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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is van mening dat het handelsbeleid van de EU in het multilaterale kader van de WTO 
en van een transparante en effectief gereglementeerde markt op een doeltreffende 
productie moet kunnen stoelen die geschraagd wordt door adequaat sectoraal beleid en 
gericht is op groei en duurzame ontwikkeling; 

2. is ervan overtuigd dat het handelsbeleid en het concurrentievermogen van de EU 
overeenkomstig de EU 2020-strategie en in het licht van de economische en financiële 
crisis een innoverende en kwaliteitsgerichte industrie vergen, teneinde de werkloosheid 
en de overheidsschuld van de lidstaten terug te dringen, de rijkdom eerlijker te verdelen 
en het Europese sociale model te verdedigen;

3. is van mening dat het industriebeleid van de EU in het bijzonder gericht moet zijn op de 
volgende punten: ondersteuning van milieuvriendelijke energiebesparende en 
koolstofarme productie, bescherming van de intellectuele eigendom, versterking van de 
kapitaalpositie van en de financieringsmogelijkheden voor het mkb en van hun 
internationale presentie, liberalisering van beschermde markten, stabilisering van 
wisselkoersen, rechtsbescherming in het buitenland en bestrijding van oneerlijke 
concurrentie, mededingingsdistorsies en namaak;

4. is van mening dat het economisch herstel, in de hand gewerkt door besluiten die de EU 
in coördinatie met de lidstaten neemt, nieuwe kansen zal bieden aan de Europese 
bedrijven, die steeds vaker op globale, open en transparante markten moeten 
concurreren;

5. is van mening dat het externe concurrentievermogen voor de EU van vitaal belang is en 
gebaseerd moet zijn op eerlijke concurrentie tussen interne en externe producenten; is 
derhalve van oordeel dat moet worden gegarandeerd dat Europese bedrijven niet het 
slachtoffer worden van oneerlijke praktijken; onderstreept het belang van een 
doeltreffende handelsbescherming en merkt op dat er indien nodig 
handelsbeschermingsinstrumenten moeten worden ingevoerd ter verdediging tegen 
landen die de internationale handelsregels of met de EU gesloten vrijhandelsakkoorden 
niet naleven;

6. benadrukt dat de belangen van de EU bij de onderhandelingen over nog te sluiten 
handelsovereenkomsten moeten worden verdedigd om industrie en werkgelegenheid te 
kunnen beschermen, en dringt erop aan dat deze akkoorden zo zijn geconcipieerd dat zij 
passen in een industriële strategie die op eerlijke concurrentie berust; is tevens van 
mening dat de opneming in vrijhandelsovereenkomsten van juridisch bindende 
bepalingen inzake sociale en milieunormen tot algemene regel moet worden verheven;
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7. is voorts van mening dat de richtsnoeren voor het Europees industriebeleid moeten 
voorzien in een grotere uniformiteit bij douanecontroles als noodzakelijk instrument 
voor de bestrijding van namaak en ter bescherming van de Europese consument; vindt 
dat het te voeren industriebeleid tevens garant moet staan voor de harmonisatie van de 
in EU-grenslanden toe te passen systemen voor de inning van douanerechten, om te 
voorkomen dat importeurs ongelijk worden behandeld of benadeeld of dat de 
ontwikkeling van het industrieel weefsel van Europa wordt belemmerd;

8. is van mening dat het industriebeleid van de EU moet waarborgen dat de handelsregels 
op basis van wederkerigheid worden toegepast met het oog op de bescherming van 
Europese bedrijven en de handhaving van de marktregels ten aanzien van de 
economische partners en concurrenten van de Unie;

9. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de richtsnoeren voor het Europees 
industriebeleid de basis vormen voor de vaststelling van concrete 
wetgevingsinstrumenten ter bevordering van de EU-handel.
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