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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet välkomnar den nya industristrategin för Europa, i synnerhet dess 
fokus på att säkerställa rättvis konkurrens och lika villkor globalt sett samt på de 
verktyg som ska se till att EU:s industri kan möta dagens och morgondagens utmaningar 
i hela världen, i överensstämmelse med den europeiska gröna given. Kommissionen 
uppmanas att anta ett kraftfullt och holistiskt tillvägagångssätt när det gäller att 
genomföra strategin. Parlamentet framhåller att det finns ett samband mellan sociala 
rättigheter, digitalisering, transporter, handel och miljöpolitik inom den europeiska 
industrin.

2. Europaparlamentet noterar att EU har halkat efter i global konkurrenskraft och att 
världshandeln väntas minska mellan 13 % och 32 % och EU:s BNP med minst 7,5 % 
2020 på grund av effekterna av covid-19. Prognoserna om förväntad återhämtning 2021 
är fortfarande är osäkra. Parlamentet betonar därför, mot bakgrund av den snabbt 
fallande världsekonomin, att det behövs en återindustrialisering av Europa och att 
särskild uppmärksamhet måste riktas mot återhämtningen av arbetsmarknaden. EU 
uppmanas att i detta syfte samla sina krafter för att rädda företag och jobb. Parlamentet 
framhåller hur viktigt det är att anpassa EU:s industristrategi till det nya ekonomiska 
scenariot efter covid-19-utbrottet, med tanke på dess negativa effekter för 
EU:s konkurrenskraft, så att den europeiska industrin blir mindre beroende av extern 
försörjning. Parlamentet efterlyser stärkta åtgärder för att stödja finansieringen av små 
och medelstora företag, uppmuntra de små och medelstora företagen till innovation och 
hitta en lösning på de störningar av företagens globala värdekedjor som nu orsakas av 
covid-19-utbrottet.

3. Europaparlamentet efterlyser en omfattande och enhetlig industristrategi för EU, 
anpassad till den europeiska gröna given, så att det blir möjligt att omvandla våra 
ekonomier och stärka deras motståndskraft genom förenade strategiska investeringar för 
att stödja små och medelstora företag och öka jobbmöjligheterna och kompetensen. 
Kommissionen uppmuntras vidare att stärka och förbättra sina initiativ för att stödja 
europeiska små och medelstora företag när det gäller att övervinna hinder som försvårar 
deras tillträde till internationella marknader, genom att förhandla fram särskilda kapitel i 
handelsavtal och stödja de nationella och regionala exportbyråerna i deras arbete med 
att göra det möjligt för små och medelstora företag att dra största möjliga fördel av 
sådana avtal. Parlamentet betonar i detta avseende betydelsen av effektiva 
kommunikations- och informationskampanjer, genom ett effektivt genomförande av 
strategin för små och medelstora företag. Kommissionen uppmanas att minska den 
administrativa bördan och regelbördan, så att det blir möjligt för små och medelstora 
företag att fullt ut dra fördel av marknadstillträdet. Parlamentet framhåller att det är 
nödvändigt att ytterligare förbättra företagsklimatet i EU genom att underlätta enklare 
tillgång till finansiering, särskilt med tanke på de nuvarande störningarna i de globala 
värdekedjorna. Parlamentet betonar också att rättssäkerhet, evidensbaserad politik, 
konsekvensbedömningar och kostnadseffektivitet måste säkerställas innan nya EU-
regler införs. Parlamentet påminner kommissionen om principen ”en in och en ut”. 
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Parlamentet välkomnar kommissionens målsättning att tidigt 2020 lansera ett särskilt 
självbedömningsverktyg för ursprungsregler för små och medelstora företag på den 
framtida Access2Market-plattformen, i syfte att hjälpa företag att bedöma om en 
produkt kan omfattas av förmåner enligt ett visst EU-handelsavtal och därigenom göra 
det enklare för små och medelstora företag att utnyttja förmåner enligt sådana avtal. 
Parlamentet anser att stöd behövs för de små och medelstora företag som investerar i 
klimatneutralitet och samtidigt upprätthåller sin konkurrenskraft.

