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FORSLAG

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

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En stærkere europæisk industripolitik for 
vækst og økonomisk genopretning" (COM(2012)0582),

– der henviser til Kommissionens meddelelser "Køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" (COM(2011)0112) og "Køreplan til et 
ressourceeffektivt Europa" (COM(2011)0571),

– der henviser til EU's principper, og navnlig forsigtighedsprincippet,

– der henviser til indkaldelser af forslag om energiforskning under det syvende 
forskningsrammeprogram (FP7),

– der henviser til sin skriftlige erklæring 16/2007 af 22. maj 2007 om indførelse af en grøn 
brintøkonomi og gennemførelse af en tredje industriel revolution i Europa gennem et 
partnerskab med engagerede regioner og byer, SMV'er og civilsamfundsorganisationer,

– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2012 om en køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 og af 24. maj 2012 om et 
ressourceeffektivt Europa,

– der henviser til sin beslutning af 11. september 2012 om kvindernes rolle i den grønne 
økonomi,

A. der henviser til, at EU står over for en række finansielle, sociale og miljømæssige 
udfordringer, og at der i øjeblikket er krise i forbindelse med stigningen i energipriserne, 
rovdriften på råstoffer, udflytninger, markedstab og stigende arbejdsløshed i Europa;

B. der henviser til, at de store vækstøkonomier (navnlig Brasilien, Rusland, Indien og Kina) 
fortsat vokser hurtigt og har iværksat ambitiøse industripolitikker med stærkt fokus på 
teknologi og industriel innovation for at opnå kvalitetsmæssige fremskridt og bevæge sig i 
retning af en mere miljørigtig produktion;

C. der henviser til, at EU har opnået varige resultater inden for miljøbeskyttelse og 
bekæmpelse af klimaforandringer;

D. der henviser til, at EU har en strategi til fremme af miljøinnovation og teknologisk 
udvikling og til forbedring af den europæiske bilindustris konkurrenceevne på lang sigt;

E. der henviser til, at der er behov for en proaktiv industripolitik baseret på nye paradigmer 
for at øge vores konkurrenceevne og lægge fundamentet til en genindustrialisering af 
Europa; der ligeledes henviser til, at den rette forståelse for værdien af alle ressourcer, 
menneskelige ressourcer som naturressourcer, og deres bæredygtige anvendelse bør være 
kernen i denne industripolitik;
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1. beklager, at Kommissionen ikke har stillet konkrete forslag om at redde industrisektorer, 
der er hårdt ramt af krisen og enten genererer lav merværdi eller lider under international 
dumping, men som er af reel strategisk betydning for EU, navnlig ved at støtte dem 
gennem offentlige kontrakter, sådan som vores konkurrenter på den internationale scene 
gør;

2. beklager, at Kommissionen ikke foreslår en omlægning af landbruget og fødevaresektoren 
til mere miljøvenlige metoder, hvor der tages hensyn til eventuelle konflikter om 
ressourceanvendelsen til fødevare- og industriproduktion;

3. beklager, at der ikke er nogen omtale af det faktum, at offentlig og uafhængig forskning i 
virkningerne af visse former for industriel udvikling, og navnlig deres indvirkning på 
sundheden og miljøet, er en nødvendig følge af udviklingen af nye sektorer;

4. beklager, at Kommissionen ikke har understreget sin støtte til forsigtighedsprincippet i 
forbindelse med sektorer, hvor der anvendes teknologier, som endnu ikke er bevist 
ufarlige;

5. er bekymret over, at konkurrence- og industrialiseringskløften mellem EU-
medlemsstaterne vokser; gør opmærksom på vigtigheden af den nye flerårige finansielle 
ramme og synergierne mellem Samhørighedsfonden og de midler, der er afsat til 
konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse (udgiftsområde 1A);

6. støtter Kommissionens bestræbelser på at promovere Europa som en ansvarlig førende på 
innovationsområdet bl.a. ved at øge effektiviteten af den offentlige finansiering til 
forskning og udvikling og gennem programmer som Horisont 2020, og opfordrer 
Kommissionen til at fremme en hensigtsmæssig ramme for at øge andelen af privat 
finansiering; opfordrer i den forbindelse til at lægge mere vægt på den 
arbejdskraftintensive sektor med skabelse af menneskelig kapital;

7. glæder sig over Kommissionens mål om at udvikle en ambitiøs og bæredygtig europæisk 
industriel strategi som et vigtigt skridt til at genskabe den økonomiske vækst i Europa og 
øge produktionen andel af BNP til 20 %; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 
at vedtage en integreret strategi, der giver passende svar på de vigtigste europæiske 
udfordringer, såsom demografi, ressource- og energieffektivitet og klimaforandringer;

