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FORSLAG

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

A. der henviser til, at EU's industrisektor bør støttes i genopretningen efter covid-19 på en 
måde, der fører til en omstilling til en modstandsdygtig, bæredygtig, cirkulær, 
klimaneutral, digitaliseret og konkurrencedygtig industri, der ikke forurener, hvor alle 
sektorer bidrager til målet om at opnå klimaneutralitet senest i 2050 og til beskyttelsen af 
miljøet;

B. der henviser til, at industrien er nøglen til Europas fremskridt og velstand i fremtiden; der 
henviser til, at den tegner sig for over 20 % af EU's økonomi og beskæftiger omkring 
35 millioner mennesker; der henviser til, at et stærkt industrigrundlag er afgørende for en 
vellykket grøn omstilling;

C. der henviser til, at de europæiske industrier i øjeblikket er dybt afhængige af tredjelandes 
industrielle kapacitet og råstoffer; der henviser til, at covid-19-pandemien har vist 
konsekvenserne af tabet af vigtige strategiske industrianlæg til produktionen af 
lægemidler og medicinsk udstyr i flere medlemsstater, hvilket har ført til forstyrrelser i 
værdikæderne og afsløret svaghederne i centrale europæiske strategiske industrisektorer 
samt behovet for at bevare denne kapacitet inden for det indre marked;

D. der henviser til, at covid-19-pandemien har sat fokus på den forøgede risiko i forbindelse 
med forsøg på erhvervelse af sundhedspleje gennem direkte udenlandske investeringer og 
behovet for at bevare og forbedre delingen af sådanne værdifulde kapaciteter inden for 
det indre marked;

E. der henviser til, at EU's genopretningsprogram vil frigøre en sum af hidtil uset størrelse 
på 1,85 billioner EUR til investeringer i digitalisering og grøn genopretning af EU's 
industri, arbejdspladser og vækst;

F. der henviser til, at genopretningen efter covid-19 repræsenterer en mulighed for virkelig 
at indarbejde bæredygtighed i industriproduktionen og accelerere den grønne omstilling;

G. der henviser til, at den nye europæiske industristrategi bør være en katalysator for en 
retfærdig grøn omstilling; der henviser til, at, hvis industristrategien bliver en succes som 
en integreret del af den europæiske grønne pagt, vil den skabe flere arbejdspladser og 
økonomiske muligheder, sikre klima og miljø for fremtidige generationer og blive en 
æradefinerende politik, der vil medvirke til genopbygningen af den europæiske økonomi 
på en bæredygtig måde;

H. der henviser til, at industristrategien skal bane vejen for en dobbelt digital og grøn 
omstilling af den europæiske industri, samtidig med at Europas konkurrenceevne, 
velstand og beskæftigelse bevares, og den europæiske industri skal modtage støtte for at 
blive mere modstandsdygtig, miljømæssigt bæredygtig, globalt konkurrencedygtig og 
digitaliseret; der henviser til, at industristrategien ikke kun handler om at befordre 
omstillingen af energiintensive industrier, men også om at skabe et bredere bæredygtigt 
industrigrundlag, herunder for SMV'er, som udgør en væsentlig del af Unionens 
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økonomi;

I. der henviser til, at den europæiske industris konkurrenceevne har været under negativt 
pres fra urimelig international konkurrence og globale forstyrrelser; der henviser til, at 
virksomheder fra lande uden for EU ofte er underkastet mindre strenge klima- og 
miljøregler og har lavere lønomkostninger i deres respektive lande; der henviser til, at 
dette har lettet udflytning af europæisk industri, hvilket igen har medført miljømæssige 
og sociale skader;

J. der henviser til, at Unionen bør udøve betydelig indflydelse på globale klima- og 
miljøforanstaltninger via det indre marked og sit grønne diplomati og ved at udvise 
klima- og miljømæssigt lederskab og samtidig støtte udviklingen af fremtidssikrede 
industrier og høje standarder for social beskyttelse;

K. der henviser til, at EU's eksempel viser, at økonomisk vækst og klimabeskyttelse ikke 
udelukker hinanden, eftersom EU's emissioner ligger 23 % under 1990-niveauet, selv om 
BNP er øget med 61 %;

L. der henviser til, at EU's industri har indledt omstillingen, men stadig tegner sig for 20 % 
af EU's drivhusgasemissioner; der henviser til, at det tager 25 år at omdanne en 
industrisektor og alle de hermed forbundne værdikæder;

M. der henviser til, at digitale teknologier ændrer billedet af industrien, idet de skaber nye 
forretningsmodeller, giver muligheder for at blive mere produktiv, giver arbejdstagerne 
nye kvalifikationer og understøtter dekarboniseringen af økonomien;

