vis bør tage mere 
ensartet toldkontrol i betragtning som et vigtigt middel til bekæmpelse af forfalskning og 
til beskyttelse af de europæiske forbrugere; mener, at en industripolitik også bør sikre, at 
systemerne til toldopkrævning i lande ved EU's grænser harmoniseres for at undgå 
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uligheder og negative følger for importørernes interesser og udviklingen af EU’s 
industristruktur;

8. mener, at EU's industripolitik bør sikre overensstemmelse med princippet om gensidighed 
i handelsbestemmelser med henblik på at beskytte europæiske virksomheder og 
markedsregler i forhold til EU’s økonomiske partnere og konkurrenter;

9. anmoder Kommissionen om sikre, at retningslinjerne for den europæiske industripolitik 
bliver udgangspunkt for udformningen af konkrete lovgivningsredskaber til fremme af 
EU's handel.
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