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DA

FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver det forhold, at den økonomiske krise i alvorlig grad har skadet den 
økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og skabt store forskelle medlemsstaterne 
imellem; minder om, at der er gået 3,8 mio. arbejdspladser tabt i fremstillingsindustrien i 
EU efter krisens begyndelse1;

2. understreger, at industrisektoren udgør en af hjørnestenene i den økonomiske og sociale 
samhørighed i EU, da næsten 80 % af EU's eksport afhænger af industrisektoren, og at 
industrien står for 80 % af udgifterne til forskning og udvikling i EU2;

3. er af den opfattelse, at spareforanstaltningerne i flere europæiske lande har en negativ 
virkning på industristrukturerne, der bevirker et fald i investeringerne og en 
indskrænkning af producenternes kreditmuligheder;

4. mener, at alle nye projekter og investeringer, som fremmes med EU-midler, bør indeholde 
en beskæftigelsesklausul, der omfatter en forpligtelse til at skabe nye og ikkeprekære jobs;

5. ser gerne flere sociale og offentlige investeringer, uden hvilke det ikke vil være muligt at 
nå målet om at højne industriens bidrag til BNP til så meget som 20 % i 2020; minder om, 
at alle investeringer og projekter bør øge miljøbeskyttelsen; 

6. ser gerne en omfattende strategi for industrien, der kan mindske arbejdsløsheden og sikre 
større vækst, flere arbejdspladser med styrkede arbejdstagerrettigheder samt adgang til 
offentlig sundhedspleje og uddannelse som et middel til at skabe den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed, der er nødvendig i EU; mener, at målet i sidste ende bør være 
bæredygtig udvikling og høj livskvalitet sammen med velstand og anstændigt arbejde til 
alle; 

                                               
1  Industrial Scoreboard 2013, arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, s. 6.
2  "Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget, COM(2014)0014 – En industriel renæssance i Europa", s. 3.


