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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

A. EU:s industrisektor bör under återhämtningen efter covid-19 få stöd på ett sätt som leder 
till en omställning till en motståndskraftig, hållbar, föroreningsfri, cirkulär, klimatneutral, 
digitaliserad och konkurrenskraftig industri, där alla sektorer bidrar till målet att uppnå 
klimatneutralitet senast 2050 och till miljöskyddet.

B. Industrin har en central betydelse för Europas framtida framsteg och välstånd. Den står i 
dag för över 20 % av EU:s ekonomi och sysselsätter omkring 35 miljoner människor. En 
stark industriell bas är avgörande för att den gröna omställningen ska lyckas.

C. De europeiska industrierna är för närvarande i hög grad beroende av tredjeländers 
industriella kapacitet och råvaror. Covid-19-pandemin har tydliggjort dels effekterna av 
förlusten av stora strategiska industrianläggningar för tillverkningen av läkemedel och 
medicinsk utrustning i flera medlemsstater, vilken har lett till störningar i värdekedjorna 
och visat på sårbarheter i viktiga europeiska strategiska industrisektorer, dels behovet av 
att bevara denna kapacitet på den inre marknaden.

D. Covid-19-pandemin har belyst den ökade risken med att försöka förvärva hälso- och 
sjukvårdskapacitet via utländska direktinvesteringar och behovet av att bevara och 
förstärka delningen av sådan värdefull kapacitet på den inre marknaden.

E. EU:s återhämtningsprogram kommer att tillhandahålla ett aldrig tidigare skådat belopp på 
1,85 biljoner euro för investeringar i digitalisering och grön återhämtning för EU:s 
industri, sysselsättning och tillväxt.

F. Återhämtningen efter covid-19 ger en möjlighet att verkligen bygga in hållbarhet i 
industriproduktionen och påskynda den gröna omställningen.

G. Den nya europeiska industristrategin bör möjliggöra en rättvis grön omställning. En 
lyckad industristrategi som en del i den europeiska gröna given bör främja 
sysselsättningen och de ekonomiska möjligheterna, skydda klimatet och miljön för 
framtida generationer och bli en politik som definierar vår tid och som bör bidra till att 
återuppbygga den europeiska ekonomin på ett hållbart sätt.

H. Industristrategin måste bana väg för den europeiska industrins dubbla digitala och gröna 
omställning, samtidigt som Europas konkurrenskraft, välstånd och sysselsättning bevaras, 
och hjälpa den europeiska industrin att bli mer motståndskraftig, miljömässigt hållbar, 
globalt konkurrenskraftig och digitaliserad. Industristrategin syftar inte bara till att 
möjliggöra omställningen av energiintensiva industrier, utan även till att skapa en bredare 
hållbar industriell bas, inbegripet små och medelstora företag, som är en viktig del av den 
europeiska ekonomin.

I. Den europeiska industrins konkurrenskraft har påverkats negativt av illojal internationell 
konkurrens och global snedvridning. Företag utanför EU är ofta föremål för mindre 
stränga klimat- och miljöregler och har lägre arbetskostnader i sina respektive länder. 
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Detta har underlättat omlokaliseringen av den europeiska industrin, vilket i sin tur har 
orsakat miljömässiga och sociala skador.

J. Unionen bör utöva stort inflytande på globala klimat- och miljöinsatser via sin inre 
marknad och gröna diplomati samt genom att visa prov på ledarskap på klimat- och 
miljöområdet, samtidigt som man också stöder utvecklingen av framtidssäkrade 
industrier och höga standarder för socialt skydd.

K. EU:s exempel visar att ekonomisk tillväxt och klimatskydd inte behöver utesluta 
varandra, eftersom EU:s utsläpp är 23 % lägre än 1990 års nivå, samtidigt som dess BNP 
har ökat med 61 %.

L. EU:s industri har påbörjat omställningen, men står fortfarande för 20 % av EU:s 
växthusgasutsläpp. Det tar 25 år att omvandla en industrisektor och alla relaterade 
värdekedjor.

M. Digital teknik ändrar bilden av industrin genom att skapa nya affärsmodeller, göra den 
mer produktiv, erbjuda arbetstagare nya färdigheter och stödja utfasningen av fossila 
bränslen i ekonomin.

N. Medlemsstaterna har i enlighet med artikel 151 i EUF-fördraget kommit överens om 
behovet av att främja en förbättring av arbetstagarnas levnads- och arbetsvillkor och 
därigenom möjliggöra en harmonisering samtidigt som förbättringarna bibehålls.