8. understreger, at den europæiske industrielle strategi bør understøtte investeringer og 
innovation på vigtige områder for bæredygtig og miljørigtig vækstskabelse, især ved at 
fremme sektorer, hvor Europa allerede er førende inden for forskning og udvikling og 
fremme gode arbejdsvilkår i de virksomheder, der er mål for investeringerne;

9. glæder sig over Kommissionens fokus på bæredygtig grøn vækst og udvikling af nye 
teknologier, der kan underbygge og støtte denne vækst;

10. understreger betydningen af at udnytte de økonomiske muligheder ved investeringer i 
innovative teknologier og ressourceeffektiv produktion fuldt ud;

11. glæder sig over dagsordenen om, at Europa skal gå i retning af en industriel innovation, 
der er i overensstemmelse med en bæredygtig, ressource- og energieffektiv økonomi, og 
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efterlyser konkrete foranstaltninger, herunder at flytte beskatningen fra arbejde til 
ressourceforbrug og forurening med henblik på at nå disse mål;

12. mener, at industripolitikken bør have fokus på at omstille den europæiske økonomi til en 
bæredygtig, biobaseret industriel symbiose, der respekterer en bred vifte af anvendelses-
og økosystemgrænser for biologiske ressourcer; opfordrer til fremme af langsigtede, 
omkostningseffektive udviklingsstrategier og en grøn økonomi, der er baseret på mere 
bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre på lokalt, regionalt og nationalt plan;

13. understreger, at medlemsstaterne må omlægge jobskabelsespolitikkerne, navnlig med 
henblik på at udnytte potentialet ved grøn økonomi; bemærker, at en omstilling af 
økonomien i den retning vil øge konkurrenceevnen og udgøre en betydelig kilde til 
jobskabelse, som er helt afgørende for at nå målet om, at 75 % skal være i beskæftigelse i 
EU i 2020;

14. opfordrer Kommissionen til at foreslå løsninger som f.eks. ULCOS for at gøre gamle 
teknologier mere miljøvenlige;

15. opfordrer Kommissionen til at fremme antallet af kvinder inden for industrisektoren;

16. understreger, at EU må sikre de rette rammebetingelser til at tilskynde til nye 
investeringer, fremskynde indførelsen af nye teknologier og fremme 
ressourceeffektiviteten; understreger, at EU-lovgivningen skal tage hensyn til de 
strukturforskelle, der er mellem medlemsstaterne, og samtidig opretholde en rimelig 
balance og minimere eventuelle kompromisløsninger mellem økonomiske, sociale og 
miljømæssige målsætninger;

17. mener, at EU-lovgivningen hjælper til at fremme innovation, samtidig med at den sikrer 
medlemsstaternes energiuafhængighed; mener imidlertid, at manglen på konkrete politiske 
målsætninger vedrørende klima og ressourceeffektivitet forhindrer de eksisterende 
innovative teknologier i at blive udnyttet kommercielt;

18. opfordrer Kommissionen til at udvikle en langsigtet energistrategi for den europæiske 
industri, der fremmer omstillingen til anvendelsen af vedvarende energi; opfordrer 
Kommissionen til at tage højde for den rolle, industrien kan spille i at forbedre 
fleksibiliteten af hele energisystemet og muliggøre integration af vedvarende energikilder;

19. mener, at den europæiske industri såvel som de enkelte forbrugere vil have gavn af en 
moderniseret energiinfrastruktur, f.eks. intelligente forsyningsnet, der kan bidrage til at 
maksimere det lokale energipotentiale og fuldt ud integrere vedvarende energikilder i 
strømforsyningen;

20. understreger betydningen af hurtigst muligt at gennemføre det indre energimarked;

21. glæder sig over målet om en overgang til en kulstoffattig energi sammen med nye 
informations- og kommunikationsteknologier (NIKT);

22. bemærker, at udgifter til energi, råvarer og mineraler udgør en betydelig del af 
driftsomkostningerne i mange industrisektorer; understreger i denne forbindelse 
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betydningen af et diversificeret og miljømæssigt bæredygtigt energimiks, og bemærker, at 
den industrielle strategi bør fokusere på de centrale muligheder, der findes i en øget 
energi- og ressourceeffektivitet; mener, at dette inkluderer genvinding og genbrug af 
materialer og nedbringelse af produktionens og forbrugets CO2- og materialefodaftryk; 
understreger, at en sådan politik ligeledes i henhold til Kommissionens analyse vil skabe 
et betydeligt antal nye job;

23. støtter på det kraftigste udviklingen af Kommissionens råvarediplomati og andre 
initiativer, f.eks. den såkaldte landespecifikke rapportering, med henblik på at sikre 
adgang til råvarer; foreslår derfor, at der oprettes et internationalt råvareforum, hvor der 
kan udveksles erfaringer, hvor nationale strategier kan kombineres, og hvor lagre kan 
forvaltes i fællesskab, idet det vil lægge en dæmper på den voksende kamp om 
ressourcerne;

