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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en industripolitik for en globaliseret verden
2010/2095(INI).

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af XX. oktober 2010 om "En industripolitik 
for en globaliseret verden" (KOM(2010)XXXX),

– der henviser til sin beslutning af 16. juni 2010 om EU 20201,

– der henviser til sin beslutning af 15. juni 2010 om Fællesskabets innovationspolitik i en 
verden under forandring2,

– der henviser til sin beslutning af 22. maj 2008 om midtvejsevaluering af industripolitikken 
- et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse3,

– der henviser til den uformelle samling i Rådet (konkurrenceevne) den 14. og 15. juli 2010,

– der henviser til konklusionerne fra den 2999. samling i Rådet (konkurrenceevne) den 1.-
2. marts 2010,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af xxx,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af xxx,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 om ”Europa 2020 - En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst”(KOM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af XX. september 2010 om ”Europa 2020-
flagskibsinitiativ - Innovation i EU - Forandring af Europa med henblik på tiden efter 
krisen” (KOM(2010)XXXX),

– der henviser til Kommissionens dokument af 26. april 2010 fra Generaldirektoratet for 
Erhvervspolitik med titlen ”EU Manufacturing Industry: What are the Challenges and 
Opportunities for the Coming Years?4,

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument med titlen ”Rapport om gennemførelsen 
af SBA” (KOM(2009)0680),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. juli 2008 om handlingsplanen for 
bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik 
(KOM(2008)0397),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. juli 2007 med titlen ”Midtvejsevaluering 
                                               
1 Vedtagne tekster P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Vedtagne tekster P7_TA-PROV(2010)0209.
3 EUT C 219E af 19.11.2009, s. 65.
4 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5784&userservice_id=1
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af industripolitikken – Et bidrag til EU’s strategi for vækst og beskæftigelse” 
(KOM(2007)0374),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om International Handel, Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse og Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at den globale økonomiske krise har ramt den europæiske industri hårdt 
og således har medført en yderligere skærpelse af de allerede igangværende 
globaliseringsprocesser, klimaændringerne, befolkningsmæssige forandringer og 
overgangen til en videnbaseret industri, hvilket påvirker den industrielle udvikling, 
arbejdsstyrken og fremtidsudsigterne radikalt,

B. der henviser til, at det kun er muligt at opretholde den europæiske industris førerposition 
ved hjælp af nye teknologier/processer/løsninger, forskning og udvikling, en avanceret 
forsyningskæde, bedre effektivitet, stærke menneskelige ressourcer, god logistik og 
infrastruktur, da omkostningsnedskæringer ikke er vejen frem for industrien i Europa,

C. der henviser til, at det er muligt at opnå industriel fremgang ved hjælp af en klog, 
langsigtet og afbalanceret regulering og stimulering af markedet samt globale tendenser 
mod rene og bæredygtige produktions- og distributionsformer, og der ligeledes henviser 
til, at forbruget kan udnyttes på en klog måde til gavn for den europæiske industri, dens 
konkurrencedygtighed og globale førerposition,

En ny tilgang til en bæredygtig industripolitik

1. glæder sig over, at Kommissionen nu endelig med EU 2020-strategien har erkendt 
betydningen af en aktiv industripolitik for bæredygtig vækst og beskæftigelse i Europa;

2. opfordrer Kommissionen til sammen med Europa-Parlamentet og Rådet at udvikle en 
kvalitativ og, hvor det er muligt, kvantitativ målsætning for den europæiske industri i 
2020, som sigter mod en langsigtet, bæredygtig udvikling og indeholder retningslinjer, 
f.eks. for energi- og ressourceeffektivitet, således at stabilitet og konkurrenceevne og 
dermed arbejdspladser kan udvikle sig i den europæiske industri;

3. understreger, at en ny bæredygtig industripolitik kun kan lykkes ved en integreret, 
tværsektoriel tilgang, der understøttes af horisontale og sektorale initiativer og 
foranstaltninger på europæisk, nationalt og regionalt plan;