O. Skattekonkurrens och olika skatteregler mellan medlemsstaterna kan leda till asymmetri 
på den inre marknaden och aggressiv skatteplanering inom multinationella företag, vilket 
berövar de ekonomier där det faktiska värdet genereras på resurser som behövs för 
omställningen.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma effekterna av covid-19 på den 
europeiska industrin och lägga fram en framtidsinriktad, samordnad insats för att 
underlätta en industriell återhämtning som leder den dubbla digitala och gröna 
omställningen mot klimatneutralitet, cirkularitet och nollföroreningar och samtidigt 
säkerställer konkurrenskraft och motståndskraft, i enlighet med den europeiska gröna 
given.

2. Europaparlamentet betonar att alla sektorer och industriella värdekedjor, särskilt 
energiintensiva sådana, kommer att spela en avgörande roll i uppnåendet av målen i den 
europeiska gröna given inte bara genom att minska sina koldioxidavtryck, utan också 
genom att påskynda omställningen genom tillhandahållande av prismässigt överkomliga 
och rena tekniska lösningar, utveckla och skapa värdekedjor för ekonomiskt 
genomförbara och hållbara produkter och processer och utveckla nya hållbara 
affärsmodeller.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja inrättandet av en ambitiös 
återhämtningsplan med Next Generation EU inom ramen för en starkare flerårig 
budgetram och nya egna medel. Parlamentet betonar att återhämtningsmedlen bör 
användas helt i enlighet med unionens klimat- och miljölagstiftning och på ett sätt som 
driver den gröna omställningen framåt.
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4. Europaparlamentet betonar hur viktiga faciliteten för återhämtning och resiliens och 
faciliteten för strategiska investeringar är för att stödja investeringar och skapa incitament 
för viktiga europeiska industrier att bidra till att stärka och bygga upp europeiska 
strategiska värdekedjor, och anser att faciliteterna kan kompletteras med en strategisk 
fond för diversifiering av försörjningskedjor för att minska överberoendet av enskilda 
leverantörer och aktivt stödja företag i diversifieringen av produktionen i strategiska 
sektorer. Parlamentet uppmanar kommissionen att snabbt lägga fram konkreta lagförslag 
för att säkerställa lika villkor i praktiken och skydda viktiga industrier mot illojal 
konkurrens från statligt ägda eller statsstödda investerare från tredjeländer.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrikta program och instrument inom 
Next Generation EU på återhämtningen i de sektorer som påverkats mest av covid-19-
krisen, både ekonomiskt och sysselsättningsmässigt.

6. Europaparlamentet välkomnar att EU:s återhämtningsplan syftar till att mobilisera 
investeringar i en hållbar och klimatneutral industri. Parlamentet välkomnar särskilt 
fördubblingen av investeringarna i teknik för förnybar vätgas, eftersom förnybar vätgas 
kan bidra till att minska växthusgasutsläppen, återhämta EU:s ekonomi och bana väg för 
klimatneutralitet genom att stödja sektorer där det är svårt att fasa ut fossila bränslen, 
särskilt energiintensiva industrisektorer. Parlamentet noterar lanseringen av alliansen för 
ren vätgas. Parlamentet konstaterar att EU har potential att vara ledande inom ren vätgas. 
Parlamentet anser att utvecklingen av produktionen av ren vätgas och forskningen om 
dess potential inom olika områden måste prioriteras i EU:s industristrategi. Parlamentet 
efterlyser strategiska investeringar för att stimulera framställningen och användningen av 
ren vätgas samt i inrättandet av ett möjliggörande infrastrukturnätverk och i forskning 
och innovation.

7. Europaparlamentet understryker vikten av att erkänna sambandet mellan 
återhämtningsplanen, EU:s klimatambitioner och digitala ambitioner och en effektiv 
industristrategi.

8. Europaparlamentet betonar att EU bör stärka sin industriella och tekniska kapacitet 
genom investeringar i viktig ren teknik som dels syftar till att öka det öppna strategiska 
oberoendet och motståndskraften och säkerställa hållbarhet, konkurrenskraft, en hög nivå 
av socioekonomiskt välbefinnande för befolkningen och minskad ojämlikhet utan att 
någon lämnas utanför, dels är förenliga med och bidrar till den dubbla digitala och gröna 
omställningen.

9. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av mekanismen för en rättvis omställning, som 
syftar till att säkerställa att arbetstagare och samhällen som ställs inför utmaningar till 
följd av omställningen till en klimatneutral ekonomi får stöd och att företag kan investera 
i hållbar produktionsteknik. Parlamentet framhåller vikten av att säkerställa ambitiös 
finansiering till Fonden för en rättvis omställning, som i synnerhet bör bidra till att skapa 
hållbara arbetstillfällen samt till kompetenshöjning och omskolning för arbetstagare. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen och medlemsstaterna att erkänna 
behovet av yrkesutbildning för att underlätta och främja kompetenshöjning och 
omskolning för de berörda arbetstagarna och därmed öka deras anställbarhet och förmåga 
att anpassa sig till nya jobb. Parlamentet betonar att rättvis omställning och minskad 
ojämlikhet bör integreras i den sociala politiken, ekonomiska politiken och miljöpolitiken 
på alla nivåer.
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10. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att avsevärt stärka stödet till 
innovation för uppnåendet av en koldioxidneutral industri, till ökad användning av 
banbrytande teknik och till föregångare inom hållbar affärsverksamhet genom en 
teknikneutral strategi, samtidigt som man undviker och undanröjer onödiga regelbördor, 
särskilt för små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar i detta avseende 
kommissionen att genomföra åtgärderna och finansieringsmöjligheterna i 
industristrategin utan dröjsmål. Parlamentet betonar att EU-institutionerna, 
medlemsstaterna, regionerna, industrin och alla andra relevanta aktörer bör samverka för 
att skapa ledande marknader inom ren teknik och säkerställa att den europeiska industrin 
är världsledande.

11. Europaparlamentet anser att industriell forskning och innovation (FoI) kommer att vara 
avgörande för att uppnå de ambitiösa EU-målen för 2030 när det gäller hållbar 
(ekonomisk, miljömässig och social) utveckling och uppfylla de långsiktiga klimat- och 
energimålen.

12. Europaparlamentet noterar vikten av mer FoI för att lösa klimatkrisen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att förbättra villkoren för företagen och industrin för att stärka 
deras konkurrenskraft i detta avseende.

13. Europaparlamentet betonar att investeringar i grön teknik, hållbara lösningar och nya 
möjligheter för företag kan vända den gröna given till en ny tillväxtstrategi som kan 
gynna innovativa små och medelstora företag.

14. Europaparlamentet påminner kommissionen om att beakta de olika industriella 
ekosystemen i syfte att skräddarsy inriktningen på varje program inom industristrategin, 
med hänsyn till behoven i de tekniskt mindre utvecklade regionerna.

15. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att utvidga de digitala 
innovationsknutpunkterna till alla europeiska regioner för att göra det möjligt för små och 
medelstora företag att integrera digitala innovationer och därigenom skapa möjligheter 
till volontärarbete och utbildning inom digital teknik. 

16. Europaparlamentet understryker att EU-politiken bör vara enhetlig och samordnad inom 
alla sektorer, syfta till att minska överlappningar och främja synergieffekter. Parlamentet 
betonar vikten av att integrera klimat- och miljöfrågor i alla politikområden. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa ett korrekt genomförande 
och fullständig efterlevnad av befintlig lagstiftning. Parlamentet anser att tillgången till 
EU-finansiering i samband med omställningen till en motståndskraftig, grön och digital 
ekonomi bör underlättas, särskilt för små och medelstora företag.

17. Europaparlamentet erkänner att en enhetlig, förutsägbar och rättvis ram för immateriella 
rättigheter inom den kommande läkemedelsstrategin är en viktig faktor för att bevara den 
europeiska konkurrenskraften. Parlamentet efterlyser ett effektivt verkställande av denna 
ram för att upprätthålla det tekniska oberoendet, stimulera till investeringar och främja 
hållbara innovativa lösningar, samtidigt som konsumenternas och patienternas intressen 
står i centrum.

18. Europaparlamentet understryker att en verkligt effektiv europeisk industristrategi och 
industripolitik måste bygga på ambitiösa klimatåtgärder och klimatmål som har sin 
utgångspunkt i klimatlagen och tillhandahålla en färdplan för att forma framtidens 
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industri, där alla sektorer bidrar till att uppnå klimatneutralitetsmålet så snart som möjligt 
och senast 2050.

19. Europaparlamentet betonar behovet av att anpassa den nya industristrategin till målet om 
en klimatneutral ekonomi senast 2050, och betonar samtidigt att Europas klimatpolitik 
måste vara evidensbaserad.

20. Europaparlamentet betonar vikten av att kombinera utsläppsminskningsåtgärder med 
ekonomisk tillväxt, ökad konkurrenskraft och förbättrad välfärd för EU-medborgarna.