N. der henviser til, at i henhold til artikel 151 i TEUF er medlemsstaterne enige om, at det er 
nødvendigt at fremme en forbedring af arbejdstagernes leve- og arbejdsvilkår for 
herigennem at muliggøre en udjævning af disse vilkår på et stadigt stigende niveau;

O. der henviser til, at konkurrence på skatteområdet mellem medlemsstaterne og deres 
forskellige skatteregler kan føre til asymmetrier i det indre marked og aggressiv 
skatteplanlægning fra multinationale selskabers side og dermed fratage de økonomier, 
hvor værdien skabes, ressourcer, der er nødvendige for omstillingen;

1. opfordrer Kommissionen til at vurdere konsekvenserne af covid-19 for europæisk industri 
og fremlægge et fremtidsorienteret koordineret svar, som skal lette en industriel 
genopretning, der vil lede den dobbelte digitale og grønne omstilling i retning af en 
klimaneutral, cirkulær økonomi uden forurening, samtidig med at konkurrenceevnen og 
modstandsdygtigheden bevares i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt;

2. understreger, at alle sektorer og industrielle værdikæder, og navnlig i de energiintensive 
sektorer, har en nøglerolle at spille i forbindelse med opnåelse af målene i den 
europæiske grønne pagt, ikke alene gennem reduktion af deres CO2-aftryk, men også ved 
at accelerere omstillingen gennem levering af prisoverkommelige løsninger inden for 
rene teknologier, gennem udvikling og skabelse af værdikæder til bæredygtige produkter 
og processer, som er økonomisk levedygtige, og gennem udvikling af nye bæredygtige 
forretningsmodeller;

3. opfordrer medlemsstaterne til at støtte udarbejdelsen af en ambitiøs genopretningsplan 
med Next Generation EU inden for rammerne af en styrket flerårig finansiel ramme 
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(FFR) og tilvejebringelse af nye egne indtægter; peger på, at brugen af 
genopretningsmidler bør foregå i fuld overensstemmelse med Unionens klima- og 
miljølovgivning og bør drive den grønne omstilling fremad;

4. understreger betydningen af genopretnings- og resiliensfaciliteten og den strategiske 
investeringsfacilitet med henblik på at støtte investeringer og tilskynde centrale 
europæiske industrier til at styrke og opbygge europæiske strategiske værdikæder og 
mener, at disse kan suppleres af en strategisk fond for diversificering af forsyningskæder 
for at mindske den overdrevne afhængighed af enkelte leverandører og aktivt støtte 
virksomheder inden for strategiske sektorer i at diversificere deres produktion; opfordrer 
Kommissionen til hurtigt at forelægge konkrete lovgivningsforslag for at sikre lige 
konkurrencevilkår og beskytte nøgleindustrier mod illoyal konkurrence fra statsejede 
investorer eller investorer, der modtager statsstøtte fra tredjelande;

5. opfordrer Kommissionen til at fokusere programmer og instrumenter under Next 
Generation EU på genopretning af de sektorer, der er hårdest ramt af coronakrisen, både 
hvad angår økonomi og arbejdsvilkår;

6. glæder sig over, at sigtet med EU's genopretningsplan er at mobilisere investeringer i 
bæredygtig, klimaneutral industri; bifalder især fordoblingen af investeringer i ren 
brintteknologi, da ren brint kan medvirke til at mindske drivhusgasemissioner, genoprette 
EU's økonomi og bane vejen for klimaneutralitet ved at støtte sektorer, der vanskeligt 
lader sig dekarbonisere, navnlig energiintensive industrisektorer; bifalder lanceringen af 
den europæiske alliance for ren brint; bemærker potentialet i, at EU indtager en 
førerposition inden for ren brint; mener, at udviklingen af produktion af ren brint og 
forskning i dens mange anvendelsesmuligheder skal prioriteres inden for den europæiske 
industristrategi; opfordrer til strategiske investeringer med henblik på at stimulere 
produktionen og anvendelsen af ren brint og i etableringen af et faciliterende netværk af 
infrastruktur samt i forskning og innovation;

7. understreger, hvor vigtigt det er at anerkende de forbindelser, der er mellem 
genopretningsplanen, EU's ambitioner på klimaområdet og det digitale område og en 
effektiv industristrategi;

8. understreger, at EU bør styrke sin industrielle og teknologiske kapacitet ved hjælp af 
investeringer i vigtige rene teknologier med henblik på at øge den åbne strategiske 
autonomi og modstandsdygtighed, sikre bæredygtighed, konkurrenceevne og en høj grad 
af socioøkonomisk velfærd for befolkningen, der mindsker ulighederne, uden at lade 
nogen i stikken, og som er i overensstemmelse med og bidrager til den dobbelte digitale 
og grønne omstilling;

