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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 påpekar att internationalisering och innovation är de främsta 
drivkrafterna för extern konkurrenskraft och tillväxt och avgörande för de strategiska 
målen i Europa 2020.

2. Europaparlamentet betonar betydelsen av såväl klimat- och energieffektiv som förnybar 
teknik i omställningen till en hållbar global ekonomi. I många viktiga sektorer för 
klimatvänlig och resurseffektiv industriproduktion är EU ledande. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att definiera strategier för internationalisering och innovation inom dessa 
sektorer.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att omvandla EU:s handels- och innovationspolitik 
till ett konkret verktyg som skapar sysselsättning, utrotar fattigdom och åstadkommer
hållbar utveckling i hela världen. Parlamentet är övertygat om att det måste finnas 
konsekvens mellan de inre och yttre aspekterna i EU:s politik och att en ny handelspolitik 
måste utformas i linje med en aktiv sysselsättningsskapande industri- och 
innovationspolitik för att få till stånd ekonomisk tillväxt och därmed skapa fler och bättre 
arbetstillfällen.

4. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att uppfylla målet att investera tre procent 
av EU:s BNP i FoU-verksamhet före 2020 för att en konkurrenskraftig handelspolitik ska 
kunna utvecklas.

5. Europaparlamentet påpekar att standardisering kan skapa mer innovation och 
konkurrenskraft genom att marknadstillträdet underlättas och kompatibilitet blir möjlig. 
Kommissionen uppmuntras att öka sina insatser för att införa europeiska standarder i sina 
framtida frihandelsavtal, särskilt sociala standarder och miljöstandarder.

6. Europaparlamentet understryker därför att alla strategier för att anpassa Europa till en 
värld efter krisen måste vara inriktade på att skapa hållbar sysselsättning.

7. Europaparlamentet anser att man i EU:s innovationspolitik måste ägna särskild 
uppmärksamhet åt att stödja nystartade företag och stordriftsfördelar inom miljövänlig och 
energisnål produktion och teknik med låga koldioxidutsläpp, skydda immateriella 
rättigheter till rimlig kostnad, förbättra de små och medelstora företagens tillgång till 
finansiering, göra de små och medelstora företagen internationellt aktiva, avreglera
skyddade marknader, stabilisera valutakurserna, stärka det rättsliga skyddet för 
EU-företag utomlands och bekämpa illojal konkurrens, piratkopiering och 
varumärkesförfalskning.

8. Europaparlamentet anser att en effektiv innovations- och tillväxtpolitik oundvikligen 
måste investera i forskningsprogram som underlättar rörligheten för och utbytet mellan 
forskare på internationell nivå samt stärker samarbetet mellan vetenskapsvärlden och 
näringslivet (Marie Curie-åtgärder).
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9. Europaparlamentet konstaterar att utmaningar på det sociala området fortfarande står i 
fokus för Innovationsunionen. Det övergripande målet bör vara långsiktig utveckling och 
konkurrenskraft för EU.

10. Europaparlamentet konstaterar att man inte bör begränsa prioriteringarna av innovation till 
endast vissa områden eftersom man kan gå miste om värdefull innovationspotential på 
lång sikt.

11. Europaparlamentet anser att EU:s marknader för offentlig upphandling är en viktig faktor 
för storskalig introduktion av nya miljövänliga produkter och tjänster. Parlamentet
beklagar att våra internationella partner ännu inte har öppnat sina marknader för offentlig 
upphandling för EU-företag på samma sätt som EU:s inre marknad har öppnats för företag 
från tredjeländer.

12. Europaparlamentet insisterar på behovet av att särskilt fokusera på icke-tariffära hinder, 
som i och med att tullavgifterna stegvis minskas eller avskaffas tenderar att bli det främsta 
hindret för internationell handel. Parlamentet anser att alla hinder som orsakas av ett 
inkonsekvent genomförande av bilaterala och multilaterala handelsregler är omotiverade. 
Däremot är alla de hinder berättigade som är ett resultat av legitim lagstiftning och 
administrativa åtgärder från myndigheternas sida och som har sitt ursprung i andra 
områden än handel, men som får oavsedda effekter på handeln. Först efter offentliga 
samråd och överläggningar kan hinder av detta slag avlägsnas.

13. Europaparlamentet uppmuntrar en förenklad politik för innovation och etablering av små 
och medelstora företag och stöder inrättandet av en europeisk tjänst för att underlätta 
innovationspartnerskap. Parlamentet anser att politiskt och ekonomiskt stöd är av central 
betydelse för att främja innovation, särskilt för små och medelstora företags 
nätverksverksamhet eftersom sådan verksamhet underlättar samarbete inom FoU, 
marknadsföring och internationalisering i sektoriella kluster.

14. Europaparlamentet framhåller att det måste tas fram ett enhetligt gemenskapspatent och en 
stadga för europabolag i syfte att gynna övergången till handel utanför gemenskapen. Det 
är viktigt att sänka kostnaderna för ett EU-patent och för immateriella rättigheter, med 
tanke på de ekonomiska skillnader som finns mellan EU:s medlemsstater så att de blir mer 
konkurrenskraftiga i förhållande till priserna i Förenta staterna och Japan.

15. Europaparlamentet konstaterar att den tekniköverföring som görs i utvecklingens namn 
och med respekt för millennieutvecklingsmålen måste vara en viktig del i europeisk 
handelspolitik, men anser att överföring av högteknologisk expertis från EU till 
tredjeländer bör övervakas av kommissionen för att få bättre information om 
innovationsmönster och den framtida utvecklingen samt för att undvika illojal konkurrens.

16. Europaparlamentet erkänner att kampen mot klimatförändringarna och strävan efter 
energieffektivitet och en avmaterialiserad industriproduktion kräver en aktiv politik för 
spridning av ny teknik på internationell nivå.
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