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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en återindustrialisering av Europa för att främja konkurrenskraft och hållbarhet

(2013/2006(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 173 i avdelning XVII i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (före detta artikel 157 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen) om unionens industripolitik och särskilt om den 
europeiska industrins konkurrensförmåga,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 oktober 2012 En starkare 
europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning – Uppdatering av meddelandet 
om industripolitiken (COM(2012)0582),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EG av 
den 25 oktober 2012 om energieffektivitet1,

– med beaktande av kommissionens förslag till förordning av den 30 november 2011 om 
inrättandet av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag 
(2014–2020) (COM(2011)0834),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 juni 2008 Tänk småskaligt först 
– En ”Small Business Act” för Europa (COM(2008)0394),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 november 2008 Råvaruinitiativet 
– att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i Europa
(COM(2008)0699),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 –
En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2010 
Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin – Innovationsunionen (COM(2010)0546),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 september 2011 Färdplan för 
ett resurseffektivt Europa (COM(2011)0571),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2011 Industripolitik för 
stärkt konkurrenskraft (COM(2011)0642),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 december 2011 Energifärdplan 
för 2050 (COM(2011)0885),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 februari 2012 Innovation för 
hållbar tillväxt: en bioekonomi för Europa (COM(2012)0060),

                                               
1 EUT L 315, 14.11.2012, s. 1.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 maj 2012 Insatser för stabilitet, 
tillväxt och arbetstillfällen (COM(2012)0299),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 juni 2012 En europeisk strategi 
för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb (COM(2012)0341),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 mars 2013 Grönbok om 
långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin (COM(2013)0150), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 mars 2013 Grönbok – En ram 
för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (COM(2013)0169),

– med beaktande av det arbetsdokument som åtföljer kommissionens meddelande av den 
4 november 2008 Råvaruinitiativet – att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och 
arbetstillfällen i Europa (COM(2008)0699) (SEC(2008)2741),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 26 september 2011 
Competitiveness of European high-end industries (SWD(2013)0286),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 10 oktober 2012 som åtföljde 
meddelandet En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning –
Uppdatering av meddelandet om industripolitiken (SWD(2012)0297),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 10 oktober 2012 European 
Competitiveness report 2012. Reaping the benefits of Globalisation (SWD(2012)0299),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 11 april 2013 Industrial 
relations in Europa 2012 (SWD(2013)0126),

– med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2010 om att investera i utvecklingen av
teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen)1,

– med beaktande av sin resolution av den 20 juli 2010 om att utveckla 
sysselsättningspotentialen av en ny hållbar ekonomi2,

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om industripolitik för en globaliserad 
tid3,

– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2011 om en effektiv råvarustrategi 
för Europa4,

                                               
1 EUT C 349 E, 22.12.2010, s. 84.
2 EUT C 308 E, 20.10.2011, s. 6.
3 EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 131.
4 EUT C 51 E, 22.2.2013, s. 21.
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– med beaktande av sin resolution av den 8 maj 2012 om ett resurseffektivt Europa1,

– med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2012 om inremarknadsakten – de 
kommande åtgärderna för att skapa tillväxt2,

– med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2012 om små och medelstora företag: 
konkurrenskraft och affärsmöjligheter3, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2013 om energifärdplanen för 2050, 
en framtid med energi4,

– med beaktande av sin resolution av den 21 maj 2013 om aktuella utmaningar och 
möjligheter för förnybar energi på den europeiska inre marknaden för energi5,

– med beaktande av sin resolution av den 21 maj 2013 om regionala strategier för 
industriområden i Europeiska unionen6,

– med beaktande av sin resolution av den 11 juni 2013 om subventionerat boende 
i Europeiska unionen7

– med beaktande av diskussionen i Europaparlamentet den 4 februari 2013 om 
kommissionens uttalande Återhämtning i den europeiska industrin med tanke på de 
rådande svårigheterna (2013/2538(RSP)),

– med beaktande av slutsatserna från det 3208:e mötet med rådet (konkurrenskraft) den 
10-11 december 2012 En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk 
återhämtning,

– med beaktande av rapporten EU industrial structure 2011 – Trends and Performance från 
2011 som utarbetades på uppdrag av kommissionen,

– med beaktande av rapporten från en undersökning av initiativet EU 2020 
En industripolitik för en globaliserad tid som genomfördes i april 2013 på uppdrag av 
Regionkommittén, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den … 
2013 om kommissionens meddelande En starkare europeisk industri för tillväxt och 
ekonomisk återhämtning,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 11 april 2013 om 
kommissionens meddelande En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk 
återhämtning,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0223.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0258.
3 Antagna texter, P7_TA(2012)0387.
4 Antagna texter, P7_TA(2012)0086.
5 Antagna texter, P7_TA(2013)0201.
6 Antagna texter, P7_TA(2013)0199.
7 Antagna texter, P7_TA(2013)0246.
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– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd, utskottet för regional utveckling och utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0000/2013).