9. glæder sig over oprettelsen af mekanismen for en retfærdig omstilling, som skal sikre, at 
arbejdstagere og lokalsamfund, der står over for udfordringer som følge af omstillingen 
til en klimaneutral økonomi, støttes, og at virksomheder kan investere i bæredygtige 
produktionsteknologier; fremhæver betydningen af at sikre en ambitiøs finansiering til 
Fonden for Retfærdig Omstilling, som navnlig bør bidrage til skabelse af bæredygtige 
arbejdspladser samt opkvalificering og omskoling af arbejdstagere; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkende nødvendigheden af 
erhvervsuddannelse for at lette og fremme opkvalificering og omskoling af de berørte 
arbejdstagere og dermed øge deres beskæftigelsesegnethed og evne til at tilpasse sig nye 
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job; understreger, at en retfærdig omstilling og en reduktion af uligheder bør integreres i 
sociale, økonomiske og miljømæssige politikker på alle niveauer;

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til i betydelig grad at øge støtten til innovation 
med henblik på at opnå en CO2-neutral industri, til udbredelse af nyskabende teknologier 
og til bæredygtige frontløbervirksomheder ved hjælp af en teknologineutral tilgang, 
samtidig med at man undgår og fjerner unødige administrative byrder, navnlig for 
SMV'erne; opfordrer Kommissionen til, i denne henseende, uden unødig forsinkelse at 
gennemføre de foranstaltninger og finansieringsmuligheder, der er bebudet i 
industristrategien; understreger, at EU-institutionerne, medlemsstaterne, regionerne, 
industrien og alle andre relevante aktører bør samarbejde om at skabe førende markeder 
inden for rene teknologier og sikre, at europæisk industri er en global frontløber;

11. mener, at industriel forskning og innovation (FoI) vil være afgørende for at nå EU's 
ambitiøse 2030-mål for bæredygtig (økonomisk, miljømæssig og social) udvikling og 
opfylde de langsigtede klima- og energimål;

12. bemærker den store rolle, som mere FoI spiller for at løse klimakrisen; opfordrer 
Kommissionen til i denne henseende at forbedre forholdene for erhvervslivet og 
industrien for at styrke deres konkurrenceevne;

13. understreger, at investeringer i grønne teknologier, bæredygtige løsninger og nye 
muligheder for virksomheder kan gøre den grønne pagt til den nye vækststrategi, som 
innovative SMV'er kan få gavn af;

14. minder Kommissionen om at tage hensyn til de forskellige industrielle økosystemer for at 
sikre et specifikt fokus for hvert program under industristrategien og tage hensyn til 
behovene i de teknologisk set mindst udviklede regioner;

15. glæder sig over, at Kommissionen har taget initiativ til at udbrede de digitale 
innovationsknudepunkter til alle europæiske regioner for at gøre det muligt for SMV'er at 
integrere digitale nyskabelser og dermed skabe muligheder for frivilligt arbejde og 
uddannelse på området for digitale teknologier; 

16. understreger, at EU-politikker bør være konsistente og koordinerede på tværs af 
sektorerne og sigte mod at mindske overlapning og fremme synergier; fremhæver 
vigtigheden af at integrere klima og miljø i alle politikområder; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at sikre korrekt gennemførelse og fuld håndhævelse af 
eksisterende lovgivning; mener, at adgangen til EU-finansiering bør lettes, navnlig for 
SMV'er, i overgangen til en robust, grøn og digital økonomi;

17. anerkender, at en sammenhængende, forudsigelig og retfærdig ramme for intellektuelle 
ejendomsrettigheder under den kommende lægemiddelstrategi er en vigtig faktor for 
bevarelsen af den europæiske konkurrenceevne; opfordrer til en effektiv håndhævelse af 
denne ramme, opretholdelse af den teknologiske autonomi, incitamenter til investeringer i 
og fremme af bæredygtige innovative løsninger, samtidig med at forbrugernes og 
patienternes interesser stadig står centralt;

18. understreger, at en virkelig effektiv europæisk industristrategi og -politik skal funderes på 
ambitiøse klimaforanstaltninger og -mål baseret på klimaloven og fungere som køreplan 
for udformning af fremtidens industri, hvor alle sektorer bidrager til opfyldelsen af målet 
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om klimaneutralitet så tidligt som muligt og senest i 2050;

19. understreger nødvendigheden af at bringe den nye industristrategi på linje med målet om 
en klimaneutral økonomi senest i 2050, men påpeger samtidig, at EU's klimapolitik skal 
være evidensbaseret;