21. Europaparlamentet vidhåller att industristrategin också måste identifiera hur små och 
medelstora företag kan bidra till minskningen av växthusgasutsläppen och miljöskyddet 
inom EU och komplettera de insatser och den politik som redan finns samt tillhandahålla 
ytterligare verktyg för att små och medelstora företag ska kunna hålla jämna steg med 
och bidra till industrins gröna omställning till en klimatneutral ekonomi.

22. Europaparlamentet betonar att det krävs lika villkor på global nivå. Parlamentet efterlyser 
en översyn av EU:s utsläppshandelssystem i linje med klimatmålen och en mekanism för 
koldioxidjustering vid gränserna för att bidra till ett smart återförande av 
tillverkningsindustrin och kortare värdekedjor. Parlamentet framhåller den potentiellt 
viktiga roll som en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna kan spela när det 
gäller att undvika koldioxidläckage.

23. Europaparlamentet framhåller på nytt sitt starka stöd för målet i kommissionens gröna giv 
om att införa en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram denna reform som en del av kommissionens 
arbetsprogram 2020.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att formalisera en process som gör 
koldioxidsnål teknik tillgänglig för utvecklingsländer till överkomliga priser.

25. Europaparlamentet vill att frihandelsavtalen ska främja samstämmighet mellan handels-, 
klimat-, miljöskydds- tull-, marknadsövervaknings- och industripolitiken i enlighet med 
målen för den europeiska gröna given. Parlamentet efterlyser också inrättandet av 
verkställbara kapitel om handel och hållbar utveckling i alla handelsavtal. Parlamentet 
understryker vikten av att ytterligare främja ömsesidigheten i fråga om EU:s höga sociala 
standarder, miljöstandarder och säkerhetsstandarder genom handelsavtal och en mer 
motståndskraftig tull- och marknadsövervakningspolitik. Parlamentet insisterar på att 
tullkontrollerna i hela EU ska följa samma standarder, i samordning med 
medlemsstaterna och i full överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen.

26. Europaparlamentet efterlyser obligatoriska och ambitiösa klimatkapitel i 
frihandelsavtalen. Parlamentet upprepar betydelsen av den framtida lagen om tillbörlig 
aktsamhet.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant bedöma effekterna av EU:s 
beroende av import från tredjeländer, särskilt när det gäller länder där staten har en 
betydande närvaro på marknaden, och att inkludera åtgärder för att hantera eventuella 
störningar i de globala värdekedjorna, särskilt genom ökad EU-samordning och 
strategiska globala partnerskap.
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28. Europaparlamentet påminner om att det enligt industristrategin finns potential att skapa 
700 000 nya arbetstillfällen i hela EU fram till 2030, varav många skulle vara i små och 
medelstora företag, genom tillämpning av den cirkulära ekonomins principer i alla 
sektorer och industrier. Parlamentet framhåller den cirkulära ekonomins potential att 
bidra till minskad energi- och resursförbrukning och till ökad kapacitet för och en 
tillförlitlig försörjning av återvunna material som är avgörande för grön energi och digital 
teknik. Parlamentet anser att EU:s industripolitik måste gå hand i hand med den cirkulära 
ekonomin och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och säkerställa den 
europeiska ekonomins omställning till en giftfri cirkulär ekonomi. Parlamentet efterlyser 
ytterligare stöd till forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att främja 
omställningen till en säker och hållbar cirkulär ekonomi och främja både innovativa 
lösningar och ökad användning av befintlig teknik i strategiska sektorer.

29. Europaparlamentet framhåller att det för att förbättra ekonomins cirkularitet inte bara 
krävs åtgärder på efterfrågesidan, såsom främjande av hållbar konsumtion och ökad 
användning av grön offentlig upphandling, utan även avsevärda insatser för att öka 
resurseffektiviteten och cirkulariteten i tillverkningsprocessen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att för detta ändamål fastställa tydliga mål och rättsliga ramar. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende tillkännagivandet av en policyram för hållbara produkter och 
inrättandet av obligatoriska krav på materialåtervunnet innehåll.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa ambitiösa sektorspecifika mål 
för att förbättra resurseffektiviteten och att börja med mest resursintensiva sektorerna. 
Parlamentet anser att det också bör fastställas och utarbetas färdplaner som vägleder de 
olika sektorernas omställning till cirkularitet i samarbete med branschorganisationer, 
företag, fackföreningar, civilsamhället och den akademiska världen. Parlamentet 
understryker vikten av att ha en tydlig övervakningsram som ger omfattande och 
offentligt tillgänglig information om de framsteg som har gjorts.