Strategin ”En industriell renässans för ett hållbart Europa”: principer, mål och 
styrelseformer

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens inriktning på industripolitik.

2. Europaparlamentet anser att Europas framtida industriella styrka är beroende av strategin 
”En industriell renässans för ett hållbart Europa (Rise)”, vars mål är teknisk, 
företagsmässig och social förnyelse genom en tredje industriell revolution som även 
omfattar en moderniseringssatsning för att minska koldioxidutsläppen. Parlamentet hävdar 
att den strategin kommer att skapa nya marknader, affärsmodeller och kreativa 
entreprenörer, nya arbetstillfällen och anständiga arbeten och leda till en industriell 
förnyelse präglad av ekonomisk dynamik, självförtroende och konkurrenskraft. 
Parlamentet anser att energi- och resurseffektivitet utgör hörnpelarna i en sådan strategi.

3. Europaparlamentet anser att Rise måste integreras i en ekologisk och social 
marknadsekonomi i enlighet med principerna för rättvis konkurrens, internalisering av 
externaliteter och en miljömedveten Ordnungspolitik. Parlamentet anser att 
en hållbarhetsvision måste bli ledstjärnan för Europas framtida industriella 
konkurrenskraft.

4. Europaparlamentet framhåller särskilt att Rise behöver långsiktiga ramar som bygger på 
tydliga mål, indikatorer och en livscykel- och kretsloppsbaserad ekonomisk strategi som 
styr investeringarna mot kreativitet, kunskaper, innovation och hållbar teknik och främjar 
en modernisering av Europas industriella bas genom en politik som beaktar värdekedjan 
och som även omfattar basindustrierna. 

5. Europaparlamentet inser att industripolitiken måste ta itu med de stora sociala 
förändringar som anges i strategin Europa 2020 och integreras effektivt i den europeiska 
planeringsterminen.

6. Europaparlamentet anser att Rise-strategin måste innehålla ambitiösa och realistiska 
industriella mål. Parlamentet konstaterar att rubrikmålet 20 procent skulle kräva att det 
skapas 400 000 nya industrijobb per år. Parlamentet föreslår att målet 20 procent ska 
betraktas som ett strävansmål i linje med EU:s 20/20/20-mål.

7. Europaparlamentet anser att Rise skulle kunna leda till att tillverkning återförs till EU om 
man ägnar uppmärksamhet åt styrning av försörjningskedjan och enskilda regionala 
tillverkningskulturer.

8. Europaparlamentet understryker att Rise-strategin endast kan bli framgångsrik om den 
stöds av adekvata makroekonomiska ramar och de budgetresurser som krävs för att 
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utnyttja privata investeringar. Parlamentet kräver i det sammanhanget en europeisk grön 
tillväxtstrategi och beklagar rådets nedskärningar av rubrik 1A i den fleråriga 
budgetramen.

9. Europaparlamentet gläds åt bredden i kommissionens industripolitiska strategi. 
Parlamentet anser att Rise bör följa en horisontell snarare än en vertikal industripolitisk 
modell. Parlamentet anser att sektorspecifika åtgärder i regel måste knytas till sektoriell 
specialisering, vilket främjar strategier som omfattar avancerad teknik och stort mervärde. 

10. Europaparlamentet håller med kommissionen om att industripolitiken måste ha 
en effektiv, integrerad ledningsstruktur som omfattar övervakning. Parlamentet påminner 
om Europaparlamentets rekommendation i Lange-betänkandet om industrin att 
kommissionen borde inrätta en permanent arbetsgrupp för industripolitik med företrädare 
för berörda generaldirektorat. Parlamentet uppmanar kommissionen att årligen rapportera 
till Europaparlamentet om framstegen med Rise och understryker att strategin kräver 
en allians av berörda parter från näringsliv, fackföreningar, universitet och det civila 
samhället. Parlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut utnyttja artikel 173.2 
i fördraget för att utveckla Rise.

11. Europaparlamentet anser att Rise måste inriktas mot att få igång investeringsflödena till 
södra Europa för att stimulera tillväxten, framför allt genom smart specialisering och 
bildandet av kluster, inklusive gränsöverskridande kluster.