4. betoner, at den nye integrerede tilgang kræver et særdeles velfungerende samarbejde 
internt i Kommissionen, og opfordrer Kommissionen til at oprette en permanent taskforce 
for industripolitik til dette formål,

5. fremhæver, at en ny bæredygtig industripolitik kun kan fungere, hvis den afpasses nøje 
efter medlemsstaternes politik, og opfordrer derfor Kommissionen til i 2011 at tage de 
initiativer, som Lissabontraktaten (artikel 173, stk. 2) giver mulighed for, vedrørende 
retningslinjer, indikatorer, overvågningsmuligheder og evalueringsprocedurer,
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6. er overbevist om, at en ny bæredygtig industripolitiks succes er afhængig af, at samtlige 
aktører, navnlig arbejdsmarkedets parter, inddrages i den; opfordrer Kommissionen til at 
forankre et klart partnerskabsprincip på alle områder og i alle foranstaltninger; mener, at 
der til det også hører løbende fælles planlægning med henblik på og evaluering af den 
forventede udvikling og dermed en kritisk gennemgang af strategier, foranstaltninger og 
programmer;

7. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at udarbejde en konkret tidsplan for 
overvågning af gennemførelsen og til hvert år at fremlægge en fremskridtsrapport;

Innovation

8. understreger, at innovation er hoveddrivkraften bag industripolitikken, og at alle 
initiativer, som understøtter innovation

 skal baseres på en omfattende definition af innovation, der bl.a. omfatter produkter, 
tjenesteydelser, processer, organisation, kvalitet og forvaltning

 skal omfatte den samlede proces- og værdikæde, og

 ikke kun skal afledes af produktet, men også af behov og anvendelse, således at man 
kan udvikle på en integreret måde og producere mere målrettet med sigte på at skabe 
mærkbare fordele for forbrugere, virksomheder og samfundet generelt;

9. kræver, at forskningsudgifterne i den næste støtteperiode efter 2013 (8. rammeprogram for 
forskning og udvikling) øges betydeligt (EU-målsætningen for offentlig støtte er 1 % af 
bruttonationalproduktet); mener, at det udover stærkt procesorienteret forskning og 
innovation er nødvendigt med forskning i grundlæggende teknologier på tværs af sektorer, 
og at det derudover er nødvendigt at forenkle processer og procedurer;

10. fremhæver, at finansieringsfaciliteten for risikodeling er blevet en succes som et vigtigt 
middel for små og mellemstore virksomheder til via EIB at finansiere forskning, og 
opfordrer kraftigt Kommissionen til at stille betydeligt flere midler til rådighed for denne 
finansieringsfacilitet; 

11. opfordrer til yderligere stimulering af teknologier til bæredygtig udvikling, således som 
man er begyndt med i ETAP-handlingsplanen, hvor der sker en sammenkobling på tværs 
af forsknings- miljø- og økonomiske strategier; kræver en ambitiøs ETAP-følgeplan;

12. minder om, at det offentlige udbudssystem med en volumen på 17 % af 
bruttonationalproduktet i EU er et stærkt instrument til at stimulere innovation med; gør 
opmærksom på, at konkurrenter som Kina og USA har fastlagt ambitiøse mål for 
tilvejebringelsen af innovative og økologiske produkter, og kræver tilsvarende mål i EU;

Ressourcer

13. er af den overbevisning, at den betydelige stigning i ressourceeffektiviteten for råvarer og 
hjælpematerialer samt andre materialer styrker den europæiske industris 
konkurrenceposition på verdensmarkedet, og opfordrer derfor Kommissionen til at 
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fremme ressourceeffektivitet som et prioriteret område. Dertil hører:

 udvikling af klare indikatorer til brug ved kontrol af stigningen i 
ressourceproduktiviteten og videreudvikling af dertil hørende standarder

 udvikling af modeller for nye tiltag som f.eks. indgåelse af ressourceaftaler

 udbredelse af bedste praksis-løsninger og fremme af ressourceeffektivitet, netværk og 
materialeeffektivitetsagenturer;

 udvikling af en model for bæredygtighedsrapporter for virksomheder, som afspejler 
deres økologiske rygsæk og dermed fører til omkostningsbesparelser og gør 
virksomhederne mere konkurrencedygtige, som samler og harmoniserer eksisterende 
indberetningsforpligtelser og muligheder (f.eks. EMAS), og som i så vid udstrækning 
som mulig bør være obligatorisk; 