31. Europaparlamentet understryker den cirkulära bioekonomins och den skogsbaserade 
industrins potential att främja en konkurrenskraftig och hållbar industri. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att främja investeringar och offentlig upphandling avseende 
förnybara och återvinningsbara biobaserade produkter.

32. Europaparlamentet betonar vikten av resurs- och energieffektivitet för att minska 
beroendet av import av malm och fossila bränslen. Parlamentet understryker att 
avfallsminskning inte bara kommer att minska föroreningarna, utan även spara värdefulla 
resurser.

33. Europaparlamentet understryker behovet av att minska avfallet i industrisektorn. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att införa obligatoriska mål för återanvändning av 
industriella förpackningsmaterial. Parlamentet efterlyser harmonisering av förpackningar 
inom näringslivssektorer och medlemsstater i syfte att underlätta retursystem.

34. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande om en kemikaliestrategi 
för hållbarhet för att eftersträva nollföroreningar i en giftfri miljö. Parlamentet betonar att 
den europeiska kemiska industrin är en av de viktigaste industrierna för unionens 
ekonomiska välstånd, men att den inte är hållbar när det gäller energiförbrukning och 
miljöpåverkan. Parlamentet understryker vikten av att uppnå energieffektivitet, 
cirkularitet och nollföroreningar, särskilt i denna sektor.



AD\1212963SV.docx 9/15 PE652.353v02-00

SV

35. Europaparlamentet noterar att den kemiska industrin bidrar till många strategiska 
värdekedjor och till att producera koldioxidneutrala, resurseffektiva och cirkulära 
tekniker och lösningar. Parlamentet efterlyser en hållbar kemikaliepolitik som är 
anpassad till industristrategin.

36. Europaparlamentet understryker att den europeiska industristrategin bör vara helt 
anpassad till den kommande kemikaliestrategin för hållbarhet när det gäller att eliminera 
farliga ämnen och ersätta dem med säkrare alternativ, med särskild tonvikt på att minska 
och förebygga exponering för kemikalier såsom hormonstörande ämnen, i syfte att 
skydda människors hälsa och miljön.

37. Europaparlamentet betonar behovet av att främja innovation inom den kemiska industrin 
och erkänner att den kan tillhandahålla flera koldioxidsnåla lösningar. Parlamentet 
betonar att främjande av innovation och minimering av människors och miljöns 
exponering för farliga kemikalier är viktiga delar i omställningen från en linjär till en 
cirkulär och hållbar kemisk industri, vilket skulle ge denna industri, som är avgörande för 
den europeiska ekonomin, en stor konkurrensfördel.

38. Europaparlamentet uppmanar Europeiska miljöbyrån (EEA) att tillsammans med 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) ta fram en rapport om kemikalier i miljön i 
Europa. Parlamentet anser att rapporten bör bedöma farliga kemikaliers systemiska 
karaktär i Europas tillverknings- och konsumtionssystem, deras användning i produkter, 
deras förekomst i Europas miljö och den skada de orsakar på människors hälsa och 
ekosystemen.

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bevara en 
dynamisk, forskningsbaserad läkemedelsindustri i medborgarnas och patienternas 
intressen inom ramen för folkhälsopolitiken. Parlamentet insisterar på att de åtgärder som 
föreslås i kommissionens kommande läkemedelsstrategi bör ligga i linje med 
industristrategin och vara inriktade på att säkerställa att Europa förblir en innovatör och 
världsledande inom tillverkningen av läkemedel och verksamma ämnen, i syfte att 
säkerställa rättvis tillgång för patienter. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram 
en läkemedelsstrategi som ger rätt politiska verktyg för att främja utvecklingen av 
innovativa läkemedel som gynnar patienterna, säkerställa en stabil och effektiv rättslig 
ram och dra full nytta av potentialen hos den digitala omställningen av hälso- och 
sjukvården.