12. Europaparlamentet berömmer vice ordföranden Antonio Tajani för hans arbete med att 
stärka samordningen mellan industripolitiken och rådet (konkurrenskraft). Parlamentet 
understryker att Rise måste samordnas med medlemsstaternas industripolitik.

13. Europaparlamentet anser att regionerna bör engageras fullt ut i arbetet med att utarbeta 
prioriteringar och utveckla industrins möjligheter inom sina respektive territorier. 
Parlamentet välkomnar det arbete som utförts i Regionutskottet samt kommissionens 
arbete med smarta specialiseringsstrategier för en integrering av EU:s finansiering med 
Europa 2020-målen.

En offensiv för innovation, effektivitet och hållbar teknik

14. Europaparlamentet understryker att det krävs en offensiv för innovation, effektivitet och 
hållbar teknik om EU ska kunna modernisera och öka kärnkompetensen i sin industriella 
bas.

15. Europaparlamentet anser att EU:s forsknings- och innovationsfonder bör fungera som 
en katalysator och användas tillsammans med andra nationella och regionala fonder. 
Parlamentet påminner om treprocentsmålet för forskning och utveckling, där 
två tredjedelar ska komma från den privata sektorn. Parlamentet stöder inrättandet av 
offentlig-privata partnerskap enligt Horisont 2020 för att utnyttja investeringar från den 
privata sektorn. 

16. Europaparlamentet anser att en betydande andel av de medel som ställs till de små och 
medelstora företagens förfogande enligt programmet Horisont 2020 ska utnyttjas genom 
ett speciellt instrument för små och medelstora företag.
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17. Europaparlamentet välkomnar kommissionens handlingslinjer liksom eventuella 
offentlig-privata partnerskap. Parlamentet oroas emellertid över att viktig utveckling inom 
data och IKT inte får tillräcklig uppmärksamhet och uppmanar kommissionen att integrera 
dem på rätt sätt samt stödja bildandet av kluster över handlingslinjerna och främja 
synergier och spridningseffekter mellan dem.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om en europeisk 
politik för kluster i form av samarbete mellan närstående företag, varuleverantörer, 
tjänsteleverantörer och forskningsinstitut. Parlamentet understryker betydelsen av att 
inrätta gränsöverskridande kluster. 

19. Europaparlamentet välkomnar strategin för viktig möjliggörande teknik där EU har 
ett stort konkurrensförsprång. Parlamentet stöder de föreslagna åtgärderna för att förbättra 
samarbete och synergier mellan politikområden och instrument inklusive 
EU:s strukturfonder. Parlamentet välkomnar initiativ som stärker klusterspecifika åtgärder 
inriktade på viktig möjliggörande teknik och ett ökat regionöverskridande samarbete. 

20. Europaparlamentet välkomnar handlingslinjen om avancerad tillverkning och anser att den 
skulle ha nytta av offentlig-privata partnerskap såsom Spire. Parlamentet anser att det är 
en prioriterad åtgärd att starta en kunskaps- och innovationsgemenskap till 2014 på 
området för mervärdesskapande.

21. Europaparlamentet välkomnar kommissionens inriktning på ekodesign och uppmanar den 
att fastställa ekodesignspecifikationer för återanvändbarhet och resurseffektivitet. 
Parlamentet välkomnar förslaget att utveckla och främja nya hållbarhetskriterier för 
byggprodukter och byggprocesser.

22. Europaparlamentet anser att handlingslinjen om smarta nät är för begränsad och innehåller 
för få förslag.

23. Europaparlamentet understryker betydelsen av kontakter med grupper av utvandrade 
EU-medborgare och att de uppmuntras att använda sina kunskaper för att skapa 
affärsmöjligheter i EU.

Slutföra den inre marknaden och öppna externa marknader för Rise

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skyndsamt slutföra 
den inre marknaden för energi, telekom, gröna produkter och riskkapital. 

25. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att utveckla en horisontell 
handlingsplan för att öka efterfrågan på innovativa varor och tjänster. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att använda ekologiska fotavtryck för att fastställa riktmärken 
för produkternas hållbarhet och effektivitet.

26. Europaparlamentet understryker att den offentliga upphandlingen bör vara 
innovationsdrivande och att riktlinjerna för statligt stöd bör vara öppna för 
innovationsstärkande åtgärder. Parlamentet anser att standardisering och miljömärkning 
spelar en viktig roll för införandet av ny teknik.
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27. Europaparlamentet noterar kommissionens undersökning av reformeringen av den inre 
marknaden för industriprodukter och uppmanar kommissionen att se till att den inte leder 
till att standarderna sänks.

