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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 konstaterar att den europeiska industrin är på nedgång, framför allt på 
grund av det föränderliga industriella landskapet, och att den tappat tre miljoner 
arbetsplatser och minskat sin produktion med 10 procent sedan 2008 samtidigt som den är 
en av de viktigaste tillväxtsektorerna för Europa. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utan dröjsmål införa en gemensam, hållbar och långsiktig strategi i syfte att främja och 
lyfta fram den europeiska industrin och göra den mer attraktiv, med stöd av konkreta 
instrument, och därmed upprätthålla dess konkurrenskraft på global nivå. Parlamentet 
påminner om att den gemensamma handelspolitiken är avgörande för industrin.

2. Europaparlamentet gläder sig över den starka politiska signal som kommissionen har sänt 
genom att kräva en ökning av industrins andel av BNP till 20 procent fram till 2020.
Parlamentet understryker emellertid att detta mål endast är realistiskt om det åtföljs av 
motsvarande åtgärder.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att respektera sitt åtagande att ta fram 
indikatorer som gör det möjligt att övervaka och utvärdera återindustrialiseringen. 
Parlamentet understryker att dessa indikatorer inte bara bör vara kvantitativa utan också 
kvalitativa för att säkerställa att återindustrialiseringen är hållbar och förenlig med skyddet 
av miljön.

4. Europaparlamentet beklagar att kommissionen fortfarande inte har någon integrerad 
industripolitik och att man inte tillämpar artikel 173 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt om samordningen av EU:s och medlemsstaternas industripolitik.

5. Europaparlamentet begär att den europeiska industripolitiken ska stödja tillväxtfrämjande 
sektorer som ger ett mervärde, där Europa redan ligger i framkant eller har potential att 
göra det, och att den ser till att sektorer såsom rymdindustrin, den kemiska industrin, 
bilindustrin, jordbruks- och livsmedelsindustrin, textil- och beklädnadsindustrin och 
verkstadsindustrin förblir konkurrenskraftiga. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna, 
medlemsstaterna och de privata parterna att bättre samarbeta för att påskynda 
investeringarna i stora infrastrukturer för hållbar transport och rörlighet, förnybar energi 
och telekommunikation samt i ledande miljövänliga industrivaror såsom miljövänliga 
bilar och fartyg, där tekniken minskar produktionsprocessens påverkan på miljön, och att 
utveckla innovativa finansieringsinstrument. Parlamentet påminner om vikten av att 
främja användningen av lokala resurser för att en verklig återindustrialisering ska bli 
gynnsam och skapa arbetstillfällen. 

6. Europaparlamentet understryker att det är viktigt att den europeiska industripolitiken 
baseras på en samordnad europeisk strategi mellan medlemsstaterna i syfte att öka 
integrationen på den europeiska energimarknaden, utveckla de europeiska 
energiinfrastrukturerna och minska kostnaderna för den europeiska energin liksom 
unionens beroende av energileverantörer från tredjeländer.
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7. Europaparlamentet understryker vikten av forskning och innovation för de europeiska 
företagens konkurrenskraft på de globala marknaderna. Parlamentet uppmanar enträget 
Europeiska unionen och medlemsstaterna att höja anslagen till forskning och utveckling.
Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att främja framväxten av industrisektorer 
som grundas på ny, energieffektiv teknik och som skapar produkter med ett stort 
mervärde, för att bättre kunna hantera de utmaningar som klimatförändringarna medför.
Parlamentet kräver att man även främjar utvecklingen av ny verksamhet, såsom förnybar 
energi och den kreativa industrin, där Europa har ett tekniskt försprång. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt för våra företag att bättre kunna förutse behoven på 
marknader i tredjeländer för att kunna möta den internationella efterfrågan.

8. Europaparlamentet understryker att tillgången på råvaror är av avgörande betydelse för 
den europeiska industrins utvecklingsmöjligheter, och varnar för att en framtida 
utveckling av de flesta strategiska europeiska industrier (kärnkraft, rymd- och luftfart, 
medicin, informationsteknik, nya material, militär utrustning etc.) inte är möjlig utan vissa 
viktiga råvaror.

9. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att förstärka sin strategi för att 
försvara unionens intressen med avseende på försörjningstryggheten av råvaror inom 
ramen för handelsavtalen (frihandelsavtal, avtal om ekonomiskt partnerskap etc.). 
Parlamentet anser att denna strategi bör sätta stopp för de exportrestriktioner som 
tillämpas av vissa medlemsstater och möjliggöra tillräckliga råvaruleveranser genom avtal 
om rättvis handel och strategiska partnerskap.