14. understreger, at det er af afgørende betydning for den europæiske industris 
udviklingsmuligheder, at der er råvarer til rådighed; opfordrer derfor Kommissionen til 
allerede i 2010 at fremlægge en omfattende råvarestrategi, som bl.a. skal indeholde 
følgende:

 en intensivering af genudvinding af råvarer ved hjælp af ambitiøse 
genanvendelsesregler, fremme af forskning på dette område og et stop for eksport af 
råvareholdigt affald

 øget forskning med henblik på substitution af sjældne råvarer

 optimal udnyttelse af råvarerne i EU, hvilket bl.a. kræver hurtig indførelse af et 
europæisk geo-informationssystem med en oversigt over råvarer i EU

 sikring af tilstrækkelige råvareleverancer ved hjælp af faire handelsaftaler og 
strategiske partnerskaber

 foranstaltninger mod den voksende oligopolisering af råstofudvindingen og 
råstofhandelen;

15. er overbevist om, at industrien har brug for en langsigtet energipolitik, som sikrer rimelige 
energipriser og forsyningssikkerhed, som gør det muligt at producere uden samtidig at 
udsende klimaskadelige gasser, og som hindrer CO2-lækage; mener, at det indre 
energimarked er et aktiv, når det gælder om at sikre omstillingen til kulstoffattig 
produktion og forsyning, og at netinfrastrukturen derfor skal fornyes, udbygges og gøres 
mere intelligent (”smart grids”);

16. kræver, at der gøres alle bestræbelser på at afhjælpe kvalifikationsmangler, hvortil bl.a. 
hører:

 en institutionaliseret dialog mellem de kompetente myndigheder og arbejdsmarkedets 
parter med henblik på at forny læseplanerne og udarbejde metoder til, at overgangen 
fra skole til arbejdsmarked bliver en succes 
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 afstemte initiativer til styrkelse af naturvidenskabelige uddannelser (”STEM”-
uddannelser, jf. science, technology, engineering og mathematics) på alle niveauer, 
især for kvinder, og udveksling af bedste praksis

 andre indbyrdes afstemte og målrettede videre- og efteruddannelser, som er til gavn 
for såvel arbejdsgivere som arbejdstagere, og øget udnyttelse af Den Europæiske 
Socialfond i denne sammenhæng

 åbning og modernisering af de videregående uddannelser for efteruddannelse på det 
faglige område (ingeniører, it-ingeniører, teknikere);

En bæredygtig industrikultur

17. kræver en stærkere og sammenhængende EU-politik for de førende markeder såsom 
miljøbrancherne (ca. 3,5 mio. beskæftigede, 300 mia. EUR i omsætning og op til 50 % i 
markedsandel på verdensplan); fremhæver, at mange såkaldt traditionelle markeder har 
stor innovationskapacitet, f.eks. markedet for stål, biler, skibsbyggeri, og/eller har 
komparative fordele, som bør udnyttes fuldt ud, og mener, at det i den forbindelse gælder 
om at videreudvikle produktrelaterede regelsæt, f.eks. miljødesigndirektivet, og 
iværksætte stimulerende initiativer såsom initiativet vedrørende miljøvenlige biler;

18. forlanger, at rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation forlænges til efter 
2013 og udvides betydeligt;

19. kræver en styrket indsats for hurtigst muligt at få udformet et fællesskabspatent med 
henblik på at forbedre rammebetingelserne for industrielle ejendomsrettigheder, 
gennemføre en reform af standardiseringsmetoder og internationalt at få fastlagt 
standarder til sikring af den teknologiske førerposition; 

20. kræver oprettelse af en taskforce til omstruktureringer og styrkelse af Den Europæiske 
Strukturfonds rolle i omstruktureringsprocesser, således at der udvikles et nyt perspektiv 
for arbejdstagere og virksomheder; mener, at forskning og udvikling vedrørende 
omstruktureringsprocesser skal intensiveres;