28. Europaparlamentet stöder kommissionens insatser för smart lagstiftning för att minska de 
administrativa bördorna utan att undergräva lagstiftningens effektivitet. Parlamentet stöder 
kravet på att kunna styrka lagstiftningens konsekvens och visa att den förbättrar 
konkurrenskraften i riktlinjerna för konsekvensbeskrivningarna.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja möjligheterna i internet i sitt 
arbete med marknadskontroll och låta människor delta genom att lämna synpunkter om 
produkter. 

30. Europaparlamentet anser att det nuvarande systemet för immateriella rättigheter inte 
främjar innovation. Parlamentet anser att ökad insyn, innovationsstrategier och 
licensieringsrutiner kan skapa snabbare marknadslösningar.

31. Europaparlamentet välkomnar att problemet med patentsnår och patentöverfall 
uppmärksammas. Parlamentet stöder en ändring av regelsystemet för att stimulera former 
av konkurrensbefrämjande korslicensiering och patentpooler.

32. Europaparlamentet noterar betydelsen av en handelsstrategi för EU och uppmanar 
kommissionen att tillsammans med den vice ordföranden/höge representanten utveckla 
en strategi för att inrätta kontor för små och medelstora företag på EU:s missioner. 

33. Europaparlamentet erkänner betydelsen av det transatlantiska partnerskapet för handel och 
investeringar och anser att det ska syfta till att fasa ut bidragen till fossila bränslen. 
Parlamentet förespråkar en ny definition av likheten mellan produkter genom att skilja 
dem åt på grundval av deras koldioxidfotavtryck. 

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta fackföreningar inge klagomål 
i handelsfrågor.

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en europeisk exportstrategi för 
resurs- och energieffektiv teknik.

Finansiera en industriell vändning

36. Europaparlamentet inser att bankerna är restriktiva i sin utlåning och att det får effekter, 
framför allt för små och medelstora företag. Parlamentet välkomnar kommissionens 
grönbok om långfristig finansiering och understryker behovet av att stärka banksektorn 
i EU via Basel III, en bankunion och Europeiska stabilitetsmekanismen. 

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur marknaden för 
tillgångssäkrade värdepapper kan utnyttjas för att underlätta finansieringen av små och 
medelstora företag. Parlamentet konstaterar den roll som offentliga banker kan spela 
genom att investera i bankemitterade strukturerade obligationer och kombinera sådana 
investeringar med höjda utlåningsmål för små och medelstora företag.
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38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett meddelande om 
gräsrotsfinansiering (crowd-funding) och uppmanar kommissionen att utarbeta ett stabilt 
regelverk för sådan finansiering på grundval av upp till 1 miljon euro per projekt.

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja skapandet av lokala 
obligationsmarknader för små och medelstora företag.

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja utvecklingen av nationella 
investeringsbanker för små och medelstora företag och att göra det möjligt för befintliga 
sådana banker att utsträcka sin verksamhet i andra medlemsstater.

41. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra direktivet om sena 
betalningar.

42. Europaparlamentet välkomnar Europeiska investeringsbankens kapitalökning och anser att 
banken bör ha som mål att minst 60 procent av dess investeringar ska avse koldioxidsnåla 
projekt till 2020. 

43. Europaparlamentet understryker betydelsen av nätverk för riskkapital och företag och 
anser att Europeiska investeringsfonden spelar en avgörande roll för att utveckla 
riskkapitalmarknaderna. Parlamentet anser att de skattemässiga skillnaderna mellan aktier 
och obligationer bör avlägsnas.

Vinna den kompetens och arbetsstyrka som krävs för Rise

44. Europaparlamentet understryker att Rise innebär en möjlighet till stabil anställning med 
goda arbeten och anständiga löner. Parlamentet understryker det omistliga partnerskapet 
med berörda parter, framför allt arbetsmarknadens parter och ungdomsorganisationer när 
det gäller att integrera ungdomarna på arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att utöka den sociala dialogen.

45. Europaparlamentet konstaterar att Rise kommer att kräva ökad och bättre tillgång till 
utbildning, livslångt lärande, yrkesutbildning och universitetsutbildningar som är 
anpassade till framtida behov, kraftig inriktning på områdena vetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik, stöd till entreprenörer och ett adekvat socialt 
skyddsnät parallellt med en policy för att erbjuda en andra chans.

46. Europaparlamentet understryker att demokratiseringen av arbetsplatsen måste utvidgas 
och att de anställda ska ha individuell rätt till utbildning.

47. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta intensivt med medlemsstaterna 
för att utarbeta prognoser på medellång till lång sikt för den kompetens som krävs på 
arbetsmarknaden.