4. Europaparlamentet framhåller att det krävs ett kraftfullt åtagande från medlemsstaternas 
sida när det gäller den europeiska industrins framtid och att EU måste vara 
världsledande inom koldioxidsnål, hållbar teknik och samtidigt undvika 
koldioxidläckage. Kommissionen uppmanas att lägga fram ett förslag till en mekanism 
för koldioxidjustering vid gränserna, och betonar att denna mekanism måste vara helt 
förenlig med WTO:s bestämmelser, även med beaktande av resultaten av en ordentlig 
konsekvensbedömning. Parlamentet betonar att våra klimatambitioner inte får leda till 
att EU avindustrialiseras, utan till att hållbara lösningar görs mer konkurrenskraftiga 
och att möjligheterna i samband med den cirkulära ekonomin ökar. Parlamentet 
understryker att våra industrier uppmanas att bidra aktivt till målen i den europeiska 
gröna given genom att investera i klimatneutralitet och iaktta nya standarder, samtidigt 
som de ställs mot konkurrenter från tredjeländer som är mindre ambitiösa när det gäller 
utsläppsminskningar. Parlamentet betonar att europeiska företag, i synnerhet små och 
medelstora företag, riskerar att få konkurrensnackdelar när de försöker behålla sin 
konkurrenskraft och lyckas på exportmarknaderna. Kommissionen uppmanas att stödja 
små och medelstora företag som redan inriktar sig på grön teknik och innovationer när 
det gäller att exportera sina varor och tjänster till tredjeländer för att genomföra grön 
teknik där och skapa lika villkor. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fokusera på att trygga försörjningen 
inom Europa genom att skapa strategiska lager och lämplig lagerhållning och minska 
beroendet av några få länder, samtidigt som man fokuserar på smarta återflyttar inom 
viktiga industrisektorer såsom teknik och telekommunikation, medicinska produkter, 
läkemedel och strategiska råmaterial. Parlamentet betonar behovet av att ekonomiskt 
stödja forskning, digitalisering och robotisering för att upprätthålla konkurrenskraften 
på de globala marknaderna. Parlamentet betonar att återflytt av produktion och fokus på 
inhemsk produktivitet, som det enda sättet att ta itu med brister när det gäller strategiska 
varor, inte kommer att avhjälpa sådana brister, i synnerhet inte i kristider. Parlamentet 
anser att EU bör spela en ledande roll i multilaterala forum och institutioner för att 
säkerställa att försörjningsbrister kan minskas i framtiden, eftersom de kan hanteras 
endast genom stärkt multilateralt samarbete. Parlamentet välkomnar i detta avseende 
inrättandet av en facilitet för strategiska investeringar i återhämtningspaketet, och anser 
att den skulle kunna kompletteras med en fond för strategisk diversifiering av 
leveranskedjorna för att minska det alltför stora beroendet av enskilda leverantörer och 
aktivt stödja företag när det gäller att diversifiera produktionen i strategiska sektorer. 
Parlamentet anser att EU:s industristrategi skulle kunna kompletteras med förordningar 
om andra aspekter av leveranskedjorna, inbegripet tillbörlig aktsamhet och miljö- och 
arbetsrätt med starka sociala skyddsåtgärder, i syfte att skapa en övergripande strategi.

6. Europaparlamentet noterar att covid-19-krisen har illustrerat behovet av digitala 
lösningar och digitala handels- och affärsmodeller. Parlamentet understryker vikten av 
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de pågående plurilaterala WTO-förhandlingarna om e-handel, inklusive 
gränsöverskridande dataflöden. Parlamentet efterlyser ett omfattande och ambitiöst 
regelverk som garanterar europeiska dataskyddsstandarder. 