40. Europaparlamentet betonar vikten av att unionen upprätthåller en trygg försörjning av 
viktiga material och mineraler, läkemedelsingredienser, läkemedel och medicinsk 
utrustning. Parlamentet efterlyser en förstärkning av de europeiska värdekedjorna för att 
minska beroendet av tredjeländer på viktiga strategiska områden. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att trygga försörjningen av 
medicinska produkter, minska EU:s beroende av tredjeländer och stödja lokal tillverkning 
av läkemedel av stort terapeutiskt intresse, och prioritera läkemedel av hälsomässig och 
strategisk betydelse i nära samarbete med medlemsstaterna. Parlamentet påminner om att 
all offentlig finansiering måste villkoras av helt öppna och spårbara investeringar, 
leveransskyldigheter på den europeiska marknaden och främjande av bästa resultat för 
patienterna, även när det gäller de tillverkade läkemedlens tillgänglighet och prismässiga 
överkomlighet. Parlamentet betonar därför att strategin bör skapa incitament för industrin 
att ha en diversifierad försörjningskedja och en plan för att minska risken för 
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läkemedelsbrist för att hantera eventuella sårbarheter och risker för dess 
försörjningskedja. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå hur man kan 
garantera att industrins nätverk av försörjningskedjor blir mer motståndskraftigt och att 
införa en plan för att minska risken för läkemedelsbrist för att hantera eventuella 
sårbarheter och risker för försörjningskedjan för livsviktiga läkemedel. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att granska utländska direktinvesteringar 
i tillverkningsanläggningar för läkemedel som en del av Europas kritiska infrastruktur för 
hälso- och sjukvård.

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sitt engagemang för att stödja 
skyddet av kritisk infrastruktur för hälso- och sjukvård i medlemsstaterna och att börja 
tillämpa det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur (EPCIP) inom 
sektorn för hälso- och sjukvårdsinfrastruktur.

42. Europaparlamentet understryker att en välfungerande och konkurrenskraftig 
läkemedelssektor och sektor för medicintekniska produkter är central för att säkerställa 
hållbar tillgång till läkemedel och garantera en hög hälso- och sjukvårdsnivå för patienter 
i EU. Parlamentet anser att kommissionen bör underlätta dialogen med medlemsstaterna 
och alla relevanta berörda aktörer genom att skapa ett läkemedelsforum, under tillsyn av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), för att möjliggöra en omfattande diskussion 
om frågor avseende bland annat läkemedels hållbarhet och införandet av ny teknik i 
hälso- och sjukvårdssystemen. Parlamentet betonar att detta forum bör beakta de olika 
nationella strategierna för prissättning och ersättning samt investeringar i och 
organisationen av hälso- och sjukvården i syfte att säkra befintliga investeringar i 
tillverkning i Europa och säkerställa långsiktig hållbarhet, konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja medlemsstaterna 
genom att, i synnerhet, ta fram särskilda ad hoc-riktlinjer för EU om hållbar upphandling 
av läkemedel, i enlighet med EU:s nuvarande regler om offentlig upphandling, där man 
även tittar på andra kriterier än lägsta pris, särskilt genom att tillämpa det så kallade 
kriteriet om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, till exempel säkerställande av 
långsiktig hållbarhet, konkurrens, försörjningstrygghet och stimulans av investeringar i 
forskning och tillverkning.

43. Europaparlamentet stöder i samband med den rådande hälsokrisen och eventuella 
framtida hälsokriser främjandet av EU-företag, incitament till tillverkning inom EU, en 
minskning av EU:s beroende av tredjeländer, en ökad tillverkningskapacitet för 
tillverkning av vissa produkter, i synnerhet handsprit, respiratorer och skyddsutrustning, 
samt sammanföring och samordning av digitala tillverkningskapaciteter, såsom 3D-
utskrifter, som kan bidra till tillverkningen av nödvändig utrustning.

44. Europaparlamentet understryker behovet av att se över och revidera EU:s regler för 
offentlig upphandling för att säkerställa verkligt lika villkor för EU:s företag, särskilt de 
som erbjuder hållbara produkter eller tjänster, t.ex. inom kollektivtrafiken.

45. Europaparlamentet upprepar att hållbar transport är en viktig del av industrins 
försörjningskedja och vill att externa kostnader inkluderas i produkters priser. 
Parlamentet betonar att industrierna för hållbar och smart mobilitet har både potential och 
ansvar för att driva den digitala och miljömässiga omställningen, stödja Europas 
industriella konkurrenskraft och förbättra konnektiviteten, särskilt i fordonssektorn, flyg- 
och rymdsektorn, järnvägssektorn och skeppsbyggnadssektorn. Parlamentet uppmanar 
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kommissionen och medlemsstaterna att öka investeringarna i utsläppsfri mobilitet och i 
motståndskraftiga och säkra transportinfrastrukturer, särskilt höghastighetsnät, och att 
ytterligare stödja utvecklingen av hållbara alternativa bränslen.