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att överväga den 
amerikanska modellen att inrätta så kallade C2C-fonder (College-to-Career) för att bygga 
upp partnerskap mellan näringsliv och universitet i syfte att förbereda unga människor för 
de arbeten som uppkommer inom industrin. Parlamentet tar del av planerna att inrätta 
yrkesutbildningar på universitetsnivå tillsammans med partner inom näringslivet på det 
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sätt som diskuteras i Storbritannien.

49. Europaparlamentet anser att skapandet av nationella plattformar för vetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik för att utbyta bästa praxis kunde bidra till att fastställa 
mål för vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.

50. Europaparlamentet understryker betydelsen av att stärka den frivilliga rörligheten bland 
unga människor genom att stödja Erasmus för alla och avlägsna befintliga hinder för 
gränsöverskridande lärlingsutbildningar, praktikplatser och traineeutbildningar genom att 
förbättra möjligheterna att flytta rätten till pensioner, arbetsskydd och social trygghet 
inom EU.

51. Europaparlamentet understryker behovet av att minska antalet avhopp från skolan och 
understryker att de som lämnar skolan behöver praktikplatser i enlighet med den 
österrikiska ”praktikgarantin”.

52. Europaparlamentet välkomnar beslutet att tillämpa ungdomsgarantin och främja en allians 
för lärlingsutbildning. Parlamentet uppmanar industrin att om möjligt erbjuda unga 
människor anställningar eller praktikplatser av god kvalitet och att skapa traineeplatser av 
god kvalitet och med anständig lön. 

53. Europaparlamentet understryker att sysselsättningsläget i medlemsstaterna med starka 
yrkesutbildningssystem har varit relativt stabilt under krisen. Parlamentet uppmanar 
samtliga medlemsstater att undersöka och införa sådana system tillsammans med 
arbetsmarknadens parter och noterar utmaningen att harmonisera Ecvet med ECTS.

54. Europaparlamentet anser att synen på yrkesutbildning och vidareutbildning kan förbättras 
om de knyts till möjligheten att gå vidare till universitet eller annan högre utbildning.

55. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta mikrokreditfaciliteter för unga 
människor för att främja nyföretagande. 

56. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i dialog med arbetsmarknadens parter 
undersöka system för att öka arbetstidens flexibilitet under ekonomiska nedgångar.

Resurs- och energiomvandling för att vända utvecklingen inom industrin

57. Europaparlamentet understryker att resurser och energi är centrala för Rise och 
förespråkar en strategi för såväl resurser som energi som bygger på triangeln 
överkomlighet-hållbarhet-tillgänglighet.

58. Europaparlamentet välkomnar färdplanen för resurseffektivitet och uppmanar 
kommissionen att inkludera de avfallspolitiska målen i den europeiska planeringsterminen 
och i nationella reformprogram. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta 
utveckla sektoriella riktvärden för resurseffektivitet, framför allt i samband med offentlig 
upphandling, och uppmanar kommissionen att främja en strategi som bygger på 
reducering, återanvändning och återvinning. Parlamentet understryker betydelsen av 
ett globalt certifieringssystem för direktåtervinning av farligt avfall och för elektriskt och 
elektroniskt avfall. Parlamentet framhåller att system för insamling och återvinning av 
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byggavfall finns i vissa medlemsstater.

59. Europaparlamentet uppmanar till en snabb tillämpning av direktivet om energieffektivitet 
och de nationella handlingsplanerna. Parlamentet uppmanar EU att följa upp 
Reul-betänkandet om förnybar energi och fastställa ett ambitiöst mål för förnybar energi 
till 2030.

60. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt granska villkoren för långfristiga 
energikontrakt.

En Rise-strategi för södra Europa

61. Europaparlamentet förespråkar en multiregional strategi för industripolitiken som 
stimulerar till hållbar tillväxt i krympande ekonomier. Parlamentet stöder en strategi som 
bygger på stort mervärde när ekonomierna i södra Europa ska integreras i globala 
värdekedjor. 

62. Europaparlamentet konstaterar att södra delen av EU påverkas av sin perifera placering 
och uppmanar kommissionen att främja en fullständig infrastrukturintegrering av de 
sydeuropeiska ekonomierna samt understryker behovet av att rikta in fonden för 
ett sammanlänkat Europa mot det målet. 

63. Europaparlamentet understryker betydelsen av mekanismer för att sprida exempel på bästa 
praxis och marknadsförnyelse. Parlamentet välkomnar förslagen om ökat samarbete, 
industriell symbios och utveckling av nätverk av resursstarka rådgivningstjänster.

