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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att även om industrin har lidit svårt av följderna av den 
nuvarande ekonomiska krisen så utgör den utan tvekan en av EU:s främsta tillgångar 
internationellt sett och en viktig drivkraft för uppnåendet av Europa 2020-strategins mål 
om tillväxt, sysselsättning, innovation, forskning, utveckling, hållbarhet och 
konkurrenskraft. Den totala industriproduktionen är nu tio procent lägre än den var före 
krisen och mer än tre miljoner arbetstillfällen inom industrin har gått förlorade. Det kan 
också bli svårare att få tag på arbetstagare med sådana kunskaper som är särskilt 
anpassade till de krav som en hållbar utveckling innebär.

2. Europaparlamentet är oroat över den storskaliga avindustrialisering som har drabbat 
många europeiska områden med en traditionellt hög koncentration av industrier. Tidigare 
industriregioner i Europa kan i hög grad bidra till en återindustrialisering. Parlamentet 
påpekar i detta sammanhang att allmänhetens uppmärksamhet har flyttats från tidigare 
industriregioner och att man med tanke på de särskilda utmaningarna måste 
tillgängliggöra tillräckliga investeringsmöjligheter för specifika strategier för regional 
utveckling. Parlamentet stöder i detta sammanhang initiativ som syftar till att delvis flytta 
tillbaka produktion och tjänster från tredjeländer.

3. Europaparlamentet uttrycker stark oro över följderna av den finansiella och ekonomiska 
nedgången, minskade investeringar och de ökande klyftorna i EU, särskilt mellan 
regionerna och vad gäller produktivitet, konkurrenskraft och välstånd. Det är absolut 
nödvändigt att man antar kraftfulla politiska åtgärder och tilldelar tillräckliga finansiella 
resurser till stöd för en industriell pånyttfödelse för ett hållbart Europa, som bland annat 
bygger på den kulturella och den kreativa sektorn och ny teknik såsom nanoteknik, 
bioteknik och mikroelektronik. Den kraftiga nedgången i industriproduktionen kommer i 
annat fall att få allvarliga negativa följder inte bara för EU:s resultat utan också för den 
sociala och territoriella sammanhållningen, och den teknologiska klyftan mellan EU och 
andra länder som är framstående på detta område, t.ex. USA och Briksländerna, kommer 
att öka på ett riskfyllt sätt.

4. Europaparlamentet betonar att den framtida sammanhållningspolitiken kommer att bli en 
av de främsta EU-strategierna för att främja industriell innovation genom smart 
specialisering för att möta de utmaningar som hänger samman med hållbar energi, 
klimatförändringar och effektiv användning av både materiella och mänskliga resurser. 
Stöd från den framtida sammanhållningspolitiken och de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna är avgörande för återindustrialiseringen av EU och dess regioner 
genom en verkligt modern industripolitik som måste inkludera alla och vara hållbar, 
energieffektiv och starkt konkurrenskraftig. Parlamentet efterlyser större samordning och 
synergieffekter mellan sammanhållningspolitiken och Horisont 2020-programmen för att 
regionala innovationsinkubatorer ska kunna upprättas och innovation på regional nivå 
maximeras.

5. Europaparlamentet betonar att man måste beakta regioners karaktärsdrag och starka sidor 
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vid utformningen av regionala strategier för industriell utveckling för varje region och 
sektor, så att den europeiska industrin i hög grad kan specialisera sig.

6. Europaparlamentet understryker att gränsområden ofta står inför liknande industriella 
utmaningar på båda sidor om gränsen på grund av deras gemensamma territoriella särdrag. 
Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och lokala och regionala 
myndigheter att utarbeta gränsöverskridande strategier för driftsomställning som syftar till 
att skapa gränsöverskridande kluster, och gemensamma strategier för utbildning och 
sysselsättning som är anpassade till gränsöverskridande samhällen.

7. Europaparlamentet betonar behovet av att fastställa tydliga politiska strategier för den 
industriella konkurrenskraften på EU-nivå samt i de nationella reformprogrammen genom 
ett mer fokuserat territoriellt och strategiskt förfarande som innefattar prioriteringar i fråga 
om förbättrad tillgång till finansiering och mikrokrediter, stöd till forskning och 
utveckling, utbildning, yrkesutbildning och livslångt lärande, enklare administration och 
kapacitetsuppbyggnad för att företag ska kunna drivas till lägsta möjliga kostnad, tydliga 
miljöbestämmelser, lägre skatter på arbete, större flexibilitet på arbetsmarknaden, 
utbyggnad av miljövänlig infrastruktur, ett mer samordnat förfarande mellan lokala och 
regionala myndigheter samt offentliga och privata aktörer och ett starkt stöd till små och 
medelstora företag, entreprenörer och sociala företag. Parlamentet anser att ett mer 
samordnat förfarande mellan olika förvaltningsnivåer och aktörer kommer att uppnås 
genom att de föreslagna territoriella pakterna och instrumenten inkluderas i 
partnerskapsavtalen så att aktörerna kan samlas i syfte att fokusera och samordna sina 
åtgärder och ekonomiska resurser på målen för Europa 2020-strategin.

