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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 anser att en ”industripolitik för en globaliserad tid” endast kan uppnå 
sina mål om den behandlar frågan om i vilken utsträckning gemenskapspolitiken är 
anpassad till framtida utmaningar som europeiska regioner och deras lokala industrier står 
inför och kommer att stå inför under de närmaste åren. Parlamentet betonar angående 
detta att konsekvenserna av demografiska, klimatmässiga och energitekniska förändringar 
behöver analyseras ytterligare med hänsyn till deras regionala dimension, samt att man 
behöver beakta de möjliga regionala skillnader som dessa utmaningar kommer att 
medföra, och därmed påverka den homogena tillväxten av EU:s industrier.

2. Europaparlamentet konstaterar att den stora majoriteten av vår industrimarknad utgörs av 
små och medelstora företag, varför alla eventuella integrerade strategier för de europeiska 
industriernas framtid främst bör fokusera på förstärkta insatser för små och medelstora 
företag, som en nyckel till territoriell sammanhållning.

3. Europaparlamentet betonar betydelsen av ett fullständigt genomförande av 
småföretagsakten som ett sätt att minska den administrativa bördan och främja de små och 
medelstora företagens roll på den interna marknaden. Parlamentet välkomnar 
genomförandet av ett permanent forum för små och medelstora företag om tillgång till 
finansieringsmöjligheter och efterfrågar en integrerad strategi för finansiering av dessa 
företag inom EU.

4. Europaparlamentet understryker att den globala ekonomiska krisen påverkar 
sysselsättningen i hela Europa, vilket försämrar de socioekonomiska utsikterna för EU och 
ökar de regionala skillnaderna. Parlamentet framhåller i detta avseende att en rättvis och 
hållbar industrisektor är nödvändig för framtiden för arbetare i hela Europa.

5. Europaparlamentet efterlyser en ny strategi för en hållbar industripolitik, såsom fastslogs 
av EU 2020-strategin, och betonar behovet av att en integrerad industristrategi utvecklas 
av kommissionen tillsammans med parlamentet och rådet, i enlighet med bestämmelserna 
i strategin för bättre lagstiftning.

6. Europaparlamentet noterar att förstärkningen av en konstruktiv dialog med intressenterna, 
grundat på en regional strategi, är en nyckelåtgärd för att genomföra god praxis bland 
europeiska industrier och för att stärka den gemensamma övervakningen och 
utvärderingen av förväntade åtgärder.

7. Europaparlamentet är medvetet om att forskning och innovation är ett behov som delas av 
hela spektrumet av industrier, och anser att EU:s olika verktyg för främjandet av 
sammanhållning, forskning och innovation bör användas på ett integrerat sätt för att 
säkerställa deras effektivitet. Parlamentet betonar därför behovet av att försöka samordna 
dessa finansiella verktyg och efterlyser en ökad budget för dem.

8. Europaparlamentet noterar att forskning och innovation är mest effektivt på regional nivå i
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närheten av aktörer såsom universitet, offentliga forskningsorganisationer och industrier, 
för att kunna främja partnerskap för kunskapsöverföring och utbyte av god praxis mellan 
regioner. I detta avseende uppmanar parlamentet kommissionen att investera i
innovationskluster och nätverk genom ett stärkt samarbete med 
Europeiska investeringsbanken och inom ramverket för en permanent arbetsgrupp för 
industripolitik.

9. Europaparlamentet poängterar att ökningen av de regionala skillnaderna gällande 
forsknings- och utvecklingspotential är en utmaning som måste bemötas, inte bara inom 
ramverket för sammanhållningspolitik, utan även genom forsknings- och 
innovationspolitik.

10. Europaparlamentet framhåller vikten av en välbalanserad och hållbar plan för 
resurseffektivitet som ett verktyg för att driva EU:s industrier mot en 
konkurrensbefrämjande industriell strategi, och på så sätt stärka vår industrisektors 
konkurrenskraft jämfört med andra marknader, såsom USA och Kina, som har satt upp 
ambitiösa mål för miljöanpassade produkter. Parlamentet betonar att miljönormer för 
råvaror och övriga insatsvaror, liksom för säkra energitillgångar, bör leda till stärkt 
territoriell sammanhållning istället för att öka avståndet mellan de centrala regionerna och 
de yttersta randområdena, med speciell hänsyn till perifera regioner och deras behov.

11. Europaparlamentet konstaterar att en integrerad strategi för EU:s industrier bör fokusera 
på att lösa de problem med kompetensbrist som drabbar små och medelstora företag och 
industrier. I detta avseende understryker parlamentet behovet av samordnade initiativ för 
att förbättra utbildningen inom vetenskap, teknik, konstruktion och matematik på alla 
nivåer, och att samtidigt stödja kompletterande högre kvalifikationer och göra dem 
samordnade och målinriktade. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inkludera 
yrkesutbildningar för entreprenörskap i universitetsprogram och andra akademiska kurser, 
och understryker behovet av att revidera den Europeiska socialfonden med de reviderade 
kompetenskrav som industrisektorn ställer.

12. Europaparlamentet betonar att en hållbar och rättvis tillväxt inom industrisektorn bättre 
kan åstadkommas av medlemsstaterna genom att man tillämpar handelspolitikens 
ömsesidighetsprincip, och konstaterar att regionala nätverksstrukturer och 
konkurrenskluster inte bör blir negativt påverkade av olika handelsregler.

13. Europaparlamentet understryker de regionala skillnaderna inom den industriella 
utvecklingen och efterlyser att dessa till fullo ska införlivas i den nya hållbara 
industripolitiken. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att införa en 
förvaltningsorganisation på flera plan, och upprepar behovet av att beakta de skilda 
sociala och ekonomiska omständigheterna i de tre typerna av regioner (målen konvergens, 
övergång och konkurrenskraft), liksom regionernas olika förmåga när det gäller 
kreativitet, innovation och entreprenörsanda.


