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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 stark industriell grund är nödvändig för en rik och 
ekonomiskt framgångsrik union, och utgör det bästa botemedlet mot lågkonjunktur. 

2. Europaparlamentet anser att endast en aktiv, integrerad industripolitik som sammanlänkar 
olika politiska områden – inbegripet konsumentpolitik och arbetsmarknadspolitik – kan 
skapa gynnsamma ekonomiska villkor för att företag inom EU ska kunna förbättra sin 
konkurrenskraft. 

3. Europaparlamentet påpekar att den inre marknaden fortfarande har enorm, outnyttjad 
potential att öka konkurrenskraften och 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 sådana.

4. Europaparlamentet betonar att industripolitiken bör utgå från principen om lika lön för 
lika arbete. Parlamentet anser att yrkesskicklighet och rättvisa löner inte endast är 
socialpolitiska frågor, utan också förutsättningar för tillväxt, innovation och investeringar. 

5. Europaparlamentet anser att en fortsatt utveckling av den fria rörligheten för arbetstagare, 
med stöd av instrument som det ömsesidiga erkännandet av yrkeskvalifikationer och 
vidareutbildning, särskilt för lågkvalificerade arbetstagare och arbetstagare med 
funktionshinder, har stor potential att minska bristen på kvalificerad arbetskraft och skapa 
en omfattande tillväxt.

6. Europaparlamentet uppmanar till ytterligare utveckling av anmälningsförfarandet enligt 
direktiv 98/34/EG, och föreslår att medlemsstaterna inför konkurrenskraftssäkring för 
konsekvensbedömningar som utförs vid utformningen av ny nationell lagstiftning.