24. understreger, at det er bydende nødvendigt at forbedre effektiviteten af EU's kvotemarked 
for at skabe investeringssikkerhed for klimavenlige teknologier;

25. opfordrer Kommissionen til hurtigt at integrere "grønne produkter og tjenester" i det indre 
marked, herunder miljøfodaftryk;

26. understreger behovet for en lovgivningsramme, der sender de rigtige signaler til 
producenterne og forbrugerne med henblik på at fremme ressourceeffektiviteten og 
bevæge sig i retning af en genopbygningsøkonomi og en industriel symbiose; påpeger, at 
det for at håndtere den fragmenterede gældende fællesskabsret om bæredygtigt forbrug og 
bæredygtig produktion og dens begrænsede anvendelsesområde er nødvendigt at 
konsolidere den bestående produktlovgivning, såsom direktivet om miljøvenligt design 
(2009/125/EF) og energimærkningsdirektivet (2010/30/EU) og miljømærkeforordningen 
med sigte på at forbedre miljøpræstationerne og ressourceeffektiviteten for produkter i 
hele deres livscyklus;

27. mener, at den europæiske produktions konkurrenceevne afhænger af, at Europa er globalt 
førende inden for miljøeffektive varer og miljøeffektiv produktion;

28. mener, at europæisk industris fremtid ikke kan bygges uden en bevidst kursændring hen 
imod at sikre, at produktdesign- og produktionsmetoder samt transportformer har 
indbyggede miljøkrav;

29. støtter en bredere anvendelse af design samt andre ikketeknologiske innovationer som en 
af de vigtige drivkræfter for udvikling af produkter af høj værdi, øget produktivitet og 
forbedret ressourceeffektivitet;

30. mener, at en vellykket industripolitik er nødt til at integrere EU-politikker, der forener alle 
aspekter med indvirkning på industrien, og fokusere på at finde løsninger på de store 
samfundsmæssige udfordringer;

31. opfordrer Kommissionen til at udvikle eller opretholde foranstaltninger til sikring af 
virksomhedernes sociale ansvar (VSA) igennem hele værdikæden, fra udvinding af 
råvarerne over fremstilling til handel og genanvendelse, både i og uden for EU;
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32. støtter Kommissionens bestræbelser på at øge investeringer i menneskelig kapital og 
færdigheder, som er nødvendige for industriel konkurrenceevne og forandring; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre dialogen mellem de relevante 
myndigheder og arbejdsmarkedets parter for at forbedre sammenhængen mellem 
uddannelsessystemer og jobmarkedet; opfordrer Kommissionen til at sikre retten til 
livslang læring for alle borgere og give dem mulighed for at blive omskolet i løbet af 
deres arbejdsliv, hvilket er afgørende for innovation og konkurrenceevne;

33. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til snarest og senest i 2014 at vedtage 
konkrete planer om gradvist at udfase al miljøskadelig støtte senest i 2020, øge 
anvendelsen af markedsbaserede instrumenter, herunder en omlægning fra 
arbejdsbeskatning til miljøbeskatning, fastsættelse af priser og takster og udvidelse af 
markeder for miljøvenlige varer og tjenester;

34. mener, at incitamentet fra bæredygtig turisme forbundet med forbrug af lokale produkter, 
kan være i stand til at sætte gang i et genopsving i landbrugs- og håndværksvirksomheder 
og fremme udbredelsen af mikrovirksomheder i lokalområderne, og at de kan være et 
væsentligt økonomisk springbræt til at fremme den økonomiske genopretning og samtidig 
sikre korrekt forvaltning af miljøet, beskyttelse af kulturer og menneskelige bosættelser og 
forebyggelse af erosioner og jordskred;

35. mener, at bygge- og anlægsindustrien bør prioritere at anvende de generelle principper for 
bæredygtigt byggeri og miljøvenligt design, og at en modernisering af den eksisterede 
bygningsmasse i denne forbindelse er særligt betydningsfuld; mener, at dette vil kunne 
opnås bl.a. ved at gennemføre obligatoriske planer for tilpasning af gamle bygninger, både 
offentlige og private, til de nuværende bestemmelser om energibegrænsning og 
energieffektivitet med henblik på at forbruge mindre.



PE508.269v02-00 8/8 AD\940783DA.doc

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 19.6.2013

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

54
7
5

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie 
Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, 
Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Tadeusz Cymański, 
Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill 
Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, 
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta 
Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, 
Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika 
Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Miroslav 
Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló 
Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, 
Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst 
Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine 
Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Romana Jordan, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Christel 
Schaldemose, Renate Sommer, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, 
Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Fabrizio Bertot, Bill Newton Dunn, Konrad Szymański