64. Europaparlamentet understryker att omstöpningen av kapitalföretag till kooperativ har 
varit framgångsrik i vissa regioner.

65. Europaparlamentet anser att ekonomierna i söder är strategiskt placerade för att kunna 
utnyttja nya exportmarknader inom Maghreb. Parlamentet anser att man bör utnyttja 
migranters företagaranda för att skapa företag som kan komma in på de marknaderna och 
välkomnar även vice ordföranden Antonio Tajanis tillväxtinitiativ.

66. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Motiveringen består av skälen, som av utrymmesskäl kommer att inges i form av 
ändringsförslag till betänkandet. Skälen som utgör grunden för betänkandet, förklaras 
utförligare i detta avsnitt.

A. EU behöver en strategi för att möta den ekonomiska och finansiella krisen och starta 
en ny ekonomisk dynamik.

Krisen har drabbat de europeiska ekonomierna hårt. Den har påverkat industrisektorn, där 
3,8 miljoner arbeten gått förlorade. Arbetslösheten ökar, framför allt bland ungdomar. Krisen 
och bristen på framtidsperspektiv påverkar det sociala välbefinnandet och ökar fattigdomen. 
EU behöver en heltäckande tillväxtstrategi för att klara dessa utmaningar.

B. Europas industrisektor spelar en avgörande roll och är en viktig del av lösningen på 
krisen.

Europas industri är avgörande för att lösa de många utmaningar som EU står inför. Industrin 
ger sysselsättning, varor och tjänster samt skatteinkomster och är en nyckelaktör 
i Europas övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Även om industrins roll relativt sett har 
minskat i EU:s ekonomi under de senaste decennierna, svarar den fortfarande för 4/5 av 
Europas export och 80 procent av den privata sektorns investeringar i forskning och 
utveckling (GD ENTR). EU behöver en strategi som får fart på ekonomin och som leder till 
en industriell renässans för ett hållbart Europa. 

C. Europas industriella konkurrenter har i flera år utvecklat starka industriella 
strategier.

På internationell nivå har ett stort antal länder utvecklat sina egna industriella strategier. Nu 
senast har Japan utarbetat en ny plan för industrin. I sin femårsplan och planen för nationella 
strategiska tillväxtindustrier från 2012 har också Kina inriktat sig på industripolitiken. Även 
USA satsar stort på industripolitiska åtgärder, utan att termen används.

D. Kommissionen förtjänar beröm för att ha tagit initiativ till en industripolitik genom 
sitt meddelande om att vända utvecklingen inom industrin.

Under lång tid har industripolitik haft låg status i Europa. Genom att offentliggöra 
meddelandet ”En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning” har 
kommissionen tagit på sig en ledande roll i den industriella omvandling som krävs.

E. För att Europa ska ha en gemensam framtid som ett område för industriell 
verksamhet krävs en moderniseringsoffensiv som stärker innovationscentrum och 
eliminerar utvecklingsbristerna i industriellt och strukturellt svagare regioner.

Europa måste på ett adekvat sätt utnyttja offentliga medel och medel från den privata sektorn 
inom forsknings- och innovationsverksamhet och bygga upp ett europeiskt 
gränsöverskridande och regionöverskridande samarbete genom kluster av innovativa företag, 
forskningsinstitutioner och forskningsorganisationer. Det bör stödjas av strategier för smart 
specialisering som tar hänsyn till varje regions och varje lands potentiella möjligheter. 
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Skapandet av ”distrikt” (Italien) syftar till exempel till att koppla samman och dela på resurser 
hos enskilda individer och företag för att skapa nya kreativa projekt som sedan sprids inom 
regionen.

F. En europeisk industripolitik måste innehålla rätt mix av politiska åtgärder för att 
förbättra rammiljön utifrån olika nationella och regionala (inklusive 
gränsöverskridande) ekonomiska och sociala förhållanden och omständigheter. 
Industripolitiken måste integreras i en marknad där den politiska ledningen 
fastställer regelverket men inte ingriper direkt för att välja ut vinnarna.

I OECD:s senaste rapport Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a 
Changing World som offentliggjordes den 15 maj i år diskuteras tre grundläggande 
ingredienser som är avgörande för en framgångsrik industripolitik i dag: investeringar
i innovation och kunskaper, tillgång till finansiering och en adekvat infrastruktur1. En 
gammaldags industripolitik som till stor del bygger på bidrag till företag, statligt ägande och 
tullmurar riskerar att misslyckas och skapa bidragsberoende och cementera egenintresset 
vilket medför kostnader för tillverkare, konsumenter och ekonomin i stort.

