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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att all ambitiös europeisk industripolitik bör grundas på 
en social marknadsekonomi och måste baseras på en stark inre marknad, såväl inom 
Europeiska unionens gränser som i sin externa dimension. Målet bör vara att minska 
transaktionskostnaderna för att främja en konkurrenskraftig och hållbar industri i Europa. 
Parlamentet anser i detta sammanhang att det är mycket viktigt att tillvarata 
globaliseringens möjligheter och möta dess utmaningar genom en kombination av alla 
industripolitiska instrument (t.ex. forsknings- och utvecklingspolitik, regional- och 
sammanhållningspolitik, konkurrenspolitik, handelspolitik och ”smart lagstiftning”).

2. Europaparlamentet anser att EU:s industripolitik även bör bygga på konkreta projekt som 
på ett tydligt sätt gynnar våra företag och medborgare, som exempelvis GMES, Galileo 
och Iter.

3. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att man i samband utformandet och 
genomförandet av industripolitiken i EU ser till att beakta förutsättningarna för hur 
industriavfall ska bortskaffas och var det ska slutförvaras, särskilt när det gäller giftigt 
avfall, för att därmed kunna säkerställa att industriavfall inte blir en miljömässig, 
ekonomisk eller social börda för samhällen inom EU eller i tredjeländer.

4. Europaparlamentet påpekar att fullbordandet av den inre marknaden är av största vikt för 
den europeiska industrins konkurrenskraft och tillväxt. Parlamentet betonar att de 
europeiska industrierna behöver en lämplig ram inom vilken de kan skapa och utveckla 
sitt utbud av varor och tjänster på europeisk nivå, och välkomnar därför förslagen i 
rättsakten om den inre marknaden. Kommissionen uppmanas att fastställa 
tillämpningsområdet för en effektivitetsfrämjande harmonisering och förbättrade 
styrelseformer inom ramen för rättsakten om den inre marknaden, särskilt i frågor som 
gäller moms, immaterialrätt och EU-patent, global standardisering, märkning och 
särskilda sektorsbestämmelser.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att spela en mer proaktiv roll i 
förvaltningen av den inre marknaden genom att förbättra samarbetet mellan nationella 
myndigheter och förstärka införlivandet, tillämpningen och efterlevandet av den inre 
marknadens bestämmelser på plats. Medlemsstaterna uppmanas att minska 
transaktionskostnaderna genom ytterligare åtgärder såsom en mer effektiv e-förvaltning.

6. Europaparlamentet betonar att de offentliga myndigheterna måste stödja utvecklingen av 
nyckelteknik, och understryker att utarbetandet av standarder måste påskyndas eftersom 
det är av största vikt om man vill behålla EU:s industriella konkurrenskraft och försöka 
skapa ny tillväxt. Detta gäller särskilt utvecklingen av standarder som ger incitament till 
innovationer för att klara de nya utmaningar som miljön och samhället ställs inför.
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7. Europaparlamentet konstaterar att det europeiska standardiseringssystemet framgångsrikt 
har bidragit till fullbordandet av den inre marknaden och till den europeiska industrins 
konkurrenskraft. Inte desto mindre uppmanar parlamentet kommissionen att föreslå 
åtgärder för att ytterligare förbättra de europeiska standardernas kvalitet och att påskynda 
standardiseringsprocesserna, för att se till att ny teknik snabbare omsätts i nyskapande 
produkter som kan säljas på hela den inre marknaden. Parlamentet noterar att man vid 
ytterligare förbättringar bör försöka genomföra standardiseringsprocesserna nära 
marknaderna och ge små och medelstora företag bättre förutsättningar att medverka och få 
tillträde.

8. Europaparlamentet betonar att man måste ta hänsyn till de små och medelstora företagens 
och hantverksföretagens särdrag i det europeiska standardiseringssystemet, bland annat 
genom att sänka kostnaderna för deras tillträde till standarder, sprida standarder (genom 
publicering av sammanfattningar) och tillhandahålla ekonomiskt stöd. Parlamentet betonar 
den nyckelroll som de nationella standardiseringsorganen bör spela för att främja och 
stärka de små och medelstora företagens och hantverksföretagens medverkan i 
standardiseringsprocessen, enligt principen om ”nationell delegering”.