21. anerkender, at der er regionale forskelle i den industrielle udvikling, først og fremmest på 
grund af afindustrialiseringen i de nye medlemsstater, og kræver, at de også tages i 
betragtning i den nye bæredygtige industripolitik med henblik på at styrke den territoriale 
samhørighed,

22. fremhæver den store plads, som små og mellemstore virksomheder indtager i 
industrilandskabet, og opfordrer Kommissionen til

 at fremskynde gennemførelsen af „Small Business Act“ og afhjælpe manglerne ved 
anvendelsen af de vedtagne retningslinjer og konkrete foranstaltninger (f.eks. 
nedbringelse af den administrative byrde og SMV-testen)

 at fortsætte kampen for at forbedre adgangen til finansieringsmuligheder for SMV’er, 
navnlig at udvikle holdbare muligheder for at få adgang til risikokapital og i 
forbindelse med finansmarkedernes nye struktur at styrke finansieringsmulighederne 
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for SMV’er samt disses foretrukne finansieringskilder;

23. er af den opfattelse, at støttepolitik ikke kun må ses ud fra et konkurrenceretligt 
synspunkt, men skal udnyttes proaktivt i EU's interesse til at styrke innovation og 
markedsføring eller i forbindelse med omstruktureringer i industrien, og det på en 
gennemsigtig måde og på grundlag af klare regler; 

24. forlanger, at fremtidige handelsaftaler udformes på en sådan måde, at de udgør en del af 
en industripolitisk strategi med fair konkurrence i udviklingslande og vækstlande; mener, 
at princippet om bæredygtig udvikling skal gennemføres over en bred front, og at sociale 
og økologiske standarder skal indgå i frihandelsaftaler; mener, at man bør sikre, at 
europæiske industrierhverv ikke trues af illoyale foranstaltninger, som det er tilfældet i 
solarbranchen nu;

25. understreger, at de ansattes ideer og kompetencer skal udnyttes ved fornyelsen af 
industrien, og gør opmærksom på, at deres deltagelse skal være så omfattende som muligt 
og gå videre end minimumsbestemmelserne (f.eks. direktiv 2002/14/EF og direktiv 
2009/38/EF);

Sektorer

26. er overbevist om, at sektorspecifikke initiativer ud over en horisontal tilgang beskæftiger 
sig med de forskellige branchers særlige egenskaber og bidrager til modernisering og 
styrkelse af konkurrenceevnen; forlanger, at

 de eksisterende sektorspecifikke tilgange (taskforcer, fora på højt plan, 
innovationsplatforme såsom Cars 21) bliver renoveret, videreudviklet og forsynet med 
et klart strategisk indhold af Kommissionen og under inddragelse af alle aktører 

 at resultaterne anvendes på en måde, som er tilpasset hver enkelt sektors behov

 der navnlig fokuseres på de europæiske kernesektorer, bl.a. bilsektoren, vedvarende 
energi, luftfart, kemi, ernæring, kreative sektorer

 Kommissionen med regelmæssige mellemrum fremlægger fremskridtsrapporter;

Ansvar

27. er af den opfattelse, at den europæiske industri, som nyder godt af disse politiske 
bestræbelser og de gode rammebetingelser, bør påtage sig mere ansvar for bæredygtig 
vækst og beskæftigelse i Europa; mener, at industrien i form af selvpålagte forpligtelser 
bør forpligte sig klart til at investere i Europa, fastholde sine egne forskningsbestræbelser, 
yde et bidrag til en ny kvalifikationskultur, udvikle endnu flere bæredygtige produkt- og 
procesinnovationer og i videst muligt omfang indgå strategiske partnerskaber i Europa;