10. Europaparlamentet gläder sig åt det kommande ikraftträdandet av det europeiska patentet, 
som kommer att garantera europeiska företag en hög skyddsnivå av deras immateriella 
rättigheter samtidigt som det förenklar de formaliteter som måste klaras av före deras 
etablering på nya marknader. Parlamentet välkomnar det initiativ som utlovades av 
kommissionen i mars 2013 och som syftar till att göra de europeiska små och medelstora 
företagen mer konkurrenskraftiga internationellt genom att förenkla systemet för 
registrering av varumärken i utlandet. 

11. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att införa en politik för rörlighet och 
yrkesutbildning på den europeiska marknaden, i synnerhet på områdena språk och 
informationsteknik, för att förbättra konkurrenskraften och kunnandet hos den europeiska 
industrins arbetstagare.

12. Europaparlamentet betonar vikten av en tydlig och stabil rättslig ram för att främja 
investeringar i industrin. Parlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att 
underlätta utvecklingen och internationaliseringen av små och medelstora europeiska 
företag, morgondagens huvudaktörer inom industripolitiken, och att förbättra deras 
tillgång till finansiering så att de ska kunna investera och nyskapa. Parlamentet påminner 
om den offentliga upphandlingens grundläggande roll för att stödja de små och medelstora 
företagens utveckling och tillväxt. Parlamentet begär att man inför en enda portal för de 
små och medelstora företagen för frågor om både den inre marknaden och externa 
marknader. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja en optimering av patentens 
finansiella och tekniska värde.
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13. Europaparlamentet anser att en enklare, billigare och snabbare tillgång till 
antidumpningsförfaranden för små och medelstora företag är avgörande för att dessa 
företag ska få ett effektivare skydd mot handelspartnernas illojala handelsmetoder. 
Parlamentet uppmanar Europeiska unionen att ta hänsyn till detta i reformen av de 
handelspolitiska skyddsåtgärderna.

14. Europaparlamentet föreslår att man inrättar ett nätverk mellan de små och medelstora 
företagen och de stora europeiska företagen, så att de små och medelstora företagen kan 
dra nytta av de stora företagens expertis, exportkapacitet och innovationsförmåga. 
Parlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna och kommissionen att främja 
utvecklingen och underlätta finansieringen av partnerskap mellan små och medelstora 
företag, universitet och vetenskapsmän för att utveckla ny teknik.

15. Europaparlamentet betonar vikten av Europas konkurrenssituation i världen för en lyckad 
återindustrialisering. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att säkerställa att det i 
alla framtida lagstiftningsförslag tas hänsyn den internationella konkurrenssituationen för 
de berörda sektorerna och att inte minska deras konkurrenskraft, så att den europeiska 
industrin kan göra sig gällande i den globala konkurrensen.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja EU:s handelspolitik och 
konkurrenspolitik till förmån för den europeiska industripolitiken. Parlamentet uppmanar 
vidare kommissionen att främja ökad konvergens mellan medlemsstaterna på det 
skattemässiga, sociala och budgetmässiga planet för att underlätta framväxten av 
gemensamma industriprojekt. Parlamentet vill att kommissionen utför globala 
konsekvensbedömningar, både i förhand och i efterhand, av effekterna för den europeiska 
industripolitiken av frihandelsavtal, som ingåtts eller som är under förhandling, och att 
den under hela deras tillämpningsperiod undersöker deras överensstämmelse med de 
europeiska industrialiseringsmålen.

17. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att se över det europeiska direktivet om 
uppköpserbjudanden för att Europa ska kunna motsätta sig projekt som kan visa sig 
skadliga för dess industri- och handelsstruktur. Parlamentet anser att EU bör kunna 
motsätta sig uppköpserbjudanden från företag som inte är socialt ansvarstagande och/eller 
inte respekterar kriterierna för gott styre samt planerade uppköpserbjudanden inom 
verksamhet som EU och medlemsstaterna betraktar som strategisk.

18. Europaparlamentet anser att den europeiska industripolitiken bör främja skapandet av 
europeiska industriella grupper av global storlek inom områden där den europeiska 
industrin idag ligger i framkant och inom de områden där den bestämmer sig för att 
investera i framtiden.