46. Europaparlamentet understryker vikten av grön mobilitet när det gäller att skapa nya 
arbetstillfällen, stärka den europeiska industrin och minska utsläppen från 
transportsektorn. Parlamentet efterlyser en storskalig strategi och ökade investeringar för 
införandet av ett brett nätverk av laddningsinfrastruktur för elfordon med snabba, 
tillförlitliga och kompatibla laddstationer för elfordon.

47. Europaparlamentet noterar den roll som batteriteknik spelar i utfasningen av fossila 
bränslen från mobilitets- och energisystem. Parlamentet välkomnar den europeiska 
batterialliansen och den strategiska handlingsplanen för batterier. Parlamentet efterlyser 
främjande och stimulering av batteritillverkningen i Europa samt inrättandet av en 
enhetlig och stödjande rättslig ram för hållbara batterier, i linje med principerna om 
cirkulär ekonomi, EU:s bredare mål om minskade koldioxidutsläpp och behovet av att 
minska beroendet av råvaror och viktiga material och metaller från tredjeländer.

48. Europaparlamentet understryker vikten av att utveckla hållbara batterivärdekedjor för 
nuvarande och framtida elektromobilitetsbehov. Parlamentet betonar att den nya rättsliga 
ramen för batterier fullt ut bör införliva hållbarhetskrav såsom mål för återanvändning 
och materialåtervinning samt hållbar och socialt ansvarstagande anskaffning av råvaror. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja investeringar i en 
konkurrenskraftig och hållbar batteritillverkningssektor och tillhandahålla en ram som 
inbegriper säker tillgång till råvaror, stöd till teknisk innovation och konsekventa regler 
om batteritillverkning i enlighet med kraven i den cirkulära ekonomin.

49. Europaparlamentet framhåller att industrin fullt ut bör bidra till att skydda den biologiska 
mångfalden och miljön. Parlamentet påpekar att mer än hälften av den globala BNP:n är 
beroende av naturen och de tjänster som den tillhandahåller, då många sektorer är mycket 
beroende av naturen. Parlamentet noterar att mer än 90 % av förlusten av den biologiska 
mångfalden och vattenstressen beror på resursutvinning och resursbearbetning. 
Parlamentet betonar att den europeiska industripolitiken bör ligga i linje med målen i 
EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 och respektera försiktighetsprincipen och 
principen att förorenaren betalar.

50. Europaparlamentet betonar att det enligt One Health-modellen är avgörande att bevara 
naturliga ekosystem för att säkerställa människors tillgång till livsförnödenheter såsom 
dricksvatten, ren luft och bördiga jordar. Parlamentet vill att det snabbt tas fram robusta 
indikatorer för att bedöma påverkan på den biologiska mångfalden och säkerställa en 
gradvis minskning av föroreningarna i enlighet med EU:s strategi för biologisk mångfald.

51. Europaparlamentet påpekar att industrin fortfarande är en stor bidragande faktor till 
miljöföroreningar, med utsläpp av föroreningar i luften, vattnet och marken. Parlamentet 
understryker den roll som direktivet om industriutsläpp spelar när det gäller att fastställa 
skyldigheter för stora anläggningar att minimera utsläppen av föroreningar. Parlamentet 
ser fram emot den kommande nollutsläppsplanen för luft, vatten och mark samt 
översynen av direktivet om industriutsläpp, som bör leda till en avsevärd minskning av 
industriföroreningarna.
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52. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att anta ett mer strategiskt 
tillvägagångssätt när det gäller sektorn för förnybar energi. Parlamentet anser att dessa 
industrier bör få fullt stöd med tanke på deras avgörande roll i utfasningen av fossila 
bränslen ur energisystemen och uppnåendet av klimatneutralitet senast 2050. Parlamentet 
framhåller också vikten av att följa principen om att sätta energieffektivitet främst för att 
minska energibehovet.

53. Europaparlamentet konstaterar att ”energieffektivitet främst” är en av de viktigaste 
principerna i energiunionen och att den ska säkerställa en säker, hållbar, 
konkurrenskraftig och prismässigt överkomlig energiförsörjning i EU. Parlamentet 
framhåller att renoveringsvågen ger EU:s bygg- och energisektor en utmärkt möjlighet 
och uppmanar medlemsstaterna att påskynda investeringarna i renovering av byggnader. 
Parlamentet noterar den viktiga roll som nationella, regionala och lokala aktörer kan spela 
när det gäller att underlätta och samordna renoveringsinitiativ.

