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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att EU:s handelspolitik – inom WTO:s multilaterala ram och på 
en öppen och effektivt reglerad marknad – behöver en effektiv produktionsbas som stöds 
av lämpliga sektorsomfattande politiska strategier och som syftar till tillväxt och hållbar 
utveckling.

2. Europaparlamentet är övertygat om att nyskapande, högklassig industriell verksamhet är 
avgörande för EU:s handelspolitik och konkurrenskraft i förbindelse med 
EU 2020-strategin och som svar på den ekonomiska och finansiella krisen för att man ska 
kunna minska arbetslösheten i medlemsstaterna och deras skulder, omfördela tillgångarna 
på ett mer jämlikt sätt och försvara den europeiska sociala modellen. 

3. Europaparlamentet framhåller att EU:s industripolitiska strategier särskilt bör inriktas på 
att stödja miljövänlig och energisparande produktion med låga koldioxidutsläpp, skydda 
immaterialrättigheterna, stärka de små och medelstora företagens kapital och 
finansieringsmöjligheter och göra dem mer internationella, liberalisera skyddade 
marknader, stabilisera valutakurserna, säkra rättsligt skydd för europeiska företag
utomlands samt bekämpa illojal konkurrens, snedvridning av konkurrensen och 
varumärkesförfalskning.

4. Europaparlamentet konstaterar att den ekonomiska återhämtningen, vilken drivits på av de 
beslut som fattats av EU i samverkan med medlemsstaterna, kommer att skapa nya 
möjligheter för de europeiska företagen, som allt mer måste konkurrera på globala och 
öppna marknader.

5. Europaparlamentet anser att konkurrens utifrån är av avgörande betydelse för EU och att 
den grundas på en rättvis konkurrens mellan producenter inom och utanför EU, varför det 
bör säkerställas att de europeiska företagen inte hotas av illojala metoder. Parlamentet 
framhåller vikten av ett effektivt system för handelspolitiska skyddsåtgärder och 
uppmärksammar att handelspolitiska skyddsinstrument, där så är befogat, måste användas 
mot länder som inte följer de internationella handelsbestämmelserna eller 
frihandelsavtalen med EU.

6. Europaparlamentet understryker behovet av att försvara EU:s intressen i förhandlingarna 
om framtida handelsavtal för att skydda industrin och arbetstillfällena, och kräver att dessa 
avtal utformas på ett sådant sätt att de kan integreras i en industriell strategi som grundar 
sig på rättvisa konkurrensvillkor. Parlamentet anser dessutom att rättsligt bindande 
klausuler om sociala och miljömässiga normer bör vara regeln för alla frihandelsavtal.

7. Europaparlamentet framhåller även att man i riktlinjerna för en europeisk industripolitik 
bör överväga en större enhetlighet vad gäller tullkontrollerna, såsom ett viktigt medel för
att bekämpa varumärkesförfalskning och skydda de europeiska konsumenterna. En 
industripolitik bör också garantera en harmonisering av systemen för uttag av tullsatser 
från länder som gränsar till EU för att förhindra en ojämn fördelning och nackdelar för 
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importörerna och utvecklingen av EU:s industristruktur.

8. Europaparlamentet framhåller att EU:s industripolitik bör garantera respekten för 
ömsesidighet i handelsbestämmelserna, till skydd för de europeiska företagen och 
marknadsreglerna gentemot EU:s partner och ekonomiska konkurrenter.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att riktlinjerna för unionens 
industripolitik används som grund för utformningen av konkreta rättsliga instrument för 
att främja EU:s handel.
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