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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. konstaterer nedgangen i den europæiske industri, som, navnlig på grund af udviklingen 
inden for den globale industri, har tabt tre millioner arbejdspladser og 10 % af sin 
produktion siden 2008, samtidig med at den er en af de vigtigste drivkræfter for Europa; 
opfordrer Kommissionen til omgående at iværksætte en fælles bæredygtig og langsigtet 
strategi, der er baseret på fremme, værdiforøgelse og tiltrækning af den europæiske 
industri, og som hviler på konkrete instrumenter med henblik på at opretholde dens 
konkurrenceevne på verdensplan; minder om, at den fælles handelspolitik har afgørende 
betydning for industrien;

2. glæder sig over, at Kommissionen har givet et klart politisk signal ved at kræve, at 
industriens del af BNP stiger til 20 % fra nu til 2020; understreger imidlertid, at et 
sådant mål kun er realistisk, hvis det ledsages af tilsvarende foranstaltninger;

3. opfordrer Kommissionen til at opfylde sin forpligtelse til at udarbejde indikatorer, der 
gør det muligt at overvåge og evaluere genindustrialiseringsprocessen; understreger, at 
indikatorerne ikke blot bør være kvantitative men også kvalitative med henblik på at 
sikre, at denne proces er bæredygtig og forenelig med miljøbeskyttelsen;

4. beklager, at Kommissionen stadig ikke har nogen integreret industripolitik, og at artikel 
173 i TEUF vedrørende samordningen af Unionens og medlemsstaternes industripolitik 
ikke anvendes;

5. anmoder om, at den europæiske industripolitik støtter de brancher, der tilfører vækst og 
værditilvækst, hvor Europa allerede er førende eller har potentiale til at være det, og at 
den ser til, at sektorer såsom luft- og rumfart, kemikalier, automobiler, landbrug, tekstil 
og beklædning og maskinteknik fortsat er konkurrencedygtige; opfordrer de europæiske 
institutioner, medlemsstaterne og de private partnere til bedre at koordinere tiltag for at 
fremskynde investeringerne i de store infrastrukturer for bæredygtig transport og 
mobilitet, vedvarende energi og telekommunikation samt i de miljøvenlige avancerede 
højteknologiske fremstillingssektorer såsom miljøvenlige køretøjer og fartøjer, hvor 
teknologierne reducerer produktionsprocessernes indvirkning på miljøet, og at udvikle 
nye finansieringsinstrumenter; minder om, at det er vigtigt at fremme anvendelsen af 
lokale ressourcer, hvis en reel genindustrialisering skal være gavnlig og jobskabende; 

6. insisterer på nødvendigheden af at basere den europæiske industripolitik på en 
europæisk strategi, der er samordnet mellem medlemsstaterne, med henblik på at øge 
det europæiske energimarkeds integration, at udvikle de europæiske 
energiinfrastrukturer og at reducere de europæiske energiomkostninger og Unionens 
afhængighed af energileverandører fra tredjelande;
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7. understreger betydningen af forskning og innovation for de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne på de globale markeder; anmoder indtrængende Unionen og 
medlemsstaterne om at øge de midler, der er afsat til forskning og udvikling; opfordrer 
Kommissionen til at tilskynde udviklingen af industrisektorer baseret på de nye 
teknologier, der skaber produkter med stor merværdi og har et lavt forbrug af 
energiressourcer, for bedre at kunne imødegå udfordringerne i forbindelse med 
klimaændringen; opfordrer til, at udviklingen af nye aktiviteter såsom vedvarende 
energi og kreative sektorer, hvor Europa har teknologiske fordele, ligeledes støttes;
insisterer på nødvendigheden af, at vores virksomheder er i stand til bedre at forudse de 
behov, der er på tredjelandenes markeder, med henblik på at efterkomme den 
internationale efterspørgsel;

8. understreger, at tilgængeligheden af råvarer er af afgørende betydning for den 
europæiske industris udviklingsmuligheder og advarer om, at størstedelen af de 
europæiske strategiske industrier (nuklear, rum- og luftfart, medicin, it, nye materialer, 
militært materiel, osv.) ikke kan udvikles uden visse vigtige råvarer;

9. opfordrer derfor Kommissionen til at styrke sin strategi for at forsvare Unionens 
interesser for så vidt angår forsyningssikkerhed for råvarer inden for rammerne af 
handelsaftalerne (frihandelsaftaler, ØPA'er osv.); mener, at denne strategi bør sætte en 
stopper for de eksportrestriktioner, som visse stater har indført, og muliggøre 
tilstrækkelige forsyninger af råvarer via fair handelsaftaler og strategiske partnerskaber;