20. understreger, hvor vigtigt det er, at foranstaltninger til reduktion af emissionerne 
kombineres med økonomisk vækst, øget konkurrenceevne og EU-borgernes velfærd;

21. fastholder, at industristrategien også skal udpege måder, hvorpå SMV'erne kan bidrage til 
en reduktion af drivhusgasemissionerne og miljøbeskyttelsen i EU og dermed 
komplementere allerede iværksatte indsatser og politikker og levere yderligere redskaber, 
så de kan følge med i og bidrage til den grønne omstilling af industrien til en klimaneutral 
økonomi;

22. understreger, at der er behov for lige konkurrencevilkår på globalt plan; opfordrer til en 
revision af EU's emissionshandelssystem (EU ETS) i overensstemmelse med 
klimamålene og en CO2-grænsetilpasningsmekanisme (CBAM) for at bidrage til en 
intelligent tilbageflytning af fremstillingsindustrien og kortere værdikæder; fremhæver 
den potentielt vigtige rolle, som CO2-grænsetilpasningsmekanismen kan spille med 
hensyn til at forhindre kulstoflækage;

23. gentager sin stærke støtte til målet i Kommissionens grønne pagt om at indføre en CO2-
grænsetilpasningsmekanisme; opfordrer Kommissionen til at fremlægge denne reform 
som en del af Kommissionens arbejdsprogram for 2020;

24. opfordrer Kommissionen til at formalisere en proces, hvorigennem 
lavemissionsteknologier gøres tilgængelige og prisoverkommelige for udviklingslande;

25. opfordrer til, at frihandelsaftaler fremmer sammenhæng mellem handel, klima- og 
miljøbeskyttelse, told, markedsovervågning og industripolitikker i overensstemmelse med 
målsætningerne i den europæiske grønne pagt; opfordrer endvidere til, at der i alle 
handelsaftaler indføres kapitler om udvikling af handel og bæredygtighed, som kan 
håndhæves; understreger vigtigheden af i højere grad at fremme gensidigheden i forhold 
til EU's høje sociale, miljømæssige og sikkerhedsmæssige standarder ved hjælp af 
handelsaftaler og en mere robust told- og markedsovervågningspolitik; insisterer på, at 
toldkontroller i hele EU følger samme standarder, der skal koordineres med 
medlemsstaterne og være i fuld overensstemmelse med nærhedsprincippet;

26. opfordrer til, at der medtages bindende og ambitiøse klimakapitler i frihandelsaftaler; 
minder om vigtigheden af den kommende due diligence-lov;

27. opfordrer Kommissionen til omhyggeligt at vurdere konsekvenserne af den europæiske 
afhængighed af import fra tredjelande, navnlig lande, hvor staten har en markant 
tilstedeværelse på markedet, og til at medtage særlige foranstaltninger, der skal afhjælpe 
eventuelle afbrydelser af globale værdikæder, navnlig gennem øget koordinering på EU-
plan og strategiske globale partnerskaber;

28. minder om, at ifølge industristrategien kan anvendelsen af principperne for en cirkulær 
økonomi i alle sektorer og industrier potentielt skabe 700 000 nye arbejdspladser i hele 
EU inden udgangen af 2030, hvoraf mange vil være i SMV'er; fremhæver den cirkulære 
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økonomis potentiale med hensyn til at bidrage til reduktion af energi- og 
ressourceforbrug og til en pålidelig forsyning og kapacitetsforøgelse af genanvendte 
materialer, som er kritiske for grønne energiteknologier og digitale teknologier; 
fremhæver, at Unionens industristrategi bør gå hånd i hånd med den cirkulære økonomi 
og handlingsplanen for den cirkulære økonomi og sikre omstillingen af EU's økonomi til 
en giftfri cirkulær økonomi; efterlyser yderligere støtte til forsknings- og 
udviklingsprogrammer, der har til formål at fremme overgangen til en sikker og 
bæredygtig cirkulær økonomi, til gavn for både innovative løsninger og opskalering af 
eksisterende teknologier i strategiske sektorer;

29. fremhæver, at tiltag på efterspørgselssiden som f.eks. fremme af bæredygtigt forbrug og 
en øget anvendelse af grønne offentlige indkøb kun er den ene side af mønten, når det 
gælder om at forbedre økonomiens cirkularitet, og at der skal sættes betydeligt ind for at 
øge ressourceeffektivitet og cirkularitet i produktionsprocesserne; opfordrer 
Kommissionen til at fastsætte klare mål og regler i denne henseende; bifalder i den 
sammenhæng meddelelsen om en politisk ramme for bæredygtige produkter og 
fastsættelsen af bindende forskrifter for genanvendt indhold;