G. Den minskade tillgången på krediter begränsar investeringarna och hämmar 
innovationen och införandet av ny teknik. En industripolitik för Europa kräver 
därför en robust finansiell arkitektur som främjar investeringar.

Enligt ett policydokument som utarbetats av tankesmedjan Bruegel inför ett informellt möte 
med Ekofinrådet 2013 är en av de välkända strukturella svagheterna i EU:s ekonomi de 
otillräckliga investeringarna i forskning och humankapital som förhindrar övergången till 
en innovationsbaserad ekonomi. På grund av den bristande tillgången på medel i banksektorn 
och den offentliga sektorn finns det mindre finansiella resurser tillgängliga, vilket försvårar 
övergången till en innovativ och hållbar ekonomi2. I det sammanhanget måste politiska 
åtgärder vidtas för att underlätta tillgången på finansiering och främja långsiktiga 
investeringar i innovation och ny teknik.

H. De finansiella villkoren är tuffare i Sydeuropa, vilket kräver skräddarsydda 
finansieringslösningar.

Enligt en presentation av Guntram Wolff (Bruegel) under ITRE:s utfrågning den 29 maj 2013 
var räntan på lån till små och medelstora företag i Tyskland närmare 3 procent i mars 2013, 
medan den var 6 procent för små och medelstora företag i Italien, Portugal och Spanien. 
Enligt Guntram Wolff hade de tyska små och medelstora företagen i slutet av förre året fått ut 
närmare 90 procent av den finansiering de begärde, medan motsvarande siffra för grekiska 
små och medelstora företag var endast cirka 25 procent.

I. EU behöver en industripolitik som kombinerar konkurrenskraft, hållbarhet och 
anständigt arbete för att möta de stora sociala förändringarna.

Det är tydligt att EU:s industripolitik måste inriktas på att ta itu med de stora 

                                               
1 OECD, Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a Changing World.
2 Zsolt Darvas, Jean Pisani-Ferry och Guntram Wolff: Europe’s Growth Problem (and what to do about it), 
Bruegel Policy Brief, april 2013.
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samhällsförändringarna enligt EU 2020-strategin och att den måste överensstämma med den 
strategiska triangeln hållbarhet, konkurrenskraft och anständigt arbete. Europaparlamentet 
nämner detta i sin resolution från 2011 om en industripolitik för en globaliserad tid1.

J. Arbetsproduktiviteten har utvecklats mycket snabbare än resursproduktiviteten 
under de senaste årtiondena. Arbetskostnaden uppskattas stå för mindre än 
20 procent av en produkt medan resurskostnaderna utgör 40 procent.

Enligt Tysklands federala statistikbyrå svarar materialkostnaderna för 43 procent av 
kostnadsstrukturen inom tillverkningssektorn och personalkostnaderna för enbart cirka 
18 procent medan energikostnaderna bidrar med 2 procent2. Europaparlamentet påpekade 
detta i sin resolution från 2011 om en effektiv råvarustrategi för Europa3.

K. För att kunna möta de globala utmaningarna och även i framtiden förbli 
konkurrenskraftig är det viktigt att energi- och resurseffektivitet ligger till grund för 
förnyelsen av Europas industri.

Kommissionen har i sin färdplan för resurseffektivitet visat att de effektivitetsvinsterna kan 
generera kostnadsbesparingar på mellan 20 och 30 procent enbart i Tyskland. Enligt en annan 
studie i Storbritannien kan besparingarna från billiga eller kostnadsfria åtgärder för 
resurseffektivitet uppgå till 23 miljarder GBP4. Eftersom Europa inte kan konkurrera med 
lönerna i tillväxtländerna måste den europeiska industrin betona att sänka sina energi- och 
resurskostnader genom att utnyttja möjligheterna till effektivisering. I sin rapport om 
konkurrenskraften från 2012 underströk kommissionen den positiva roll som innovation på 
miljöområdet och resurs- och energieffektivitet spelar för EU:s konkurrenskraft. EU intar 
också en ledande ställning i fråga om internationalisering och gränsöverskridande flöden från 
ekoinvesteringar och ekoinnovationer. Detta är särskilt viktigt eftersom företag som är 
ekoinnovativa på det hela taget är mer framgångsrika än konventionella innovatörer.

L. EU behöver en ambitiös, ekoeffektiv och grön industristrategi för att återskapa 
tillverkningskapacitet och generera högt kvalificerade och välbetalda arbeten.