19. Europaparlamentet påminner om att de tekniska standarderna och föreskrifterna spelar en 
grundläggande roll för att garantera EU:s ledarskap i de mest innovativa sektorerna, 
inbegripet grön teknik. Parlamentet uppmuntrar därför kommissionen att förbättra 
samarbetet med de viktigaste tredjeländerna – i synnerhet tillväxtländerna – för att 
utforma gemensamma tekniska standarder, med full respekt för olika 
samhällsprioriteringar som är kopplade till dessa standarder.
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20. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att garantera de europeiska företagens 
tillgång till de internationella marknaderna. Parlamentet hävdar att det är av största vikt att 
skapa ömsesidighet i fråga om handelsförbindelser, framför allt i fråga om tillträdet till 
offentliga upphandlingar, skydda de europeiska företagens immaterialrättigheter och 
effektivisera EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder och göra dem mer samstämmiga med 
EU:s handels- och återindustrialiseringsstrategier.

21. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att EU utrustas med instrument som gör det 
möjligt att

– föra en mer aktiv antidumpningspolitik och motverka, bland annat, den oskäliga 
exportfinansieringen i vissa tredjeländer,

– föra en verklig valutapolitik som försvarar de europeiska handelsintressena,

– garantera tillämpningen av konceptet ”rättvis handel”, som grundas på ömsesidig 
respekt för sociala, miljömässiga och kulturella normer eller normer som är knutna till 
mänskliga rättigheter i förbindelse med internationell handel.

22. Europaparlamentet noterar kommissionens projekt att modernisera Europeiska unionens 
handelspolitiska skyddsåtgärder, som är av avgörande betydelse för industripolitiken. 
Parlamentet önskar att denna modernisering innebär en effektivisering av dem. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att inte försvaga sina åtgärder, vare 
sig rättsligt eller i praktiken, utan tvärtom snarast möjligt stärka dem för att mer effektivt 
skydda de europeiska företagen, oavsett storlek, mot olagliga eller illojala 
handelsmetoder.

23. Europaparlamentet påminner om behovet av att varje gång som omständigheterna 
motiverar det vidta handelspolitiska skyddsåtgärder mot länder som inte respekterar de 
internationella handelsreglerna eller frihandelsavtalen med unionen.

24. Europaparlamentet välkomnar förslaget till förordning om utövande av unionens 
rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler. 
Parlamentet anser att bättre lyhördhet i förbindelse med tillämpningen av våra rättigheter 
kan återupprätta vår trovärdighet och skapa balans i våra handelsförbindelser.

25. Europaparlamentet beklagar det otillräckliga skyddet av immateriella rättigheter på vissa 
handelspartners territorier liksom avsaknaden av konkreta medel till förfogande för de 
europeiska företagen, i synnerhet de små och medelstora företagen, för att effektivt kunna 
bekämpa överträdelserna av de immateriella rättigheterna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsländerna till ett ökat tullsamarbete i unionen och med 
tredjeländer när det gäller att beslagta förfalskade varor och förenkla tullförfarandena. 
Parlamentet ber kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta närmare med 
tredjeländer om upphovsrättsfrågor och licensiering.

26. Europaparlamentet påminner kommissionen om att den låga nivån för löner och 
miljöskydd fortfarande är en viktig faktor inom ramen för den internationella 
konkurrensen och att det är brådskande att justera denna nivå uppåt för att unionen 
verkligen ska kunna återindustrialiseras. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att 
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förhandla fram bindande åtaganden i fråga om arbetstagares rättigheter och miljöskydd i 
frihandelsavtalen med tredjeländer. Parlamentet uppmanar också kommissionen att 
utveckla obligatoriska system för spårning av produkter, som bekräftar att de uppfyller de 
internationella normerna för arbetstagares rättigheter och miljöskydd.

27. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att lyfta fram sin industriproduktion 
genom att förse konsumenterna med mer exakt information, göra det obligatoriskt att 
uppge ursprunget för unionens produkter och produkter som importerats från tredjeländer 
och att se till att de geografiska beteckningarna för europeiska livsmedelsprodukter 
respekteras i tredjeländer.

28. Europaparlamentet kräver att alla produkter som importeras från tredjeländer uppfyller de 
miljömässiga, sanitära och sociala normer som tillämpas i unionen och förordas på 
världsmarknaden för att skydda de europeiska industriella producenterna från illojal 
konkurrens.
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