7. Europaparlamentet konstaterar att nästa industriella revolution och automatisering kan 
få betydande inverkan på den internationella handeln. Parlamentet noterar att den 
förväntade optimeringen av produktionen även kommer att leda till att den 
internationella leveranskedjan omstruktureras, vilket kommer att inverka kraftigt på 
arbetsmarknaden och följaktligen få en negativ effekt på skapandet av nya 
arbetstillfällen och marknaden som helhet. Kommissionen uppmanas att integrera starka 
sociala skyddsåtgärder i sin politik.

8. Europaparlamentet understryker att industrin står för 80 % av EU:s varuexport och 
sysselsätter omkring 35 miljoner människor. Kommissionen uppmanas att ta hänsyn till 
det betydande mervärde som industrin för med sig till den europeiska arbetsmarknaden 
och sociala rättigheter och dess centrala roll som faktor för välstånd och 
konkurrenskraft.

9. Europaparlamentet vidhåller att EU:s industristrategi måste vara inkluderande och 
transparent och omfatta alla aktörer som bedriver verksamhet utmed hela värdekedjan, 
från de allra minsta uppstartsföretagen till de största företagen, från den akademiska 
världen till forskningsvärlden och från tjänsteleverantörer till varuleverantörer, liksom 
fackföreningar och konsumentorganisationer.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ett regelbaserat multilateralt 
system som är rustat för ett starkare EU i världen, med öppen och rättvis handel som 
överensstämmer med de globala ansträngningarna för att stoppa klimatförändringarna 
och förlusten av biologisk mångfald, och att samtidigt sträva efter ekonomisk 
återhämtning. Parlamentet betonar att rättvis och fri handel bör stödjas av ett fullt 
fungerande WTO. Kommissionen uppmanas att samarbeta med de andra WTO-
medlemmarna för att genomföra en ambitiös reform, att fortsätta diskutera i syfte att ta 
fram en långsiktig multilateral lösning som råder bot på den nuvarande låsningen i 
frågan om överprövningsorganet, att säkerställa öppen och rättvis handel med ett 
genomdrivbart system för tvistlösningar och verkligt lika villkor för handelsföretag 
samt att fullt ut införliva sociala normer och miljönormer. Kommissionen uppmanas 
eftertryckligen att förhandla om nya regler för att bekämpa metoder som snedvrider 
handeln, däribland ej marknadsbaserade strategier och metoder, överkapacitet skapad av 
statsägda företag och industristöd, samt politik och metoder med anknytning till 
påtvingad tekniköverföring. Parlamentet välkomnar de pågående plurilaterala 
förhandlingarna inom WTO om viktiga områden för handel med tjänster och 
underlättande av investeringar. Parlamentet begär att den nuvarande nolltullsatsen för 
läkemedel inom WTO ska fortsätta och stöder en utvidgning av initiativet om ömsesidig 
tullfrihet till att omfatta fler produkter och länder.

11. Europaparlamentet understryker sin beslutsamhet att upprätta så nära förbindelser som 
möjligt med Förenade kungariket, ett land som kommer att fortsätta vara en partner, 
allierad och vän inom Europa. Kommissionen uppmuntras att använda den drivkraft 
som skapats av Förenade kungarikets utträde till att effektivisera EU:s politik, minska 
byråkratin och stärka konkurrenskraften för europeiska företag och små och medelstora 
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företag. Parlamentet betonar att frihandelsavtalet bör syfta till att möjliggöra största 
tänkbara marknadstillträde och förenklade handelsprocedurer för att minimera 
störningarna i handeln, med stöd av bestämmelser om lika villkor som säkerställer höga 
standarder inom socialt skydd, arbetarskydd och miljöskydd samt konkurrenspolitik och 
politik för statligt stöd. Parlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen om 
att utforma ett nytt och övergripande strategiskt partnerskapsavtal mellan Förenade 
kungariket och EU, som går långt bortom handel, i linje med den politiska förklaringen 
från oktober 2019.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för ett effektivt och driftklart 
upphandlingssystem som ökar hävstångseffekten i syfte att förhandla om ömsesidighet 
och marknadsöppnande. Rådet uppmanas att återuppta förhandlingarna och nå en snabb 
överenskommelse om instrumentet för internationell upphandling. Parlamentet 
framhåller att det krävs ett instrument som är inriktat på diskriminerande behandling av 
EU:s företag på upphandlingsmarknader i tredjeländer. Parlamentet ser gärna att det 
inkluderas en global katalog över viktiga krisprodukter, i syfte att förhindra missbruk 
från tredjelandsleverantörer i den internationella handeln under en global katastrof. 

