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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at handel er en af hjørnestenene i en vellykket europæisk industripolitik, og 
opfordrer derfor til, at fremtidige multilaterale og bilaterale handelsaftaler kommer til at 
udgøre en sammenhængende del af en industriel strategi, der bygger på fair global 
konkurrence og fuld gensidighed; 

2. mener, at der er behov for en ny europæisk handelspolitik, der fremmer yderligere 
produktion i Europa og ikke giver erhvervslivet incitament til at flytte; er af den 
opfattelse, at handelsaftaler med eksterne partnere bør tage hensyn til EU's industris, 
SMV'ers, og landbrugs- og fødevareproduktions konkurrenceevne;

3. mener, at sammenhængen mellem interne og eksterne dimensioner af industripolitik 
løbende skal styrkes for at sikre regulatorisk forudsigelighed, stabilitet og lige 
konkurrencevilkår for den europæiske industri på både interne og eksterne markeder;

4. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at udvikle et gunstigt miljø, der 
stimulerer opstart af virksomheder og udveksling af unge iværksættere, og at skabe 
forudsætninger for internationalisering af europæiske SMV'er og for styrkelse af deres 
konkurrenceevne og udvikling for at beskytte deres position mod illoyal konkurrence; 

5. understreger betydningen af tilgængelige råvarer for den europæiske industris udvikling 
og konkurrenceevne; opfordrer derfor Kommissionen til at fremlægge en ambitiøs og 
omfattende råvarestrategi for Europa med konkrete foranstaltninger til forbedring af 
adgangen til råvarer på både interne og eksterne markeder;

6. understreger betydningen af handel med energi og tilgængeligheden af energikilder samt 
nødvendigheden af at anvende princippet om gensidighed, mens energimarkederne åbnes, 
for at sikre europæiske forbrugeres og energiindustriens interesser.