9. Europaparlamentet betonar de små och medelstora företagens och hantverksföretagens 
ekonomiska betydelse i det europeiska näringslivet. Parlamentet betonar därför att den 
princip om att tänka småskaligt som främjas i rättsakten om småföretag 
(”Small Business Act”) måste placeras i centrum för EU:s nya industripolitik, så att det 
garanteras att hänsyn tas till dessa företags särdrag när politiken utarbetas och genomförs.

10. Europaparlamentet betonar att den europeiska industripolitiken måste ta hänsyn till hela 
leverantörskedjan, vilken till stor del bygger på små och medelstora företag. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utvidga och förbättra initiativ som 
nätverket Enterprise Europe Network, för att göra de små och medelstora företagen mer 
medvetna om de potentiella vinsterna av gränsöverskridande samarbete, samt se till att fler 
små och medelstora företag får stöd så att de kan komma in på nya marknader, få fram ny 
teknik och säkra EU-bidrag eller EU-finansiering.

11. Europaparlamentet anser att effektiv marknadstillsyn på den inre marknaden är 
grundläggande om man vill skydda den europeiska industrin från illojal konkurrens.
Kommissionen uppmanas att lägga fram ambitiösa förslag för att reformera det nuvarande 
systemet för marknadstillsyn, förstärka EU:s roll i samordningen av den nationella 
marknadstillsynen och tullmyndigheternas arbete, och se till att tillräckliga resurser finns i 
samtliga medlemsstater.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta strategin för bättre lagstiftning 
och förbättra styrningen av den inre marknaden, exempelvis genom att skapa 
bestämmelser om kontaktpunkter och främja gränsöverskridande lösningar för 
online-administration, och samtidigt ta särskild hänsyn till de små och medelstora
företagens speciella behov. Kommissionen bör i sina konsekvensanalyser lägga större vikt 
vid den nya lagstiftningens inverkan på industrins konkurrenskraft och granska den 
befintliga lagstiftningen med detta i minne.
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13. Europaparlamentet noterar att förkommersiell offentlig upphandling kan ge en avgörande 
skjuts mot nya marknader för nyskapande och miljövänlig teknik samtidigt som de 
allmännyttiga tjänsternas kvalitet och effektivitet förbättras. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att bättre informera myndigheter om de möjligheter som finns 
till förkommersiell offentlig upphandling.

14. Europaparlamentet anser att de offentliga upphandlingarnas roll när det gäller att ge 
incitament till en innovativ basindustri inte bör underskattas. Parlamentet uppmanar i detta 
sammanhang medlemsstaterna att utnyttja den fulla potential som finns i förkommersiell 
offentlig upphandling, som en faktor som främjar innovation och ett redskap för att 
förbättra de små och medelstora företagens medverkan i offentliga upphandlingar, vilket 
kommer att göra det möjligt att identifiera och effektivt stimulera pionjärmarknader för 
det europeiska näringslivet.

15. Europaparlamentet anser att innovationer ligger till grund för all industripolitik.
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja nyckelteknik genom 
ramar som är innovationsvänliga och neutrala avseende val av teknik, samtidigt som 
respekten för den intellektuella och den industriella äganderätten garanteras. Parlamentet 
anser i detta sammanhang att offentlig upphandling kan spela en viktig roll med 
en kraftigare betoning av incitament till innovationer och främjande av hållbara produkter, 
inte minst genom att man utvecklar förkommersiell offentlig upphandling, där EU ligger 
långt efter sina främsta konkurrenter. Myndigheterna uppmanas att verka för allmänt stöd 
för den nya tekniken, grundat på vetenskapliga fakta. Parlamentet anser det ytterst viktigt 
att man förstärker det mänskliga kapitalet, bland annat genom att vidta åtgärder för att 
undvika att de bäst utbildade ger sig av från Europa, och genom att främja bildandet av 
olika kluster på innovativa områden för att säkra tillväxt och industrins konkurrenskraft 
inom EU, bland annat genom partnerskap mellan offentliga och privata företag.