Regioner

28. understreger, at regionale strukturer udgør et vigtigt bidrag til styrkelsen af industrien i 
Europa; mener, at kompetenceklynger og innovationssammenhænge (virksomheder, 
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universiteter og forskningscentre) samt netværk bestående af virksomheder (værdikæder, 
synergier) og med andre aktører er af afgørende betydning for investeringsbeslutninger; 
derfor bør

 innovative klynger og netværk dels ydes bedre støtte, for at man på en koordineret 
måde dermed fremmer vidensoverførsel og forskning, kvalifikationsudvikling og 
infrastruktur, dels prioriteres højt i Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

 regionale netværksstrukturer såsom storbyregioner i deres fremme af det industrielle 
grundlag understøttes af EU

 Den Europæiske Investeringsbank styrke forbindelsen mellem industripolitik og 
territorial samhørighed;

o

o o

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

DEN EUROPÆISKE INDUSTRI I HOVEDTRÆK

EU’s industri tegner sig for rundt regnet en tredjedel af bruttoværditilvæksten i EU, idet 
industriprodukter udgør næsten 3/4 af EU’s eksport og skaber 1/3 af beskæftigelsen, således 
at industrien sørger for livsunderhold til godt 57 mio. mennesker. Hvis man tager dens 
multiplikatoreffekt i betragtning, ifølge hvilken hvert eneste job i industrien skaber ca. to 
yderligere jobs i beslægtede sektorer, er dens indvirkning på beskæftigelsen endnu større. 

Industrien i EU27 (Eurostat)
% af 

bruttoværditilv
ækst (2008)

Beskæftigelse (2008)
% af total mio.

# af 
virksomheder i 
tusinder (2007)

Råstofindvinding 1 0.4 0.8 21.4
Fremstillingsvirksomhed 16.8 16.8 37.0 2 323
Elektricitets-, gas- og 
vandforsyning

2.3 0.8 1.7 36.0

Bygge- og anlægsvirksomhed 6.4 8.4 17.0 3 090
I ALT 26.5 26.4 56.5 5 470.4

GENOPDAGELSE AF INDUSTRIEN I EUROPA

Den seneste dybe økonomiske krise har ramt den europæiske industri. Men krisen har også sat 
fokus på industriens betydning for EU’s økonomi og gjort det klart, at der ikke er blevet gjort 
nok for at tilgodese dens behov ordentligt i den aktuelle udfordrende situation. Industrien 
kommer nu om dage ofte i anden række efter den meget omtalte tjenesteydelsessektor og 
sektor for finansielle tjenester. I EU's industripolitik er man blevet ved med at fokusere på, at 
markederne burde regulere sig selv, og dette er indtil videre først og fremmest blevet 
gennemført ved hjælp af enkeltstående foranstaltninger og næsten uden koordinering på tværs 
af medlemsstaterne. Industripolitikken har i vid udstrækning været en reaktion på ændrede 
vilkår og har sjældent været baseret på fremadrettede analyser. 

DE KONSTANTE UDFORDRINGER

Industrien befandt sig allerede i en omstruktureringsproces, før den økonomiske krise satte 
ind. Nu står den over for en række udfordringer, der er gensidigt forstærkende:

a) Industrien har altid været alvorligt påvirket af de stadig hurtigere forandringer i 
udviklingen af den globale økonomi. Grænsen mellem udviklede lande og 
udviklingslande og deres respektive traditionelle styrkeområder ændrer sig dagligt på 
grund af den stadig mere intensive konkurrence. Efterspørgslen på det globale marked 
udvikler sig hastigt og kræver omorientering, omstrukturering og omspecialisering i 
virksomhederne. Den nye internationale arbejdsdeling med hurtigt voksende 
økonomier som Kina, Indien, Brasilien og Rusland øger presset fra globaliseringen. 
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b) En ny form for globalisering er under udvikling og går i retning af et globalt 
vidensamfund, hvor innovation og forskning udmanøvrerer menneskets arbejdsindsats 
og manuelt arbejde som drivkraften bag vækst og konkurrenceevne.

