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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is van mening dat het handelsbeleid van de EU in het multilaterale kader van de WTO 
en van een transparante en gereglementeerde markt op een doeltreffende productie moet 
kunnen stoelen die geschraagd wordt door adequaat sectoraal beleid en gericht is op 
groei en duurzame ontwikkeling; 

2. is ervan overtuigd dat het handelsbeleid en het concurrentievermogen van de EU 
overeenkomstig de EU 2020-strategie en in het licht van de economische en financiële 
crisis een innoverende en kwaliteitsgerichte industrie vergen, ten einde de werkloosheid 
en de overheidsschuld van de lidstaten terug te dringen, de rijkdom eerlijker te verdelen 
en het Europese sociale model te verdedigen;

3. is van mening dat het industriebeleid van de EU in het bijzonder gericht moet zijn op 
ondersteuning van milieuvriendelijke productie, bescherming van de intellectuele 
eigendom, versterking van de financiële situatie en de internationale dimensie van het 
mkb, liberalisering van beschermde markten, stabilisering van wisselkoersen, 
rechtsbescherming in het buitenland en bestrijding van oneerlijke concurrentie en 
namaak;

4. is van mening dat het economisch herstel, in de hand gewerkt door besluiten die de EU 
in coördinatie met de lidstaten neemt, nieuwe kansen zal bieden aan de Europese 
bedrijven, die steeds vaker op globale, open en transparante markten moeten 
concurreren;

5. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de richtsnoeren voor het Europees 
industriebeleid de basis vormen voor de vaststelling van concrete 
wetgevingsinstrumenten ter bevordering van de EU-handel.