54. Europaparlamentet påminner om att teknik för förnybar energi är av strategisk betydelse 
för en framgångsrik omställning till klimatneutralitet. Parlamentet efterlyser en robust 
industristrategi för införande och utbyggnad av kapaciteten för förnybar energi i syfte att 
säkerställa Europas långsiktigt tryggade energiförsörjning, konkurrenskraft, tekniska 
ledarskap och jobbskapande.

55. Europaparlamentet betonar att utvecklingen av förnybar energi och den digitala 
ekonomin kommer att kräva allt större mängder sällsynta jordartsmetaller, sällsynta 
metaller, kritiska metaller och basmetaller. Parlamentet påpekar att det går åt stora 
mängder vatten vid den gruvdrift som krävs för denna utveckling och att detta kan 
konkurrera med lokalbefolkningens behov, särskilt i de regioner som lider av vattenstress. 
Parlamentet betonar att gruvdrift i länder utanför EU kan leda till kraftiga föroreningar 
som påverkar vatten-, luft- och markkvaliteten och till avskogning och förlust av den 
biologiska mångfalden. Parlamentet påpekar att gruvdriften främst sker i 
utvecklingsländer, där arbetsnormerna erbjuder långt ifrån samma skydd som i EU, och 
att arbetsvillkoren vid gruvorna därför hotar gruvarbetarnas hälsa och liv. Parlamentet 
betonar att de föroreningar som härrör från gruvdriften får direkta konsekvenser för 
lokalbefolkningens försörjning och att de på sikt kan tvinga dem till att flytta. 
Parlamentet påpekar att lokalbefolkningarna drabbas av de indirekta konsekvenserna av 
vatten-, luft- och markföroreningarna, som i hög grad påverkar deras hälsa.

56. Europaparlamentet framhåller att miljön och ekonomin utgör grunden för ett 
inkluderande samhälle som gör det möjligt för oss att hantera aktuella och framtida 
utmaningar och utnyttja de möjligheter som uppstår.

57. Europaparlamentet anser att EU behöver en process med återindustrialisering och 
modernisering av den industriella basen, förstärkning av den inre marknaden och 
inrättande av en konkurrenskraftig ram för industrin, inbegripet en effektiv strategi för 
små och medelstora företag, för att främja Europas konkurrenskraft och globala 
ledarskap.

58. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka och främja omlokalisering och 
diversifiering av europeiska industrier i strategiska sektorer, såsom produktionen av 
förnybar energi och läkemedelssektorn, som inte redan är motståndskraftiga.
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59. Europaparlamentet anser att omlokaliseringen av den europeiska industrin bör stimulera 
till en vitalisering av Europas mindre utvecklade regioner, inbegripet regioner med liten 
befolkning och regioner med låg befolkningstäthet, såsom anges i artikel 174 i EUF-
fördraget. Parlamentet betonar att en sådan strategi skulle främja deras ekonomiska 
tillväxt och skapa många arbetstillfällen som i slutändan skulle göra det möjligt för 
befolkningen att stanna kvar.

60. Europaparlamentet betonar att industristrategin bör grunda sig på belägg och de senaste 
vetenskapliga rönen. Parlamentet betonar vikten av synpunkter från den europeiska 
industrin och de europeiska företagen när industristrategin tas fram.

61. Europaparlamentet betonar att den europeiska industristrategin också bör säkerställa att 
tydlig, omfattande och lättillgänglig information om den europeiska industrins status görs 
tillgänglig, särskilt all information som är relevant för att förstå industriproduktionens 
hälso- och miljöeffekter.

62. Europaparlamentet understryker att det är av avgörande betydelse att det blir en bättre 
balans mellan kvinnor och män inom industrisektorn, mer specifikt genom att uppmuntra 
kvinnor att studera vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, att överväga en 
karriär inom teknik och att satsa på digitala färdigheter, och därmed förbättra 
könsbalansen när det gäller uppbyggnaden och driften av företag.

63. Europaparlamentet stöder kommissionen i dess mål att utforma en ny industristrategi för 
EU i ett försök att skapa en industri som är mer konkurrens- och motståndskraftig i 
samband med globala chocker.

64. Europaparlamentet anser att Europeiska unionen bör sträva efter att utarbeta en 
skräddarsydd industristrategi som kommer att fungera som en stabil pelare för Europa i 
framtiden, särskilt efter de aldrig tidigare skådade ekonomiska kriser som covid-19-
pandemin har orsakat.

65. Europaparlamentet anser att industristrategin måste tillhandahålla ett antal tillämpliga 
instrument som är skräddarsydda för varje sektor eller ekosystem och samordnas med 
medlemsstaterna och som gör europeisk politik och europeiska instrument mer effektiva.
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