30. opfordrer Kommissionen til at opstille ambitiøse sektorspecifikke mål for forbedret 
ressourceeffektivitet og til at starte med de mest ressourceintensive sektorer; mener, at 
der desuden – i samarbejde med industriens sammenslutninger, virksomheder, 
fagforeninger, civilsamfundet og akademiske kredse – bør udarbejdes og fastlægges 
køreplaner, som skal styre omstillingen af de forskellige sektorer til cirkularitet; 
understreger betydningen af at have en gennemsigtig overvågningsramme på plads, som 
leverer omfattende og offentligt tilgængelig information om de fremskridt, der gøres;

31. understreger potentialet i den cirkulære bioøkonomi og den skovbaserede industri med 
hensyn til at fremme en konkurrencedygtig og bæredygtig industri; tilskynder 
medlemsstaterne til at fremme investeringer og offentlige indkøb i vedvarende og 
genanvendelige, biobaserede produkter;

32. fremhæver betydningen af ressource- og energieffektivitet for at mindske 
importafhængigheden af malm og fossile brændstoffer; understreger , at affaldsreduktion 
ikke alene vil begrænse forureningen, men også vil spare kostbare ressourcer;

33. understreger, at det er nødvendigt at mindske mængden af affald i industrisektoren; 
opfordrer Kommissionen til at indføre obligatoriske mål for genbrug af 
emballagematerialer i industrien; efterlyser harmonisering af emballage i de enkelte 
erhvervssektorer og medlemsstater for at fremme udbredelsen af returpantordninger;

34. glæder sig over, at Kommissionen har bebudet en kemikaliestrategi for bæredygtighed for 
at arbejde hen imod nulforurening i et giftfrit miljø; understreger, at EU's kemiske 
industri er en af de vigtigste industrier for Unionens økonomiske velstand, men at den 
savner bæredygtighed med hensyn til energiforbrug og miljøpåvirkning; understreger, 
hvor vigtigt det er at opnå energieffektivitet, cirkularitet og nulforurening, navnlig i 
denne sektor;

35. bemærker, at den kemiske industri bidrager til mange strategiske værdikæder og til 
produktionen af CO2-neutrale, ressourceeffektive og cirkulære teknologier og løsninger; 
efterlyser en bæredygtig kemikaliepolitik, der er i overensstemmelse med 
industristrategien;
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36. understreger, at den europæiske industristrategi bør være i fuld overensstemmelse med 
den kommende kemikaliestrategi for bæredygtighed, idet der tages udgangspunkt i at 
fjerne farlige stoffer og erstatte dem med mere sikre alternativer og lægges særlig vægt på 
at mindske og forebygge eksponering for kemikalier, f.eks. hormonforstyrrende stoffer, 
for at beskytte menneskers sundhed og miljøet;

37. understreger, at det er nødvendigt at fremme innovation i den kemiske industri, og 
anerkender, at den er i stand til at levere en række lavemissionsløsninger; understreger, at 
fremme af innovation og minimering af menneskers og miljøets eksponering over for 
farlige kemikalier er afgørende elementer i omstillingen fra en lineær til en cirkulær og 
bæredygtig kemisk industri, som vil give denne sektor, som er så vigtig for den 
europæiske økonomi, en stor konkurrencefordel;

38. opfordrer Det Europæiske Miljøagentur (EEA) til sammen med Det Europæiske 
Kemikalieagentur (ECHA) at udarbejde en rapport om kemikalier i miljøet i Europa; 
mener, at der i denne rapport bør foretages en vurdering af den systemiske karakter, der 
kendetegner farlige kemikalier i Europas produktions- og forbrugssystemer, brugen af 
dem i produkter, forekomsten af dem i miljøet, og den skade, som de forvolder på 
menneskers sundhed og økosystemerne;

39. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bevare en dynamisk forskningsbaseret 
lægemiddelindustri til gavn for borgere og patienter inden for rammerne af en 
folkesundhedspolitik; insisterer på, at foranstaltningerne, der foreslås i Kommissionens 
kommende lægemiddelstrategi, bør være i overensstemmelse med industristrategien og 
have fokus på at sikre, at Europa forbliver et innovativt center og førende på verdensplan 
inden for fremstilling af lægemidler og aktive stoffer med det overordnede mål at sikre 
lige adgang for patienter; opfordrer Kommissionen til at udvikle en lægemiddelstrategi, 
der indeholder de rette politiske redskaber til at fremme udviklingen af innovative 
lægemidler til gavn for patienterne, og som sikrer en stabil og effektiv lovramme og fuldt 
ud udnytter det potentiale, der er knyttet til den digitale omstilling af sundhedsplejen;

