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SUGGESTIES

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

1. onderstreept dat de handel een van de hoekstenen van een succesvol Europees 
handelsbeleid vormt, en wenst daarom dat toekomstige multi- en bilaterale 
handelsakkoorden op coherente wijze deel uitmaken van een industriële strategie die 
berust op eerlijke wereldwijde concurrentie en volledige wederkerigheid;

2. is van mening dat er behoefte is aan een nieuw Europees handelsbeleid waarmee de 
industriële productie in Europa verder wordt bevorderd en geen prikkels worden gegeven 
om bedrijven over te plaatsen; is van mening dat er in handelsakkoorden met externe 
partners rekening dient te worden gehouden met het concurrentievermogen van de 
Europese industrie, kmo's, de landbouwsector en de bedrijfstak levensmiddelenproductie;

3. meent dat de samenhang tussen de interne en de externe dimensies van het industriebeleid 
voortdurend moet worden versterkt om te zorgen voor voorspelbare regelgeving, stabiliteit 
en gelijke randvoorwaarden voor de Europese industrie op de interne markt en op de 
markten daarbuiten;

4. verzoekt de lidstaten en de Commissie een gunstig klimaat te scheppen dat aanmoedigt tot 
het opzetten van nieuwe bedrijven en het uitwisselen van ervaringen tussen jonge 
ondernemers, en de voorwaarden te creëren voor de internationalisering van Europese 
kmo's en de versterking van hun concurrentievermogen en ontwikkeling, zodat zij zich 
tegen oneerlijke concurrentie kunnen verdedigen;

5. benadrukt het belang van de beschikbaarheid van grondstoffen voor de ontwikkeling en 
het concurrentievermogen van de Europese industrie; verzoekt de Commissie daarom een 
ambitieuze en breed opgezette grondstoffenstrategie voor Europa te presenteren met 
concrete maatregelen om de toegang tot grondstoffen zowel op de interne als op de 
externe markten te verbeteren;

6. onderstreept het belang van de energiehandel en de beschikbaarheid van energiebronnen, 
en wijst erop dat bij de openstelling van energiemarkten het beginsel van wederkerigheid 
moet worden toegepast om de belangen van de Europese consument en de energiebranche 
te beschermen.