c) Klimaændringerne er irreversible og kan ikke gøres til genstand for forhandling. 
Udbruddet i det globale økonomiske kapløb har lagt et enormt pres på alle typer 
ressourcer. Fordi det er nødvendigt at mildne klimaændringerne og sikre den 
biologiske mangfoldighed, og fordi man er ved at løbe tør for råmaterialer samtidig 
med, at efterspørgslen vokser, er industrien nødt til at bevæge sig hen mod en 
kulstoffri og ressourceeffektiv produktion. 

d) Forskydninger i befolkningssammensætningen ændrer på grundlæggende vis både 
forbruger– og leverandørprofilen. Den stadige stigning i den gennemsnitlige levealder 
kræver nye produkter, nye transportformer og en ny måde at organisere arbejdskraft 
på. Der vil opstå mangel på kvalificeret arbejdskraft.

e) Den hastige urbanisering skaber nye udfordringer bl.a. på områderne mobilitet, 
bygninger og logistik. 

STYRKELSE AF EN FÆLLES TILGANG TIL INDUSTRIPOLITIKKEN

I Europa 2020-strategien anerkendes for første gang, at der er behov for en ny tilgang i form 
af et flagskibsinitiativ. Tiden er inde til, at EU drager fuld nytte af de fælles muligheder for 
bæredygtig fornyelse og yderligere udvikling af det industrielle grundlag med kvalitetsjobs. 
Den europæiske industri bør bevare sit lederskab på kerneområderne og ikke falde tilbage og 
bare følge efter de andre. Tiden er inde til, at EU vælger sin egen vej for fremtidens industri. 
EU er nødt til at sikre sig, at værditilvæksten skabes i EU selv.

Det er klart, at en succesfuld industripolitik skal indlejres i både 

 en ny arkitektur i den finansielle sektor og
 en særlig makroøkonomisk koordinering af den økonomiske, skattemæssige og 

budgetmæssige politik med sigte på vækst og beskæftigelse uden skattemæssig 
dumpning (f.eks. harmonisering af selskabsskatten).

Fiaskoen i systemet med selvregulering på de finansielle markeder skal resultere i en ny 
omfattende lovgivningsmæssig ramme, der kan bringe det finansielle system tilbage til dets 
egentlige virke: at få opsparing til at blive til produktive investeringer, navnlig for industrien 
og SMV’erne. 

Man bør udnytte de muligheder, der ligger i EU-traktatens artikel 173. EU og 
medlemsstaterne bør i fællesskab udvikle en sammenhængende og utvetydig industripolitik 
tillige med en klar strategi og indikatorer til at sikre og overvåge, at det bliver en succes. De 
forskellige tendenser inden for industripolitikken (protektionisme, governance, incitamenter, 
konkurrenceevne) bør ikke få lov til at komme ud af kontrol.
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EN NY INTEGRERET OG BÆREDYGTIG INDUSTRIPOLITIK I EU

EU’s industripolitik bør orienteres både mod en bæredygtig, miljømæssigt effektiv og globalt 
konkurrencedygtig fornyelse af det industrielle grundlag og mod en bæredygtig overgang fra 
hovedsageligt produktionsindustri til vidensindustri. Det er af afgørende betydning at 
integrere alle EU-politikker heri ved at samle alle aspekter af betydning for industrien. Dette 
kræver et nyt niveau af samarbejde internt i Kommissionen og samarbejde med alle berørte 
parter.

Efter ordførerens mening er der 15 centrale “hjørnesten”, som den nye tilgang til industrien i 
Europa skal tilgodese: 

1) Etablering af en innovationskæde

Vi har brug for industrirelateret forskning, udvikling af innovation og anvendelse – hele 
innovationskæden. Ved innovation forstås ikke kun teknologisk innovation; derved forstås 
også organisatorisk innovation, innovation af forretningsmodeller, produktdesign og kvalitet. 
For at fremme innovation er det nødvendigt at skabe innovationsvenlige rammebetingelser, 
for så vidt angår normer, standarder, patenter og beskyttelse af immaterielle rettigheder. Nye 
tværsektorielle basisteknologier (f.eks. ikt, mobilitet, energi, bio- og nanoteknologi) bør 
fremhæves og tilstræbes. Der er brug for sammenhængende strategier, der muliggør indbyrdes 
tilnærmelse og samarbejde mellem forskellige innovative sektorer. EU’s innovationspolitik 
bør rettes mod hullerne i værdikæden. På fremtidens vigtigste områder såsom bæredygtighed, 
befolkningsmæssige forandringer og urbanisering kræves der nye løsninger.