Redan de siffror som nämnts ovan visar hur en grön industristrategi för EU som bygger på 
energi- och resurseffektivitet skulle kunna öka konkurrenskraften genom att kraftigt sänka 
kostnaderna. Samtidigt skulle den återskapa tillverkningskapacitet och ge nya arbetstillfällen. 
Enbart i Tyskland skulle resurseffektivitetsökningar kunna skapa upp till 
1 miljon arbetstillfällen5. I en studie från konsultföretaget Ecofys visas också att ett 
fullständigt genomförande av direktivet om ekodesign skulle ge nettobesparingar på 
90 miljarder euro per år för EU:s konsumenter och företag och minska beroendet av naturgas 
från Ryssland med över 50 procent. Om de besparingarna återinvesterades i ekonomin skulle 

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 3 februari 2011 om en industripolitik för en globaliserad tid.
2 Presentation av Christian Kühne vid rundabordskonferensen om industripolitik den 24 april 2013 som 
organiserades av ledamoten av Europaparlamentet Reinhard Bütikofer. Powerpoint-presentationen finns 
tillgänglig på begäran.
3 Europaparlamentets resolution av den 25 juli 2011 om en effektiv råvarustrategi för Europa.
4 Kommissionens meddelande av den 20 september 2011 Färdplan för ett resurseffektivt Europa.
5 Kommissionens meddelande av den 20 september 2011 Färdplan för ett resurseffektivt Europa.
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det skapa ytterligare 1 miljon arbetstillfällen1. Europaparlamentet har därför uppmanat 
kommissionen att utveckla en ambitiös, ekoeffektiv och grön industristrategi för EU2.

M. Enbart sektorerna för energieffektivitet och förnybar energi skulle skapa 
5 miljoner arbetstillfällen till 2020.

I sitt meddelande om att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning 
anger kommissionen tydligt att enbart sektorerna för förnybar energi och energieffektivitet har 
möjlighet att skapa 5 miljoner arbetstillfällen till 20203.

N. EU har också en enorm innovationskapacitet med sex medlemsstater bland de 
tio främsta på listan över de 50 mest innovativa länderna i världen.

Bloombergs innovationsindex har visat att bland de tio mest innovativa länderna i världen är 
sex medlemsstater i EU (Tyskland, Finland, Sverige, Österrike, Danmark och Frankrike)4. 
Detta visar att EU redan har betydande tillgångar när det gäller innovation och forskning och 
utveckling, men det understryker också avståndet mellan dessa medlemsstater och andra och 
understryker därför behovet av en ambitiös innovationsstrategi, inte bara för att försvara de 
nuvarande styrkepositionerna utan också för att öka innovationskapaciteten i samtliga 
medlemsstater.

O. Industripolitik är en övergripande fråga. Därför måste kommissionen tydligt 
integrera sin industripolitik i EU 2020-strategin, utvecklingen av en färdplan för 
en koldioxidsnål ekonomi till 2050, de industriella initiativen i SET-planen och 
visionen för 2050 i färdplanen mot ett resurseffektivt Europa.

Det står klart att industripolitiken kräver en horisontell strategi. Kommissionen har framhållit 
detta i sin uppdatering av meddelandet om industripolitiken. Kommissionen säger bland annat 
att EU:s och medlemsstaternas satsningar bör samordnas bättre för att nå synergi och 
komplementaritet och att ”[v]år framgång kommer i hög grad att bero på vår förmåga att få 
saker uträttade med största möjliga gemensamma verkan på alla dessa områden”. I sin 
resolution om en industripolitik för en globaliserad tid som antogs den 3 februari 2011 
uppmanar Europaparlamentet dessutom kommissionen att integrera sin industripolitik med 
färdplanen för en koldioxidsnål ekonomi, SET-planen och färdplanen för resurseffektivitet.

P. En europeisk industripolitik kräver en stark arbetsstyrka medan endast i genomsnitt 
7 procent av de lågutbildade arbetstagarna har fått utbildning.

Den europeiska arbetsstyrkan måste vara förberedd på framtida anställningsmöjligheter och 
en föränderlig arbetsmarknad. Det är särskilt viktigt att detta problem hanteras när det gäller 
de lågt kvalificerade arbetstagare som saknar utbildning. I det sammanhanget är rätten till 
utbildning avgörande.

                                               
1 Ekonomiska fördelar med EU:s direktiv om ekodesign, Ecofys, april 2012.
2 Europaparlamentets resolution av den 3 februari 2011om en industripolitik för en globaliserad tid.
3 Kommissionens meddelande av den 18 april 2012 Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad 
sysselsättning.
4 Bloomberg Innovation Index, 2013.