10. glæder sig over det europæiske patents snarlige ikrafttræden, som vil sikre de 
europæiske virksomheder et højt niveau for beskyttelse af deres intellektuelle 
ejendomsrettigheder, samtidig med at de indledende formaliteter ved deres 
gennemførelse på nye markeder lettes; glæder sig over Kommissionens initiativ fra 
marts 2013 med sigte på at gøre de europæiske SMV'er mere konkurrencedygtige på 
internationalt plan ved at forenkle varemærkeregistreringssystemet i udlandet; 

11. opfordrer til, at Den Europæiske Union iværksætter politikker for mobilitet og 
erhvervsuddannelse på det europæiske marked, navnlig på området sprog og 
informationsteknologi, med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og ekspertisen for 
de beskæftigede inden for europæisk industri;

12. insisterer på betydningen af en klar og stabil retlig ramme for at fremme investeringer i 
industrien; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at lette udviklingen og 
internationaliseringen af de europæiske SMV'er, der er vigtige aktører i fremtidens 
industripolitik, og til at støtte deres adgang til finansiering for at muliggøre investering 
og innovation; minder om de offentlige markeders centrale rolle i forbindelse med støtte 
af SMV'ernes udvikling og vækst; kræver iværksættelse af en kvikskranke for SMV'er 
om de spørgsmål, der vedrører det indre marked og de eksterne markeder; opfordrer 
Kommissionen til at støtte patenternes finansielle og tekniske værdiforøgelse;

13. finder det nødvendigt, SMV'ers adgang til antidumpingprocedurer gøres lettere, 
hurtigere og mindre omkostningskrævende for bedre at kunne beskytte dem mod illoyal 
praksis fra handelspartnernes side; opfordrer Den Europæiske Union til at tage hensyn 
til dette ved reformen af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter;
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14. foreslår, at der etableres et netværk mellem SMV'er og store europæiske virksomheder, 
således at SMV'erne kan nyde godt af de store virksomheders viden og deres eksport-
og innovationskapacitet; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til 
at støtte udviklingen og lette finansieringen af partnerskaber mellem SMV'er, 
universiteter og forskere med henblik på at udvikle nye teknologier;

15. understreger betydningen af Europas konkurrencemæssige position i verden for 
gennemførelsen af dennes genindustrialisering; anmoder derfor om, at Kommissionen 
sikrer, at der i alle fremtidige lovgivningsforslag tages hensyn til de berørte sektorers 
internationale konkurrencemæssige situation, og at konkurrencedygtigheden ikke 
reduceres for at gøre det muligt for den europæiske industri at gøre sig gældende i den 
internationale konkurrence;

16. opfordrer Kommissionen til at sikre, at handels- og konkurrencepolitikken er til gavn 
for den europæiske industripolitik; opfordrer Kommissionen til at fremme en øget 
konvergens mellem medlemsstaterne på det skattemæssige, sociale og budgetmæssige 
område for at lette etableringen af fælles industriprojekter; ønsker, at Kommissionen 
gennemfører forudgående og efterfølgende omfattende konsekvensanalyser om 
indvirkningen af de frihandelsaftaler, der er indgået eller under forhandling, om den 
europæiske industripolitik, og at den i løbet af gennemførelsen analyserer deres 
sammenhæng med de europæiske industrimålsætninger;

17. mener, at det er nødvendigt at revidere EU-direktivet om overtagelsestilbud for at give 
Unionen mulighed for at modsætte sig projekter, der kan vise sig at skade den 
industrielle og kommercielle struktur; er af den opfattelse, at Unionen bør modsætte sig 
overtagelsestilbud fra virksomheder, der ikke er socialt ansvarlige og/eller ikke 
overholder kriterierne om god forvaltning samt overtagelsestilbud, der påtænkes 
anvendt i aktiviteter, som Unionen og dens medlemsstater anser som strategiske;

18. mener, at den europæiske industripolitik skal fremme skabelsen af europæiske 
industrigrupper på globalt plan på de områder, hvor den europæiske industri er førende 
og på områder, hvor den beslutter at investere i fremtiden;

