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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 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 at iværksætte en reel fælles strategi 
for genindustrialisering af EU;

2. kræver, at den europæiske industripolitik støtter de brancher, der er bærende for væksten, 
og hvor Europa allerede ligger i top; opfordrer Unionen til at investere i de store transport-
, energi- og telekommunikationsinfrastrukturer;

3. 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 give mulighed for, at industrisektorer baseret på de nye teknologier, 
der skaber produkter med stor merværdi og har et lavt forbrug af energiressourcer, kan 
blive etableret;

4. insisterer på betydningen af en klar og stabil retlig ramme for at favorisere 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;

5. opfordrer Kommissionen til at sikre, at handels- og konkurrencepolitikken er til gavn for 
den europæiske industripolitik; opfordrer til en øget konvergens mellem medlemsstaterne 
på det skattemæssige, sociale og budgetmæssige område for at lette etableringen af fælles 
industriprojekter;

6. opfordrer Kommissionen til at garantere europæiske virksomheder adgang til de 
internationale markeder; anser det for helt afgørende at sikre gensidighed hvad angår 
adgang til offentlige markeder, at beskytte rettighederne til europæiske virksomheders 
rettigheder i forbindelse med industriel ejendomsret og styrke effektiviteten af Unionens 
handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger;