2) Fremme af ressourceeffektivitet

I de sidste årtier har arbejdsproduktivitet udviklet sig meget hurtigere end 
ressourceproduktivitet (energi og materiale). I industrien udgør arbejdsomkostningerne 
omkring 20 % og ressourceomkostningerne 40 %. En kraftig stigning i 
ressourceproduktiviteten på grundlag af EU's standarder, incitamenter, fælles mål, 
virksomhedernes mål samt fremme af systemer til den bedste tilgængelige teknologi styrker 
bæredygtighed og global konkurrenceevne for den europæiske industri med nye 
markedsperspektiver i globale værdikæder og sikrer jobs i Europa. Der bør foretages en 
beregning af virksomhedernes “økologiske rygsæk”, der kommer til udtryk i en obligatorisk 
bæredygtighedsrapport.

3) Klare mål for bæredygtige produkter

Den bæredygtige produktion skal forbedres ved hjælp af koordinerede, miljømæssigt 
innovative produktstandarder baseret på livscyklusanalyser (f.eks. direktiv om miljøvenligt 
design, standarder for bygninger og biler). 

4) Anvendelse af offentlige udbud

Offentlige udbud bør anvendes som et instrument til at introducere nye og bæredygtige 
produkter og tjenester med i både den offentlige og den private sektor. De muligheder, 



PR\824649DA.doc 13/15 PE445.790v01-00

DA

direktiv 2004/18/EF giver1, bør udnyttes konsekvent. Derudover er de behov for at målrette 
offentlige udgifter bedre mod investeringer i fremtiden, fortrinsvis til gavn for 
videnøkonomien og industriel innovation. 

5) Styrkelse af produktionen af ren energi

Energipolitik og industripolitik er nært forbundne med hinanden. En god energiforsyning er 
en nødvendighed, og vedvarende energier udgør de nye vækstmarkeder, der fører til nye 
kvalitetsjobs. Industripolitikken har brug for en langsigtet energipolitik, der sikrer 
klimaforandringspolitikken, rimelige energipriser og forsyningssikkerhed og samtidig hindrer 
CO2-lækage. 

6) En overbevisende råvarestrategi

Den europæiske industri er afhængig af at have pålidelig adgang til råvareressourcerne, 
hvilket er blevet stadig mere problematisk. Ud over en retfærdig sikring af tilstrækkelige 
ressourceforsyninger er der behov for samtidig at udvikle en egentlig politik med henblik på 
at opnå en høj procentdel af genanvendelse af eksisterende ressourcer (f.eks. direktivet om 
affald af elektrisk og elektronisk udstyr) og sætte en stopper for eksport af affald, samt at 
understøtte dette med den nødvendige forskning og udvikling. Det vil til stadighed være 
nødvendigt at gøre op med hindringer mod en fair international handel med de vigtigste 
industrielle ressourcer.

7) Tilpasning af handelen med henblik på retfærdig sameksistens og bæredygtig 
produktion

Den internationale handelspolitik er helt klart en central faktor i en bæredygtig produktion. 
Handel er ikke et mål i sig selv, men en del af en industriel strategi. Handelspolitik bør give 
adgang til vigtige og voksende markeder på et retfærdigt grundlag. Det multilaterale, 
regelbaserede system under WTO med dets tvistbilæggelsesordning er det mest effektive og 
retmæssige middel til at forvalte og udvide handelsforbindelserne på en gennemsigtig måde. 
Bæredygtig produktion kræver et ordentligt arbejdsklima og en ordentlig aflønning samt 
obligatoriske miljøstandarder. Dette bør nedfældes i handelsaftaler. 