19. minder om, at de tekniske standarder og forskrifter spiller en grundlæggende rolle med 
henblik på at garantere Unionens førende position inden for de mest innovative sektorer, 
herunder de grønne teknologier; opfordrer derfor Kommissionen til at forbedre 
samarbejdet med de vigtigste tredjelande - navnlig vækstøkonomierne - for at skabe 
fælles tekniske standarder, idet de forskellige samfundsmæssige præferencer vedrørende 
disse standarder overholdes;

20. opfordrer Kommissionen til at garantere europæiske virksomheder adgang til de 
internationale markeder; anser det for helt afgørende at sikre gensidighed hvad angår 
handelsforbindelser og især adgang til offentlige markeder, at beskytte de europæiske 
virksomheders industrielle ejendomsrettigheder og at styrke effektiviteten af Unionens 
handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger og sammenhængen med Unionens 
handels- og genindustrialiseringsstrategier;
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21. anser det for nødvendigt, at Unionen udstyres med instrumenter, der gør det muligt at:

- føre en mere aktiv antidumpingpolitik og bl.a. at modvirke den urimelige 
eksportfinansiering, som praktiseres i visse tredjelande

- føre en egentlig valutapolitik, der respekterer europæiske kommercielle interesser
- sikre anvendelse af begrebet "fairtrade", som er baseret på gensidig overholdelse 

af sociale, miljømæssige og kulturelle standarder, samt standarder med hensyn til 
respekten for menneskerettighederne i forbindelse med international handel;

22. noterer sig den modernisering af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, som 
Kommissionen har foreslået, og som er afgørende elementer for industripolitikken; 
ønsker, at denne modernisering er af sådan karakter, at den kan forbedre effektiviteten; 
opfordrer derfor Kommissionen til ikke at svække sine instrumenter, hverken retlige 
eller faktiske, men derimod at styrke dem for mere effektivt, og inden for kortere tid at 
beskytte de europæiske virksomheder uanset størrelse mod ulovlig eller illoyal 
handelspraksis; 

23. understreger behovet for, hver gang det er berettiget af omstændighederne, at anvende 
handelsbeskyttelsesinstrumenter mod lande, der ikke overholder de internationale 
handelsregler eller frihandelsaftalerne med Unionen;

24. bifalder forslaget til forordning med sigte på udøvelse af Unionens rettigheder til 
anvendelse og overholdelse af de internationale handelsregler; mener, at en bedre 
reaktionsevne i forbindelse med anvendelsen af vores rettigheder kan genoprette vores 
troværdighed og genskabe balancen i vores handelsforbindelser;

25. beklager den utilstrækkelige beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret på visse 
handelspartneres territorier og beklager manglen på konkrete midler til rådighed for de 
europæiske virksomheder, især SMV'er, til effektiv bekæmpelse af overtrædelserne af 
disse rettigheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til et øget 
toldsamarbejde i Unionen og med tredjelandene, når det gælder beslaglæggelse af 
forfalskede varer, og om en forenkling af toldprocedurerne; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at samarbejde tættere med tredjelande om spørgsmål om ophavsret 
og udstedelse af licenser;

26. minder Kommissionen om, at det lave niveau for så vidt angår lønninger og 
miljøbeskyttelse stadig er et vigtigt element i den internationale konkurrence, og at det 
er bydende nødvendigt at fortsætte en opadgående tilpasning af disse standarder, for at 
Unionen reelt kan genindustrialiseres; opfordrer derfor Kommissionen til at forhandle 
bindende forpligtelser for så vidt angår arbejdstagernes rettigheder og miljøbeskyttelse i 
frihandelsaftaler med tredjelandene; anmoder ligeledes Kommissionen om at udvikle 
obligatoriske systemer til sporing af produkter, der bekræfter deres overensstemmelse 
med de internationale normer vedrørende arbejdstagernes rettigheder og 
miljøbeskyttelse;

27. opfordrer Den Europæiske Union til at styrke sin industriproduktion ved at give 
forbrugerne mere præcise oplysninger, ved at gøre angivelse af produkters oprindelse 
obligatorisk for Unionens produkter og produkter, der er importeret fra tredjelande, og 
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ved at sikre overholdelse af oprindelsesbetegnelser for europæiske fødevareprodukter i 
tredjelandene;

28. kræver, at alle produkter, der importeres fra tredjelande, overholder de miljømæssige, 
sanitære og sociale standarder, der anvendes af Unionen og forsvares på det globale 
marked, for at beskytte de europæiske industriproducenter mod urimelig konkurrence.
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