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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet understryker att den ekonomiska krisen allvarligt har skadat den 
ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och lett till enorma skillnader 
mellan medlemsstaterna. Parlamentet påminner om att sedan krisens början har över 
3,8 miljoner arbetstillfällen gått förlorade i EU:s tillverkningsindustri1.

2. Europaparlamentet understryker att industrin utgör en hörnsten i den ekonomiska och 
sociala sammanhållningen i Europa, eftersom nästan 80 % av Europas export är beroende 
av industrin och den står för 80 % av forsknings- och utvecklingskostnaderna i Europa2.

3. Europaparlamentet anser att åtstramningsåtgärderna i flera europeiska länder påverkar 
industristrukturen negativt och leder till färre investeringar och gör det svårare för 
tillverkare att få tillgång till krediter.

4. Europaparlamentet anser att alla de nya projekt och investeringar som stöds av EU-fonder 
bör ha en anställningsklausul som inbegriper skyldigheten att skapa nya och säkra 
anställningar.

5. Europaparlamentet efterlyser flera sociala och offentliga investeringar eftersom det annars 
kommer att vara omöjligt att nå målet att öka industrins bidrag till BNP till så mycket som 
20 % år 2020. Parlamentet erinrar om att alla investeringar och projekt bör förbättra 
miljöskyddet.

6. Europaparlamentet efterlyser en industristrategi för alla för att bekämpa arbetslösheten 
och garantera ökad tillväxt, flera arbetstillfällen med bättre arbetstagarrättigheter samt 
ökad tillgång till offentlig vård och utbildning som ett sätt att skapa den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning som behövs i EU. Parlamentet anser att det 
långsiktiga målet bör vara hållbar utveckling och hög livskvalitet parallellt med välstånd 
och anständigt arbete för alla.

                                               
1 Industrial Scoreboard 2013, kommissionens arbetsdokument, s. 6.
2  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
samt Regionkommittén (COM(2014)0014) – För en industriell renässans i Europa.


