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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 EU:s industripolitik bör grundas på en social 
marknadsekonomi, syfta till att minska transaktionskostnaderna för en konkurrenskraftig 
och hållbar industri Europa och möjliggöra effektiv fördelning av resurser via 
marknaderna. Parlamentet anser därför att bindande kvantitativa mål för industrin eller för 
offentliga upphandlingar bör undvikas. 

2. Europaparlamentet noterar att fullbordandet av den inre marknaden är av största vikt för 
den europeiska industrins konkurrenskraft. Kommissionen uppmanas att fastställa 
tillämpningsområdet för en effektivitetsfrämjande harmonisering och förbättrade 
styrelseformer inom ramen för den kommande rättsakten om den inre marknaden. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvidga och fortsätta strategin för bättre 
lagstiftning, och ta särskild hänsyn till de små och medelstora företagens speciella behov. 
Konkurrensanalys bör ingå i konsekvensanalyserna i framtida lagstiftningsförslag. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja nyckelteknik 
genom ramar som är innovationsvänliga och neutrala avseende val av teknik. 
Myndigheterna uppmanas att verka för allmänt stöd för den nya tekniken, grundat på 
vetenskapliga fakta.

5. 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 
noterar att statliga ingripanden i samband med omstruktureringar bör begränsas till att 
lindra sociala problem och till omskolning av arbetskraften, och att man bör undvika att 
öka de EU-medel som går till omstruktureringsprocesser.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att den europeiska industrin globalt 
sett får lika villkor i fråga om bestämmelser och marknadstillträde, och att utarbeta en 
strategi för att stödja de små och medelstora företagens internationalisering. 