13. Europaparlamentet välkomnar översynen av unionens politik för internationell handel 
och investeringar och uppmanar kommissionen att bedöma EU:s verktygslåda för 
handel, i syfte att åtgärda global snedvridning av marknaden. Parlamentet efterlyser en 
förstärkning av de handelspolitiska skyddsinstrument för att göra dem ändamålsenligare 
och bättre lämpade att skydda den europeiska industrin och för att effektivt åtgärda 
snedvridningar av marknaden. Parlamentet begär att särskild uppmärksamhet ska ägnas 
åt strategiska metaller och stålsektorn för att garantera en effektiv konkurrens. 
Parlamentet avvisar omotiverade protektionistiska åtgärder som leder till störningar i 
den globala ekonomin samt omotiverat statligt stöd i tredjeländer, vilket har sänkt 
produktionskostnaderna på ett sätt som inte är förenligt med målen i Parisavtalet eller 
målen för hållbar utveckling. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skyndsamt ändra EU:s skyddsåtgärder 
för stål, med hänsyn till den nuvarande covid-19-situationen, för att försvara stålsektorn 
mot ihållande global överkapacitet och illojala handelsmetoder samt garantera en 
effektiv konkurrens.

15. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att som centrala mål i 
handlingsplanen för immateriella rättigheter säkerställa ett effektivt upprätthållande av 
immateriella rättigheter och att samtidigt främja innovation, säkerställa tillgång till 
läkemedel och skydda folkhälsan samt bekämpa handeln med förfalskade och 
pirattillverkade varor i hela den internationella leveranskedjan, i samarbete med alla 
relevanta aktörer. Kommissionen uppmanas att främja och säkerställa skyddet av 
geografiska beteckningar (GB), på både internationell och bilateral nivå, och att 
återuppta diskussionerna om geografiska beteckningar för andra produkter än 
jordbruksprodukter som skulle kunna vara till stöd för innovation, hållbar produktion 
och arbetstillfällen i EU samt göra våra kvalitetsprodukter mer attraktiva och förbättra 
deras anseende i hela världen. Parlamentet understryker att den flexibilitet som Trips-
avtalet erbjuder bör utnyttjas för att hantera eventuella försörjningsbrister när det gäller 
läkemedel.
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16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att snabbt genomföra alla bestämmelser 
i förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar. Parlamentet framhåller 
vikten av bättre samordning mellan medlemsstaternas verksamheter, med fokus på 
samstämmighet, ändamålsenlighet och transparens. Kommissionen uppmanas att noga 
övervaka och tillhandahålla nödvändigt stöd i samband med genomförandet av denna 
förordning för att skydda tillgången till strategiska industrier, infrastruktur, viktig 
möjliggörande teknik eller andra tillgångar med hänsyn till säkerheten och 
cybersäkerheten och för att skydda konkurrenskraften på EU:s inre marknad. 
Parlamentet välkomnar vitboken om att skapa lika villkor när det gäller utländska 
subventioner, och uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag för att 
förhindra fientliga uppköp av företag i tredjeländer som är kraftigt subventionerade av 
sina regeringar och ta itu med de snedvridande effekterna på den inre marknaden. 
Parlamentet efterlyser ett snabbt antagande av förordning (EG) nr 654/2014 
(”genomdrivandeförordningen”).
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