40. understreger vigtigheden af, at EU fastholder en sikker forsyning af kritiske materialer og 
mineraler, farmaceutiske ingredienser, lægemidler og medicinsk udstyr; opfordrer til en 
styrkelse af europæiske værdikæder for at mindske afhængigheden af tredjelande på 
centrale strategiske områder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe 
foranstaltninger til at sikre forsyningssikkerheden for lægemidler, mindske EU's 
afhængighed af tredjelande og støtte fremstillingen af lægemidler af væsentlig terapeutisk 
interesse i nærområdet, idet der i nært samarbejde med medlemsstaterne prioriteres 
lægemidler af sundhedsmæssig og strategisk betydning; minder om, at al offentlig 
finansiering skal gøres betinget af fuld gennemsigtighed og sporbarhed af investeringer, 
af leveringsforpligtelser på det europæiske marked og af fremme af det bedste resultat for 
patienterne, herunder med hensyn til tilgængelighed og prisoverkommelighed af de 
færdige lægemidler; understreger, at strategien bør tilskynde industrien til at have en 
diversificeret forsyningskæde og en plan for afbødning af risikoen for mangel på 
lægemidler, så den kan håndtere eventuelle sårbarheder og risici i sine forsyningskæder; 
opfordrer Kommissionen til at foreslå metoder til at sikre, at industriens netværk af 
forsyningskæder bliver mere modstandsdygtigt, og til at udarbejde en plan for afbødning 
af risikoen for mangel på lægemidler med henblik på at håndtere eventuelle sårbarheder 
og risici i forsyningskæderne for kritiske lægemidler; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at kontrollere direkte udenlandske investeringer i anlæg til 
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produktion af lægemidler som en del af Europas kritiske sundhedsinfrastruktur;

41. opfordrer Kommissionen til at øge sine bestræbelser på at styrke beskyttelsen af kritisk 
sundhedsinfrastruktur i medlemsstaterne og til at anvende det europæiske program for 
beskyttelse af kritisk infrastruktur (EPCIP) på sundhedssektoren;

42. understreger, at det er afgørende at have en velfungerende og konkurrencedygtig sektor 
for lægemidler og medicinsk udstyr for at sikre bæredygtig adgang til lægemidler og 
garantere et højt sundhedsplejeniveau for EU's patienter; mener, at Kommissionen bør 
fremme dialogen med medlemsstaterne og alle relevante interessenter ved at skabe et 
lægemiddelforum under Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA's) tilsyn med 
henblik på at give mulighed for en omfattende drøftelse af spørgsmål vedrørende bl.a. 
farmaceutisk bæredygtighed og indførelsen af ny teknologi i sundhedssystemerne; 
understreger, at dette forum bør tage hensyn til de forskellige nationale tilgange til 
prisfastsættelse og godtgørelse samt sundhedsinvesteringer og -organisering for at sikre 
investeringer i den eksisterende produktion i Europa og sikre langsigtet bæredygtighed, 
konkurrenceevne og forsyningssikkerhed; opfordrer Kommissionen til at støtte 
medlemsstaterne ved specifikt at udarbejde EU-dækkende ad hoc-retningslinjer for 
indkøb af lægemidler i henhold til de gældende EU-regler for offentlige indkøb, idet der 
ikke blot kigges efter den laveste pris eller vælges det såkaldt økonomisk mest 
fordelagtige bud (MEAT-kriteriet), men at der i stedet sikres f.eks. bæredygtighed på lang 
sigt, konkurrence, forsyningssikkerhed og stimulering af investeringer i forskning og 
produktion;

43. støtter i lyset af den aktuelle sundhedskrise og risikoen for fremtidige kriser fremme af 
EU-virksomheder, incitamenter til produktion inden for EU, mindskelse af EU's 
afhængighed af tredjelande, forøgelse af kapaciteten til at fremstille visse produkter, 
navnlig desinfektionsmidler, respiratorer og værnemidler, og samling og koordinering af 
den digitale produktionskapacitet, f.eks. 3D-printning, som kan bidrage til fremstilling af 
nødvendigt udstyr;

44. understreger behovet for at gennemgå og revidere EU's regler for offentlige indkøb for at 
sikre reelt lige vilkår for EU-virksomheder, navnlig dem, der leverer bæredygtige 
produkter eller tjenesteydelser, f.eks. inden for offentlig transport;

