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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att handeln är en av hörnstenarna i en framgångsrik europeisk 
industripolitik och begär därför att multilaterala och bilaterala handelsavtal i framtiden ska 
utgöra en enhetlig del av en industristrategi baserad på rättvis global konkurrens och 
fullständig ömsesidighet.

2. Europaparlamentet anser att det behövs en ny europeisk handelspolitik för att främja att 
tillverkningen i större utsträckning sker i Europa och inte uppmuntra företag att flytta ut 
tillverkningen. Parlamentet anser att handelsavtal med externa partner bör ta hänsyn till 
konkurrenskraften hos den europeiska industrin, små och medelstora företag samt 
jordbruks- och livsmedelsindustrin.

3. Europaparlamentet anser att samstämmigheten mellan industripolitikens interna och 
externa aspekter även i fortsättningen måste stärkas för att garantera förutsebarhet i 
lagstiftningen och stabilitet och lika villkor för den europeiska industrin både på de interna 
och externa marknaderna.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att utveckla en 
gynnsam miljö, som stimulerar startande av företag och utbyte av unga företagare, och att 
skapa villkoren för att internationalisera europeiska små och medelstora företag och för att 
stärka deras konkurrenskraft och utveckling i syfte att skydda dem mot illojal konkurrens.

5. Europaparlamentet betonar vikten av tillgång till råmaterial för den europeiska industrins 
utveckling och konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga 
fram en ambitiös och övergripande råmaterialsstrategi för Europa med konkreta åtgärder 
för att förbättra tillgången till råmaterial både på de interna och externa marknaderna.

6. Europaparlamentet betonar betydelsen av energihandeln och tillgången på energikällor, 
samt vikten av att ömsesidighetsprincipen tillämpas då man öppnar upp energimarknader, 
för att värna om de europeiska konsumenternas och energiindustrins intressen.


