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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 gläder sig över att industripolitiken nått en framskjuten position inom 
EU:s politik. Parlamentet betonar att en säker realekonomi med en stark industriell grund 
är nödvändig för en rik, konkurrenskraftig och ekonomiskt framgångsrik union, och utgör 
det bästa botemedlet mot lågkonjunktur.

2. Europaparlamentet är i hög grad kritiskt till att kommissionen endast har valt ut sex 
prioriterade marknader för investeringar och innovationer. Parlamentet lägger mycket 
större vikt vid betydelsen av att förbättra ramvillkoren för forskning och utveckling och 
den centrala roll som nystartade företag och små och medelstora företag har som motorer 
för den europeiska innovationskraften. 

3. Europaparlamentet anser att det är väsentligt att forsknings- och utvecklingskapaciteten i 
Europa höjs betydligt för att stimulera innovation och öka den europeiska 
konkurrenskraften.

4. Europaparlamentet framhåller att det är viktigt att utveckla hållbarhetsaspekten av vår 
ekonomi för att uppnå målen i Europa 2020-strategin och begär därför att hållbarhet ges 
en framträdande plats i EU:s industripolitik. Parlamentet noterar behovet av att främja 
miljövänlig produktion, öka konsumtionsvarornas livslängd, främja återvinning samt 
ytterligare förbättra energieffektiviteten för de produkter som tillverkas på den inre 
marknaden.

5. Europaparlamentet konstaterar en kraftig nedgång i industriproduktionen i EU:s yttersta 
randområden. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att främja en 
jämn fördelning av industriproduktionen i Europa.

6. Europaparlamentet anser att endast en aktiv, integrerad industripolitik som grundas på 
forskning, innovation och en inre marknad och som sammanlänkar olika politiska 
områden och metoder för resurseffektivitet – inbegripet konsumentpolitik och 
arbetsmarknadspolitik – kan skapa gynnsamma ekonomiska villkor för att företag inom 
EU ska kunna förbättra sin konkurrenskraft. Parlamentet ser fram emot färdplanen för 
reform av den inre marknaden för industriprodukter.

7. Europaparlamentet anser att bevarandet av befintlig produktionskapacitet under en 
ekonomisk kris är en grundläggande förutsättning för all industripolitik. Parlamentet anser 
vidare att detta endast kan uppnås genom förebyggande åtgärder och 
omstruktureringsåtgärder som genomförs med brett och aktivt deltagande av 
arbetstagarna.

8. Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är med investeringar för att stimulera 
innovation och främja tillväxt och betonar att det behövs ökat stöd till entreprenörskap i 
form av bättre förutsättningar för företagande.
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9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om en europeisk 
klusterpolitik i form av samarbete mellan närstående företag, varuleverantörer, 
tjänsteleverantörer och forskningsinstitut. Parlamentet påpekar att en sådan politik, som 
sedan länge finns på regional och nationell nivå och vars fördelar hittills bara främjats 
politiskt på dessa nivåer, har bidragit till konkurrensen mellan ekonomier även på 
europeisk nivå. Parlamentet anser att utnyttjandet av de fördelar som kan dras av den 
gemensamma användningen av resurser och fackkunskap för företag, anställda och 
regioner även på EU-nivå skulle kunna vara ett sätt att främja en mer balanserad industri-
och handelsutveckling.

10. Europaparlamentet anser att ett tydligt och stabilt rättsligt regelverk är en grundläggande 
förutsättning för att främja tillväxten och att det är ytterligare en viktig anledning till att 
förbättra gemenskapslagstiftningen om marknadstillsyn för att garantera produktsäkerhet 
och rättvisa handelsvillkor. 

11. Europaparlamentet betonar den avgörande betydelsen av lämplig lagstiftning för en 
lyckad industripolitik och behovet av att undvika långvariga konkurrenssnedvridande 
åtgärder, särskilt genom oproportionerligt direkt finansiellt inflytande.

12. Europaparlamentet påpekar att den inre marknaden fortfarande har enorm, outnyttjad 
potential att öka konkurrenskraften och den kvalitativa tillväxten inom EU, och uppmanar 
därför med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för 
att undanröjda kvarvarande hinder, till förmån för EU:s konsumenter, anställda och 
företag, särskilt små och medelstora företag. Parlamentet understryker också att det är 
nödvändigt att skapa och stärka instrument för prognoser och finansiering (försäkringar, 
betalningsgarantier, etc.) så att det är möjligt för små och medelstora företag att växa på 
internationell nivå.

13. Europaparlamentet påpekar att de industriella tillverkningsprocesserna blir allt mer 
kunskapsbaserade och att industrins styrka därför är starkt beroende av välutbildade 
specialister. Parlamentet kräver därför en nära samordning mellan industripolitik och 
fortbildning.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja utvecklandet av nationella 
investeringsbanker för små och medelstora företag och att vidta åtgärder som gör det 
möjligt för de befintliga investeringsbankerna för små och medelstora företag att utvidga 
sin verksamhet till andra medlemsstater – i enlighet med de villkor som gäller i dessa 
medlemsstater – som ett sätt att stödja industriproduktionen.

15. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fullfölja genomförandet av 
småföretagsakten, som utgör ett enhetligt ramverk för åtgärder för att främja små och 
medelstora företags tillväxt och som bör spela en viktig roll i EU:s nya, starka 
industripolitik.

16. Europaparlamentet anser att tilltagande resursbrist inte bara är en hållbarhetsfråga utan i 
allt högre grad en viktig konkurrensfråga för Europa och dess företag. Parlamentet 
framhåller att resurseffektivitet är den viktigaste vägledande principen för den europeiska 
agendan för återindustrialisering. Parlamentet kräver i detta sammanhang att
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– kommissionens färdplan för ett resurseffektivt Europa genomförs ambitiöst och fullt 
ut,

– principen om att resurser ska användas i flera steg integreras i all relevant politik så att 
hela potentialen hos våra bristfälliga råvaror utnyttjas,

– att kommissionen och medlemsstaterna utvecklar och därefter inför en metod för 
resursräkenskaper för att integrera resursräkenskaper i alla kapitel (som vart och ett 
motsvarar en verksamhet) i EU:s budget och de nationella budgetarna; räkenskaperna 
på kapitelnivå kan i sin tur delas upp ytterligare i artiklar och vid behov poster för att 
se till att resurseffektivitet på ett ändamålsenligt sätt integreras i beslutsfattandet.

17. Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt att produktionen är spårbar så att 
konsumenterna kan göra mer välinformerade val när de köper varor och att det kunnande 
som lokala tillverkningsföretag tillägnat sig under århundraden erkänns.

18. Europaparlamentet menar att industripolitiken bör innefatta strategiska mål som är 
avgörande för tillväxten, såsom skapandet av en effektiv och sammanlänkad 
transportinfrastruktur, ett högt utvecklat digitalt nät och en europeisk energipolitik. 

19. Europaparlamentet anser att främjandet och mobiliseringen av betydande 
forskningsinvesteringar som syftar till innovation av strukturer och produkter utgör ett 
väsentligt inslag i all industripolitik. 

20. Europaparlamentet anser att det för att EU:s industrier ska kunna växa krävs en 
investeringsplan som stöds av kraftfulla åtgärder för att underlätta tillgången till krediter. 

21. Europaparlamentet betonar att industripolitiken bör styras av principen om lika lön för 
lika arbete för att säkerställa både jämställdhet på arbetsplatsen och lika villkor för 
arbetstagare med olika typer av kontrakt.

22. Europaparlamentet anser att en fortsatt utveckling av den fria rörligheten för arbetstagare, 
genom instrument som det ömsesidiga erkännandet av yrkeskvalifikationer och livslångt 
lärande, särskilt för utsatta arbetstagare, har stor potential att minska bristen på 
kvalificerad arbetskraft och skapa en omfattande tillväxt.

23. Europaparlamentet konstaterar att varvad utbildning i hög grad bidrar till kvalitativ 
industriproduktion och hållbar tillväxt i EU och uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att ytterligare främja och etablera denna typ av utbildning inom Europa.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att så snabbt som möjligt tillämpa 
direktivet om bekämpande av sena betalningar, eftersom detta särskilt berör 
tillverkningsföretag.

25. Europaparlamentet uppmanar till ytterligare utnyttjande av potentialen hos 
anmälningsförfarandet enligt direktiv 98/34/EG, och föreslår att medlemsstaterna inför 
konkurrenskraftssäkring för konsekvensbedömningar som utförs vid utformningen av ny 
nationell lagstiftning inom den vidare ram som utgörs av det inremarknadstest som 
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efterlyses i parlamentets resolution av den 7 februari 2013 med rekommendationer till 
kommissionen om styrningen av den inre marknaden.

26. Europaparlamentet framhåller att det är viktigt att informera EU-medborgarna om 
industripolitikens nyckelroll när det gäller att främja ekonomisk tillväxt i Europa.

27. Europaparlamentet understryker att en stark industripolitik måste åtföljas av åtgärder för 
att uppnå bästa möjliga positionering på marknaden för våra produkter och att det därför 
är väsentligt att särskilt lyfta fram deras kvalitet. Parlamentet understryker behovet av att 
bevara, förbättra och utveckla hantverkskunnandet i Europa.

28. Europaparlamentet understryker det bidrag som företag som tillverkar varor i den högre 
prisklassen ger till EU:s tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Denna sektor står för 
3 procent av EU:s BNP och har en omsättning på över 400 miljarder euro per år och 
nästan 1,5 miljoner personer direkt och indirekt anställda i Europa, enligt uppgifter i 
kommissionens arbetsdokument om konkurrenskraften hos den europeiska sektorn för 
varor i den högre prisklassen som offentliggjordes den 26 september 2012.

29. Europaparlamentet stödjer en starkare samordning av bolagsbeskattningen i EU genom 
införandet av harmoniserade skattebaser.
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