8. Europaparlamentet anser att en återindustrialisering av Europa måste gå hand i hand med 
insatser för att skapa sysselsättning för unga, och för detta behövs europeiska 
sysselsättningsstrategier som är specialanpassade till EU-industrins framtida behov, 
regionala och nationella program för att ge unga teknisk utbildning av hög kvalitet samt 
främjande av entreprenörskap bland unga genom tillhandahållande av EU-medel och 
företagsrådgivning.

9. Europaparlamentet påminner om att regionala ekonomier spelar en avgörande roll i 
uppnåendet av en smart och hållbar tillväxt för alla, eftersom de har både den kunskap 
som krävs och kapacitet för att mobilisera lokala aktörer i enlighet med de regionala 
särdragen. Parlamentet upprepar att innovations- och hållbarhetsagendor på regional och 
nationell nivå och på EU-nivå måste kopplas samman genom att man utvecklar starka 
regionala och nationella forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering 
(RIS3).

10. Europaparlamentet anser att för att de europeiska struktur- och investeringsfonderna ska 
ge mer riktat stöd som ett led i ett strategiskt och integrerat förfarande, bör RIS3-strategier 
bibehållas som en form av förhandsvillkor för finansiering enligt målen för forskning, 
utveckling och innovation i framtida sammanhållningspolitik. Parlamentet påpekar att 
sådana RIS3-strategier, baserade på regionernas komparativa fördelar, kommer att främja 
produktivitetshöjande åtgärder, dra till sig offentligt och privat kapital tack vare en stor 
hävstångseffekt och hjälpa regionerna att koncentrera sina resurser till ett fåtal centrala 
prioriteringar för en effektivare användning av tillgängliga medel.
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11. Europaparlamentet betonar att nationella och regionala myndigheter måste ge ekonomiska 
och sociala innovationer och miljöinnovationer en central plats i deras långsiktiga 
strategier för hållbar utveckling, som drivs av starka nätverk, utbyte och utnyttjande av 
kunskap och innovationsekosystem, sammansatta av kluster av högspecialiserade små och 
medelstora företag och industrier. Parlamentet stöder utvecklingen av industriområden 
genom samarbete mellan nationella och lokala myndigheter, ekonomiska aktörer och 
forsknings- och utvecklingsorganisationer.

12. Europaparlamentet är överens med kommissionen och rådet om att ökad konkurrenskraft 
på den inre marknaden men också i handeln med tredjeländer bör vara en absolut prioritet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att stödja näringslivets och 
särskilt små och medelstora företags export och internationalisering. Parlamentet betonar 
behovet och vikten av att utarbeta europeiska standarder som tillämpas allmänt och 
försvaras av EU på den globala marknaden, särskilt avseende miljömässigt och socialt 
ansvar, så att innovativa åtgärder som tillämpas av europeiska företag inte straffar dem, 
utan i stället successivt blir internationella standarder, framför allt genom 
ömsesidighetsprincipen.

13. Europaparlamentet är mycket oroat över den negativa effekten av den ekonomiska och 
finansiella krisen på EU-regionernas förmåga att finansiera produktiva investeringar i en 
smart och hållbar tillväxt för alla, vilket i hög grad äventyrar uppnåendet av målen för 
Europa 2020-strategin.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa minimibeskattning avseende 
miljöskatter och sociala skatter på import från tredjeländer för att de europeiska sociala 
och miljömässiga standarder som EU:s industri måste följa ska uppfyllas.

15. Europaparlamentet är av uppfattningen att utöver bidrag behöver lån, riskkapital, garantier 
och andra former av finansieringslösningar spela en större roll för den europeiska 
industrins konkurrenskraft. Parlamentet menar att finansiella instrument bör användas på 
rätt sätt genom att man kombinerar och skapar synergier mellan olika former av finansiellt 
stöd, både direkt och indirekt, särskilt de som är tillgängliga för små och medelstora 
företag och sociala företag, för att erbjuda mer skräddarsydd kapitalförsörjning. 
Parlamentet framhåller att man i högre grad måste samordna EU:s politikområden och de 
EU-medel som finns tillgängliga för återindustrialisering, och i detta arbete utgå framför 
allt från bestämmelserna i lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken 2014–2020. 

16. Europaparlamentet anser att offentliga och privata investeringar är nödvändiga som en del 
av en övergripande strategi för hållbar tillväxt, med tanke på den nuvarande finansiella, 
ekonomiska och sociala krisen. Parlamentet stöder i detta sammanhang den övergripande 
reformen av systemet för statligt stöd genom ett mer socialt och ekonomiskt baserat 
förfarande och genom större flexibilitet i konkurrensreglerna i artiklarna 101 och 102 i 
EUF-fördraget. Parlamentet betonar på nytt att man måste ge större uppmärksamhet åt de 
offentliga utgifternas kvalitet och effektivitet.
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