45. gentager, hvor vigtig bæredygtig transport er som led i industriens forsyningskæde, og 
opfordrer til, at eksterne omkostninger indregnes i prisen på produkter; understreger, at 
de erhvervsgrene, der beskæftiger sig med bæredygtig og intelligent mobilitet, både har 
potentialet til og et ansvar for at fremme den digitale og miljømæssige omstilling, 
understøtte Europas industrielle konkurrenceevne og styrke konnektiviteten, navnlig i bil-
, rumfarts-, jernbane- og værftsindustrierne; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at øge investeringerne i nulemissionsmobilitet og modstandsdygtig 
og sikker transportinfrastruktur, navnlig højhastighedsnet, og til at øge støtten til 
udviklingen af bæredygtige alternative brændstoffer;

46. understreger vigtigheden af grøn mobilitet i forbindelse med skabelse af nye 
arbejdspladser, styrkelse af europæisk industri og reduktion af emissioner fra 
transportsektoren; opfordrer til en storstilet strategi for og øgede investeringer i udrulning 
af et bredt netværk af opladningsinfrastruktur til elektriske køretøjer med hurtige, 
pålidelige og kompatible ladestandere til elektriske køretøjer;
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47. bemærker den rolle, batteriteknologier spiller i forbindelse med dekarboniseringen af 
mobilitets- og energisystemer; glæder sig derfor over den europæiske batterialliance og 
den strategiske handlingsplan for batterier; opfordrer til fremme og stimulering af 
batteriproduktion i Europa og til etablering af en sammenhængende og understøttende 
lovramme for bæredygtige batterier, i tråd med principperne for en cirkulær økonomi, de 
bredere EU-mål om dekarbonisering og behovet for at mindske afhængigheden af råvarer 
og kritiske materialer og metaller fra tredjelande;

48. understreger, hvor vigtigt det er at udvikle bæredygtige batteriværdikæder for at kunne 
opfylde det nuværende og fremtidige behov for elektromobilitet; lægger vægt på, at 
bæredygtighedskrav, f.eks. mål for genbrug og genanvendelse samt bæredygtig og socialt 
ansvarlig udvinding af råstoffer, fuldt ud bør indarbejdes i det nye regelsæt for batterier; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme investeringer i en 
konkurrencedygtig og bæredygtig batterifremstillingssektor, der sikrer en ramme, som 
omfatter sikker adgang til råstoffer, støtte til teknologisk innovation og konsekvente 
regler om batterifremstilling i overensstemmelse med kravene til den cirkulære økonomi;

49. påpeger, at industrien bør bidrage fuldt ud til beskyttelsen af biodiversiteten og miljøet; 
understreger, at over halvdelen af det globale BNP afhænger af naturen og de tjenester, 
som stammer herfra, og at en lang række sektorer er stærkt afhængige af naturen; 
bemærker, at mere end 90 % af biodiversitetstabet og presset på vandressourcerne 
skyldes udvinding og forarbejdning af ressourcer; understreger, at EU's industripolitik 
bør harmonere med målene i biodiversitetsstrategien for 2030 og respektere 
forsigtighedsprincippet og princippet om, at forureneren betaler;

50. understreger, at bevarelse af naturlige økosystemer i henhold til One Health-tilgangen er 
afgørende for at sikre menneskehedens mest basale fornødenheder såsom rent 
drikkevand, ren luft og frugtbare jorde; opfordrer til, at der hurtigt udvikles solide 
indikatorer med henblik på at vurdere konsekvenserne for biodiversiteten og sikre en 
gradvis reduktion af forureningen som skitseret i EU's biodiversitetsstrategi;

51. påpeger, at industrien stadig er en af de største kilder til miljøforurening og udleder 
forurenende stoffer i luften, vandet og jorden; understreger den vigtige rolle, som 
direktivet om industrielle emissioner spiller ved at pålægge store anlæg forpligtelser til at 
minimere udledningen af forurenende stoffer; ser frem til den kommende handlingsplan 
for nulforurening for luft, vand og jord og revisionen af direktivet om industrielle 
emissioner, som bør medføre en markant reduktion af industriel forurening;

52. glæder sig over Kommissionens hensigt om at anlægge en mere strategisk tilgang til 
sektoren for vedvarende energi; mener, at denne sektor bør støttes fuldt ud i betragtning 
af den centrale rolle, som den spiller med hensyn til at dekarbonisere energisystemerne 
og opnå klimaneutralitet senest i 2050; fremhæver desuden, hvor vigtigt det er at 
efterleve princippet om "energieffektivitet først" for at mindske energibehovet;

53. bemærker, at "energieffektivitet først" er et af nøgleprincipperne for energiunionen, og at 
det skal garantere en sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og prisoverkommelig 
energiforsyning i EU; fremhæver, at renoveringsbølgen repræsenterer en stor mulighed 
for EU´s bygge- og energisektor, og opfordrer medlemsstaterne til at accelerere 
investeringerne i bygningsrenovering; bemærker den vigtige rolle, som nationale, 
regionale og lokale aktører kan spille i forbindelse med facilitering og koordinering af 
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renoveringsinitiativer;