16. Europaparlamentet betonar att skyddet av immaterialrätten spelar en avgörande roll när 
det gäller att värna om europeiskt kunnande och främja innovationer inom EU, och detta 
skydd kräver i första hand att kampen mot förfalskningar stärks och att kostnaderna för 
patent minskas i Europa. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna och 
kommissionen att fortsätta sina ansträngningar för att så snart som möjligt få till stånd 
ett EU-patent och ett anpassat system för tvistlösning, och att stärka såväl anslagen av 
medel till som samordningen av tull- och marknadstillsynsmyndigheter för att på ett mer 
effektivt sätt kunna upptäcka förfalskade produkters inträde på den inre marknaden.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att, om det visar sig 
omöjligt att ingå en överenskommelse på europeisk nivå, fortsätta sina ansträngningar för 
att främja inrättande av ett EU-patent genom att skapa ett förstärkt samarbete för att 
möjliggöra utveckling av en europeisk industripolitik som är konkurrenskraftig och 
innovativ.

18. Europaparlamentet noterar att EU-industrier som genererar ett högt mervärde begränsas 
allt mer i tillgången till råvaror (såsom icke järnhaltiga metaller) till följd av 
tillväxtekonomiernas allt starkare press när det gäller den globala efterfrågan. Parlamentet 
understryker att man måste prioritera utveckling av en EU-politik för återvinning av 
råvaror som är utformad som stöd till EU:s industripolitik genom att försöka lösa de 
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problem som finns i samband med avfallsåtervinning och främja största möjliga 
återanvändning av avfallsmaterial. Kommissionen uppmanas att spela en ledande roll i 
utvecklingen av en ny organisatorisk modell för hållbar tillverkning som tar hänsyn till de 
former av cyklisk produktion som redan finns i många sektorer, exempelvis i den 
aluminiumbaserade produkttillverkningen.

19. Europaparlamentet betonar att företagens, och särskilt de små och medelstora företagens 
tillgång till finansiering fortfarande är otillräcklig, och att EU bör vara innovativ för att 
underlätta ramvillkoren för utveckling av investeringarna i den reella ekonomin.
Parlamentet anser att det i en situation av budgetkris är mer nödvändigt än någonsin att 
utforska nya finansieringsvägar, till exempel genom att minska fragmentiseringen av 
riskkapitalmarknaden och utveckla nyskapande partnerskap mellan offentliga och privata 
aktörer, såsom de gemensamma teknikinitiativen, samt förstärka 
Europeiska investeringsbankens roll. Parlamentet betonar behovet av att förbättra och 
underlätta de små och medelstora företagens tillgång till de finansieringsmöjligheter som 
står till buds på finansmarknaderna.

20. Europaparlamentet anser att konkurrenspolitiken bör följa den inre marknadens 
bestämmelser men också tillgodose behoven hos en ambitiös industripolitik.

21. Europaparlamentet understryker att arbetsmarknadens parter är de som är bäst lämpade att 
hantera den anpassning som måste göras till följd av den ekonomiska krisen. Parlamentet 
välkomnar förslaget i rättsakten om den inre marknaden om att inleda samråd med 
arbetsmarknadens parter för att upprätta en europeisk ram så att man på ett tidigt stadium 
kan planera i samband med omstruktureringar av företag och använda medlen för 
omstrukturering på ett bättre sätt.

22. Europaparlamentet påpekar att den europeiska industrin är alltmer beroende av tjänster till 
företag och att man därför måste ägna särskild uppmärksamhet åt alla viktiga led i 
produktionskedjan. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens uttalade 
vilja att lägga större vikt vid dessa ömsesidiga beroenden.

23. Europaparlamentet upprepar att det krävs snabba framsteg när det gäller att koppla 
samman de europeiska företagsregistren, som ett sätt att trygga insyn och garantera 
uppgifternas pålitlighet inte bara för producenterna utan även för konsumenterna.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att den europeiska industrin globalt 
sett får lika villkor i fråga om såväl lagar och föreskrifter som tillgång till våra partners 
marknader, särskilt i fråga om offentliga upphandlingar, och att utarbeta en strategi för att 
stödja de små och medelstora företagens internationalisering. I denna tid av globalisering 
måste varje ambitiös ekonomisk och social strategi från EU:s sida omfatta en verklig 
extern dimension. Europa bör försvara sina intressen och sina värderingar med ökad 
tillförsikt och i en anda av balanserat utbyte och ömsesidiga fördelar.
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