8) Hovedtræk i en obligatorisk sektoriel industripolitik

For de forskellige sektorielle tilgange (taskforcer, rådgivende udvalg på højt plan, 
innovationsplatforme, f.eks. LeaderShip, Cars 21, IKT-taskforcen, arbejdsgruppe på højt plan 
om den kemiske industri) bør der opstilles klare rammer og et strategisk indhold med 
sektorielle konsekvensvurderinger og handlingsplaner med henblik på at fremme en 
bæredygtig udvikling.

9) Inddragelse af SMV’er

De små og mellemstore virksomheder bør styrkes som rygraden i den europæiske industri ved 

                                               
1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114-240.
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hjælp af en forbedret teknologioverførsel, adgang til finansiering i form af banklån, 
risikovillig kapital samt fællesskabsfinansiering via rammeprogrammer. Derudover bør man 
stimulere SMV’ernes deltagelse i offentlige udbud, så de får en større andel heraf, og give 
dem bedre muligheder for internationalisering. 

10) Udvikling af regionale indsatsområder

EU’s politik skal fremme innovative klynger bedre for at udvikle vidensoverførsel, 
forskningsaktiviteter, kvalifikationsudvikling og infrastrukturer på en koordineret måde. 
Etablering af europæiske konkurrenceklynger og nye grupperinger med forskellige 
innovationsaktører (virksomheder, universiteter og forskningscentre - "økosystemer") og 
industrinetværk med et operationelt flow af viden samt inddragelse af mange aktører er af 
afgørende betydning, når der skal træffes en investeringsbeslutning. Den Europæiske 
Investeringsbank er nødt til at styrke forbindelsen mellem industripolitik og territoriel 
samhørighed.

11) Foregribelse af industrielle forandringer

Industripolitikken bør i stadig stigende omfang prøve at foregribe og forberede sig på 
forandringer ved at udarbejde langsigtede strategier. Der er brug for et nyt instrument og 
omfattende inddragelse af arbejdsmarkedets parter.

12) Forberedelse af omstruktureringer

Der bør udvikles et perspektiv for arbejdstagere og virksomheder, der er ramt af 
omstrukturering som følge af strukturelle forandringer eller globaliseringen. Dette kunne ske 
ved at oprette en taskforce for omstruktureringer og tillægge EU’s strukturfonde en større 
rolle i forbindelse med omstruktureringsprocedurerne. Med hensyn til regionale forskelle er 
det nødvendigt at sætte ind, navnlig i de nye medlemsstater med 
afindustrialiseringsprocesserne.

13) Forbedring af kvalifikationer

Udbuddet af relevant kvalificeret arbejdskraft kan ikke følge med behovet for omstrukturering 
og fornyelse af den europæiske industri. Det er nødvendigt at bringe en dialog i stand mellem 
de offentlige myndigheder, der har ansvaret for ændringer i uddannelsessystemerne, og 
arbejdsmarkedets parter med henblik på at finde praktiske løsninger på, hvordan man forvalter 
overgangen fra skole til arbejdsmarked, og hvordan man organiserer yderligere 
kvalifikationsforløb på en sådan måde, at det er til mest mulig gavn for både arbejdsgivere og 
arbejdstagere. Innovation og kvalifikation kræver yderligere udvikling på universitetsniveau.

14) Øget arbejdstagerdeltagelse i beslutningsprocesserne

Øget deltagelse fra arbejdstagernes side sikrer en kvalitativ udvikling og forebygger dårlige 
arbejdsbetingelser i fornyelsesprocessen. Faste rammer for virksomhedernes sociale ansvar 
understøtter en social og bæredygtig udvikling af virksomhederne.

15) Langsigtede politikker
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Ud over en integreret tilgang til europæisk industripolitik kræver investeringsbeslutninger og 
innovationscyklusser i industrien også langsigtede lovgivningsmæssige perspektiver.

En integreret og bæredygtig industripolitik er den ene side af sagen. Den anden side udgøres 
af en klar forpligtigelse fra industriens side til investeringer, styrket forskningskapacitet, 
bidrag til en ny kultur på kvalifikationsområdet, ressourceeffektive produkter og 
produktionsmetoder i EU, og til strategiske partnerskaber blandt virksomhederne i EU.


