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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 och att den 
tappat tre miljoner arbetstagare och minskat sin produktion med 10 procent sedan 2008 
samtidigt som den är en av de viktigaste tillväxtsektorerna för Europa. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utveckla en verkligt gemensam strategi för 
återindustrialiseringen av EU.

2. Europaparlamentet begär att den europeiska industripolitiken ska stödja tillväxtfrämjande 
sektorer där Europa redan ligger i framkant. Parlamentet uppmanar EU att investera i stora 
transport-, energi- och telekommunikationsinfrastrukturer.

3. Europaparlamentet understryker vikten av forskning och innovation för de europeiska 
företagens konkurrenskraft på de globala marknaderna. Parlamentet uppmanar enträget 
unionen och medlemsstaterna att höja forsknings- och utvecklingsmedlen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att möjliggöra framväxten av industriella sektorer som grundas 
på ny energieffektiv teknik och som utvecklar produkter med högt mervärde.

4. 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 den industriella politiken, genom att stödja 
deras tillgång till finansiering.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja EU:s handelspolitik och 
konkurrenspolitik till förmån för den europeiska industripolitiken. Parlamentet efterlyser 
en ökad konvergens mellan medlemsstaterna inom skattemässiga, sociala och 
budgetmässiga områden för att underlätta framväxten av gemensamma industriella 
projekt.

6. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att säkra de europeiska företagens tillgång 
till de internationella marknaderna. Parlamentet anser att det är av största vikt att skapa 
ömsesidighet i fråga om offentlig upphandling, skydda de europeiska företagens 
immaterialrättigheter och effektivisera EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder.


