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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. påpeger, at internationalisering og innovation er de vigtigste drivkræfter for ekstern 
konkurrenceevne og vækst og er af afgørende betydning for målsætningerne i EU's 2020-
strategi;

2. understreger betydningen af klima- og energieffektive og vedvarende teknologier i 
overgangen til en bæredygtig global økonomi; anerkender EU's førende position i mange 
nøglesektorer for klimavenlig og ressourceeffektiv industriel produktion; opfordrer 
Kommissionen til at definere strategier for internationalisering og innovation inden for 
disse sektorer;

3. understreger behovet for at ændre EU's handels- og innovationspolitik til en katalysator 
for jobskabelse, udryddelse af fattigdom og bæredygtig udvikling på verdensplan; er 
overbevist om, at sammenhæng mellem de interne og eksterne aspekter af EU's politikker 
er strengt nødvendig, og at udformningen af en ny handelspolitik skal være forenelig med 
en stærk, jobskabende industri- og innovationspolitik for at sikre økonomisk vækst og til 
gengæld skabe flere og bedre job;

4. mener, at det, for at udvikle en konkurrencedygtig handelspolitik, er afgørende at nå målet 
om at investere 3 % af EU's BNP i F&U-aktiviteter inden 2020;

5. påpeger, at standardisering kan øge innovation og konkurrenceevnen ved at lette adgangen 
til markeder og ved at skabe forudsætninger for interoperabilitet; tilskynder 
Kommissionen til i fremtidens frihandelsaftaler at øge bestræbelserne på at fremme 
medtagelsen af europæiske standarder, især på det sociale og miljømæssige område;

6. understreger derfor, at alle strategier i forhold til at forandre Europa med henblik på tiden 
efter krisen skal være styret af en bæredygtig jobskabelse; 

7. mener, at der i EU's industripolitikker i særlig grad bør fokuseres på støtte til opstart af og 
stordriftsfordele ved miljøvenlig, energibesparende og kulstoffattig produktion og 
teknologi, beskyttelse af intellektuel ejendom til overkommelige priser, forbedring af 
SMV'ers finansieringsmuligheder og internationalisering, liberalisering af beskyttede 
markeder, kursstabilisering, fremme af europæiske virksomheders retsbeskyttelse i 
udlandet samt bekæmpelse af illoyal konkurrence, piratkopiering og forfalskning;

8. mener, at en effektiv innovations- og vækstpolitik ikke vil kunne undgå at investere i 
forskningsprogrammer, som fremmer mobilitet og udvekslinger mellem forskere på 
internationalt plan og styrker samarbejdet mellem videnskabsverdenen og erhvervsliv 
(Marie Curie-stipendier);

9. bemærker, at de sociale udfordringer fortsat er et vigtigt fokus for innovation i EU; 
understreger, at den overordnede målsætning bør være EU's langsigtede udvikling og 
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konkurrenceevne;

10. bemærker, at det bør undgås at reducere prioriteringen af innovationer til begrænsede 
områder for ikke at miste værdifuldt innovationspotentiale på lang sigt;

11. mener, at EU's markeder for offentlige indkøb udgør en vigtig faktor for den omfattende 
introduktion af nye miljøvenlige produkter og tjenesteydelser; beklager, at EU's 
internationale partnere ikke har åbnet deres egne markeder for offentlige indkøb for 
virksomheder fra EU på samme måde, som EU's indre marked har været åbent for 
virksomheder fra tredjelande;

12. insisterer på, at det især er nødvendigt at fokusere på ikke-toldmæssige hindringer, der i 
takt med den gradvise begrænsning af eller fjernelse af tariffer ofte er de vigtigste 
hindringer for den internationale handel; betragter alle hindringer som følge af 
uoverensstemmende gennemførelse af bilaterale og multilaterale handelsregler som 
uberettigede; betragter derimod alle de hindringer som berettigede, der skyldes offentlige 
myndigheders legitime lovgivningsmæssige og administrative aktiviteter, der er opstået i 
ikke-handelsområder, men som har utilsigtede konsekvenser for handelen, og fjernelse 
heraf skal være underlagt offentlig høring og forhandling;

13. anbefaler en forenkling af alle innovations- og opstartstiltag til fordel for SMV'er; støtter 
oprettelsen af en europæisk tjeneste, der skal fremme innovationspartnerskaber; betragter 
politisk og øget finansiel støtte til især netværksaktiviteter blandt SMV'er, der letter F&U-
samarbejde, markedsføring og internationalisering inden for sektorklynger, som afgørende 
for fremme af innovation;

14. påpeger, at det er nødvendigt at vedtage det fælles europæiske patent og statutten for det 
europæiske selskab for at lette overgangen til handel med tredjelande; understreger 
behovet for at reducere omkostningerne for et EU-patent og intellektuelle 
ejendomsrettigheder, idet der tages hensyn til de eksisterende økonomiske forskelle 
mellem EU's medlemsstater, for at gøre dem mere konkurrencedygtige over for 
amerikanske og japanske priser;

15. anerkender, at teknologioverførsel med henblik på udvikling og at nå 2015-målene skal 
være en vigtig del af EU's handelspolitik, men erkender, at overførsel af højteknologisk 
knowhow fra EU til tredjelande bør overvåges af Kommissionen for at opnå bedre 
information om innovationsmønstre og fremtidig udvikling samt at undgå illoyal 
konkurrence;

16. erkender, at kampen mod klimaændringer og bestræbelserne på energieffektivitet og 
dematerialisering af den industrielle produktion kræver en aktiv politik for global 
udbredelse af ny teknologi;
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