54. minder om, at vedvarende energiteknologier er af strategisk betydning for en vellykket 
overgang til klimaneutralitet; opfordrer til en stærk industristrategi med henblik på 
indførelse og udvidelse af kapaciteten inden for vedvarende energi for på lang sigt at 
garantere Europas energiforsyningssikkerhed, konkurrenceevne, teknologiske 
førerposition og jobskabelse;

55. understreger, at udviklingen af vedvarende energikilder og den digitale økonomi kræver 
stadig større mængder af sjældne jordarter, sjældne metaller, kritiske metaller og 
basismetaller; minder om, at den minedrift, der er nødvendig for at understøtte denne 
udvikling, kræver et stort vandforbrug, som kan komme i konflikt med 
lokalbefolkningens behov, navnlig i regioner, hvor vandressourcerne er knappe; 
understreger, at minedrift i lande uden for EU kan være en kilde til akut forurening, der 
påvirker kvaliteten af vand, luft og jordbund og fører til skovrydning og tab af 
biodiversitet; påpeger, at minedrift hovedsagelig foregår i udviklingslande, hvor 
arbejdsstandarderne yder langt dårligere beskyttelse end i Unionen, og at 
arbejdsforholdene i minerne derfor bringer minearbejdernes helbred og liv i fare; 
understreger, at den forurening, som minedrift forårsager, har en direkte indvirkning på 
lokalbefolkningens subsistensmidler og på sigt kan tvinge dem til at forlade deres land; 
minder om, at lokalbefolkningerne lider under de indirekte konsekvenser af forureningen 
af vand, luft og jord med store følger for deres helbred;

56. fremhæver, at miljøet og økonomien danner grundlaget for et rummeligt samfund, som 
sætter os i stand til at overvinde nuværende og kommende udfordringer og gribe de 
muligheder, der opstår;

57. mener, at EU har brug for en genindustrialiseringsproces og en modernisering af sit 
industrigrundlag, en styrkelse af det indre marked og etablering af en konkurrencedygtig 
ramme for industrien, herunder en effektiv strategi for SMV'er, med henblik på at styrke 
EU's konkurrenceevne og globale lederskab;

58. opfordrer Kommissionen til at styrke og fremme tilbageflytningen og diversificeringen af 
europæiske industrier i strategiske sektorer, bl.a. vedvarende energiproduktion og 
lægemidler, der ikke allerede er modstandsdygtige;

59. mener, at tilbageflytningen af den europæiske industri bør stimulere genoplivningen af de 
mindst udviklede europæiske regioner, herunder tyndt befolkede områder og områder 
med stor befolkningsspredning, som det fremgår af artikel 174 i TEUF; understreger, at 
man med sådan en tilgang kan fremme deres økonomiske vækst og skabe utallige job, 
som i sidste instans vil gøre det muligt at fastholde befolkningen;

60. understreger, at industristrategien bør være evidensbaseret og bygge på den nyeste 
videnskabelige forskning; fremhæver vigtigheden af at høre EU's industri og 
virksomheder i forbindelse med udviklingen af industristrategien;

61. understreger, at EU's industristrategi også bør sikre, at klar, detaljeret og let tilgængelig 
information om status for EU's industri stilles til rådighed, navnlig alle oplysninger, der 
er relevante for forståelsen af de sundheds- og miljømæssige virkninger af den 
industrielle produktion;
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62. understreger, at det er vigtigt, at der skabes en bedre balance mellem mænd og kvinder i 
industrisektorerne, mere specifikt ved at tilskynde kvinder til at studere videnskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik og overveje en karriere inden for teknologi 
og investere i digitale færdigheder, hvilket vil forbedre kønsbalancen inden for 
virksomhedsopstart og -ledelse;

63. støtter Kommissionen i dens mål om at udforme en ny industristrategi for EU med 
henblik på at opnå en mere konkurrencedygtig industri, der er mere modstandsdygtig 
over for globale chok;

64. mener, at EU bør bestræbe sig på at udarbejde en skræddersyet industristrategi, som 
udgør en stabil søjle for EU i fremtiden, navnlig på baggrund af den meget alvorlige 
økonomiske krise, som covid-19-pandemien har forårsaget;

65. mener, at industristrategien skal omfatte en række anvendelige instrumenter, der er 
skræddersyet til de enkelte sektorer og økosystemer og koordineret med medlemsstaterne, 
og som gør EU-politikkerne og -instrumenterne mere effektive.
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