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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at industripolitikken er blevet centrum for den politiske opmærksomhed i 
EU; understreger, at en stærk realøkonomi med en solid industriel base er afgørende for 
en velhavende, konkurrencedygtig og økonomisk velfungerende Union og tjener som den 
bedste kur mod konjunkturafmatning;

2. er i alt væsentligt kritisk indstillet over for Kommissionens selektive udvælgelse af seks 
prioriterede markeder med henblik investeringer og innovation; lægger langt større vægt 
på betydningen af at forbedre rammebetingelserne for forskning og udvikling og på den 
centrale rolle, som nystartede virksomheder og SMV’er spiller som drivkraft bag EU’s 
innovationskapacitet; 

3. mener, at det er særdeles vigtigt at øge EU’s forsknings- og udviklingskapacitet 
væsentligt for at fremme innovation og øge EU’s konkurrenceevne;

4. understreger betydningen af at udvikle økonomiens bæredygtighed for at nå 
målsætningerne med Europa 2020-strategien og opfordrer til, at bæredygtighed gøres til 
et centralt element i EU’s industripolitik; henleder opmærksomheden på, at det navnlig 
vil være hensigtsmæssigt at fremme miljøvenlige produktionsmetoder, øge 
forbrugsgodernes levetid, fremme genanvendelse og yderligere forbedre 
energieffektiviteten af varer, der produceres i det indre marked;

5. konstaterer, at industriproduktionen i EU's randområder er stærkt aftagende; opfordrer 
Kommissionen til at træffe foranstaltninger til fremme af en jævn fordeling af 
industriproduktionen i EU;

6. mener, at kun en proaktiv, integreret industripolitik, som er baseret på forskning, 
innovation og et fælles marked og forbinder forskellige politikområder og 
ressourceeffektivitetsstrategier – herunder forbrugerpolitik og arbejdsmarkedspolitik -
kan skabe gunstige økonomiske vilkår for virksomheder i EU med henblik på at forbedre 
deres konkurrenceevne, og ser frem til forelæggelsen af køreplanen for reform af det 
indre marked for industriprodukter;

7. er af den opfattelse, at det i krisetider må være et grundlæggende krav, at 
industripolitikken bevarer den eksisterende produktionskapacitet; mener, at dette kun kan 
ske ved at træffe foregribende foranstaltninger og omstruktureringsforanstaltninger under 
fuld og aktiv inddragelse af arbejdstagerne;

8. henleder opmærksomheden på den rolle, som investeringer spiller for fremme af 
innovation og vækst, og understreger behovet for mere støtte til iværksætteri i form af 
bedre forretningsbetingelser;

9. opfordrer Kommissionen til at udarbejde forslag til en europæisk klyngepolitik i form af 
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samarbejde mellem med hinanden forbundne virksomheder, leverandører, 
tjenesteudbydere og forskningsinstitutioner; påpeger, at sådanne politikker længe har 
eksisteret på regionalt og nationalt plan, og at de, selv om deres styrker hidtil kun er 
blevet politisk fremmet på disse planer, også har bidraget til konkurrencen mellem 
økonomier på europæisk plan; mener, at de fordele, der også på europæisk plan kunne 
opnås gennem virksomheders, arbejdstageres og regioners fælles udnyttelse af ressourcer 
og faglig viden, ville være et middel til at fremme en mere afbalanceret udvikling af 
industri og handel;

10. betragter en klar og stabil retlig ramme som en grundlæggende forudsætning for fremme 
af vækst og som en yderligere og vigtig grund til at forbedre EU-lovgivningen om 
overvågning af markederne for at garantere produktsikkerheden og retfærdige 
handelsbetingelser;

11. understreger, at hensigtsmæssig lovgivning har central betydning for en vellykket 
industripolitik, ligesom det også er særdeles vigtigt at undgå langsigtede 
konkurrenceforvridende foranstaltninger, navnlig udøvelse af uforholdsmæssig stor 
direkte finansiel indflydelse;

12. påpeger, at det indre marked stadig har et enormt uudnyttet potentiale for at øge 
konkurrenceevnen og kvalitativ vækst i EU, og opfordrer derfor indtrængende 
Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde deres bestræbelser på at fjerne de 
tilbageværende hindringer til gavn for EU's forbrugere, arbejdstagere og virksomheder, 
navnlig SMV'er; understreger desuden, at det er nødvendigt at skabe og styrke 
støtteinstrumenter for planlægning og finansiering (forsikringer, betalingsgarantier osv.), 
så det bliver muligt for SMV'er at udvikle sig på internationalt plan;

13. påpeger, at industrielle forarbejdningsprocesser i stigende grad er videnbaserede, og at 
industriens styrke derfor i afgørende omfang afhænger af veluddannet faglært 
arbejdskraft; opfordrer derfor til en snæver koordinering mellem industripolitik og 
erhvervsuddannelse;

14. opfordrer Kommissionen til at støtte udviklingen af nationale investeringsbanker for 
SMV'er og til at træffe foranstaltninger, der for at støtte industriproduktionen gør det 
muligt for de eksisterende investeringsbanker for SMV'er at udvide deres aktiviteter i 
andre medlemsstater i overensstemmelse med de i disse medlemsstater gældende 
betingelser;

15. opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at fremme den fuldstændige 
gennemførelse af Small Business Act, som er et sammenhængende sæt bestemmelser til 
gavn for SMV’ers vækst, og som bør spille en afgørende rolle i EU’s nye stærke 
industripolitik;

16. er af den opfattelse, at den stadig alvorligere ressourceknaphed ikke blot er et 
bæredygtighedsproblem, men i stigende grad et centralt konkurrenceevneproblem for EU 
og EU’s virksomheder; fremhæver betydningen af ressourceeffektivitet som det vitale 
ledende princip for den europæiske genindustrialiseringsdagsorden; opfordrer med 
hensyn hertil
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– til fuldstændig og ambitiøs gennemførelse af Kommissionens køreplan for et 
ressourceeffektivt Europa

– til indarbejdelse af begrebet kaskadeanvendelse af ressourcer i alle relevante 
politikker for at sikre fuld udnyttelse af vore knappe råstoffer

– Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle og derefter anvende en 
ressourceregnskabsmetode og integrere denne i alle EU-budgettets og de nationale 
budgetters kapitler (der hver især vedrører en bestemt aktivitet), som igen kan 
opdeles i artikler og disse igen, om nødvendigt, i konti, for at sikre effektiv 
indarbejdelse af ressourceeffektivitetshensyn i politisk beslutningstagning;

17. anerkender betydningen af produktsporbarhed, når det gælder om at give forbrugerne 
mulighed for at træffe et mere informeret valg i forbindelse med produktkøb og om at 
anerkende den knowhow, som lokale produktionsvirksomheder har erhvervet sig gennem 
århundrederne;

18. mener, at industripolitikken bør omfatte strategiske målsætninger med afgørende 
betydning for konkurrenceevnen såsom etableringen af effektive og indbyrdes forbundne 
transportinfrastrukturer, et avanceret digitalt net og en europæisk energipolitik;   

19. mener, at fremme og mobilisering af omfattende investeringer i forskning med henblik på 
struktur- og produktfornyelse er en uomgængelig forudsætning for enhver industripolitik; 

20. mener, at der kun kan skabes industriel vækst i EU ved hjælp af en investeringsplan, der 
er ledsaget af robuste foranstaltninger til fremme af adgangen til kredit; 

21. understreger, at industripolitikken bør være styret af princippet om "lige løn for lige 
arbejde" for at sikre såvel kønsligestilling på arbejdspladsen som lige vilkår for 
arbejdstagere, der er ansat på forskellige former for kontrakter;

22. mener, at videreudviklingen af den frie bevægelighed for arbejdstagere gennem 
anvendelse af instrumenter som gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer og 
livslang uddannelse, navnlig for sårbare arbejdstagere, har et stort potentiale for at afbøde 
manglen på faglært arbejdskraft og for at udløse inklusiv vækst;

23. erkender, at tosporet erhvervsuddannelse i væsentligt omfang bidrager til kvalitativ 
industriproduktion og bæredygtig vækst i Europa, og opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til i højere grad at fremme denne uddannelsesform og indføre den i hele 
EU;

24. opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at gennemføre direktivet om bekæmpelse af 
betalingsforsinkelser, eftersom disse navnlig rammer produktionsvirksomheder;

25. opfordrer til yderligere udnyttelse af potentialet i den i direktiv 98/34/EF fastlagte 
notifikationsprocedure og foreslår, at medlemsstaterne indfører konkurrenceevnetest i 
konsekvensanalyser, der gennemføres på de redaktionelle trin i nationale 
lovgivningsprocesser, idet dette bør ske inden for de bredere rammer af den test 
vedrørende det indre marked, som Europa-Parlamentet i sin beslutning af 7. februar 2013 
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med henstillinger til Kommissionen om forvaltningen af det indre marked opfordrede 
Kommissionen til at indføre.

26. understreger, at det er vigtigt at informere EU-borgerne om den centrale rolle, som 
industripolitikken spiller for fremme af økonomisk vækst i Europa.

27. understreger, at en stærk industripolitik bør ledsages af foranstaltninger med henblik på 
en optimal markedsplacering for EU’s produkter, og at det derfor er særdeles vigtigt at 
lægge vægt på disses kvalitet; understreger ligeledes behovet for at bevare, opgradere og 
udvikle håndværksmæssig knowhow i Europa.

28. fremhæver det bidrag, som virksomhederne i luksusindustrien yder til væksten, 
beskæftigelsen og konkurrenceevnen i Den Europæiske Union, eftersom denne sektor 
tegner sig for 3 % af BNP, har en årlig omsætning på over 400 mia. EUR og direkte og 
indirekte beskæftiger næsten 1,5 mio. arbejdstagere i EU således som anført i 
Kommissionens arbejdsdokument af 26. september 2012 om de europæiske 
luksusindustriers konkurrenceevne.

29. går ind for en øget samordning af virksomhedsbeskatningen i EU gennem indførelse af 
fælles skatteberegningsgrundlag.
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