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FORSLAG

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

1. understreger, at covid-19-pandemien i alvorlig grad har influeret på den europæiske og 
den globale økonomi, både hvad angår de offentlige finanser og den private sektors 
evne til at skabe muligheder for beskæftigelse og investere ressourcer i aktiver eller 
innovation; understreger, at pandemien ligeledes har forårsaget forsinkelser i både 
produktfremstilling og ved obligatoriske tilpasninger i henhold til lovgivningen; 
konkluderer endvidere, at den har synliggjort EU's afhængighed af visse strategiske 
værdikæder; mener, at Kommissionen bør overveje foranstaltninger, herunder gennem 
forvaltningspolitikker, der vil sikre et velfungerende indre marked samt 
modstandsdygtigheden og uafhængigheden af de strategiske sektorer i den europæiske 
industri;

2. forventer derfor, at den industristrategi, der blev udarbejdet inden udbruddet og 
offentliggjort på et tidligt stadium af pandemien i Europa, vil kræve en omfattende 
revision for at afspejle de gennemgribende ændringer og Kommissionens nye mission: 
at fokusere på industriel omstilling, bringe økonomierne i hele EU tilbage til vækst og 
tackle de voksende forskelle ved at styrke medlemsstaternes økonomier, både nord og 
syd og øst og vest; opfordrer Kommissionen til at definere omfattende, ambitiøse og 
bæredygtige bestræbelser til gavn for borgere og virksomheder; mener, at dette kræver 
en fælles europæisk tilgang;

3. understreger, at Kommissionen skal gribe ind for at afhjælpe forstyrrelser i det indre 
marked; understreger endvidere, at strategien ikke blot bør føre det indre marked tilbage 
til dets tidligere position ved at fjerne forstyrrelser, der er opstået i forbindelse med 
covid-19-pandemien; mener, at denne industripolitik også bør føre til en mere robust og 
bæredygtig udvikling, fjerne de resterende ubegrundede hindringer for det indre 
marked, herunder inden for tjenesteydelser, og sikre en effektiv og retfærdig 
gennemførelse og håndhævelse af reglerne for det indre marked;

4. opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at foretage en omfattende og 
tværsektoriel analyse af økonomierne i EU for at forstå dybden af covid-19-pandemiens 
konsekvenser og vurdere det fulde omfang af forstyrrelserne i de grænseoverskridende 
værdikæder; anser dette for at udgøre et væsentligt dokumentationsgrundlag for, at 
Kommissionen kan udstede opdaterede henstillinger og fastlægge de vigtigste 
politikker, der skal styrke en samlet langsigtet genopretning i det indre marked, som 
ikke hægter nogen af;

5. mener, at Kommissionens nye industristrategi på grundlag af dette omfattende 
dokumentationsgrundlag bør prioritere en bæredygtig og retfærdig økonomisk 
genopretning og borgernes og forbrugernes velfærd og muligheder for derved at 
understrege den fælles forpligtelse til at genopbygge og styrke det indre markeds og den 
europæiske industris modstandsdygtighed og skabe fordele for alle medlemsstater og 
deres borgere og virksomheder; opfordrer Kommissionen til at være meget opmærksom 
på principperne om bedre lovgivning, herunder den specifikke vurdering af 
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Kommissionens forslag for at tage hensyn til proportionalitetsprincippet, for at sikre, at 
alle bestræbelser understøtter udviklingen af et stærkt indre marked; minder i denne 
forbindelse om "én ind, én ud"-princippet, som Kommissionen har godkendt med 
henblik på at mindske bureaukratiet;

6. understreger, at det er af afgørende betydning at styrke det indre markeds industrielle 
økosystemers modstandsdygtighed, hvilket kræver ambitiøs lovgivning, hvorunder der 
skal tages fat på reglerne for statsstøtte og digital omstilling; glæder sig over de 14 
økosystemer, som Kommissionen har identificeret, og behovet for at rette nogle af deres 
afgørende aktiviteter mod det indre marked, hvilket bør bidrage til at øge den 
europæiske industris modstandsdygtighed, styrke dens autonomi og mindske 
afhængigheden af tredjelande;

7. minder om, at flere afgørende sektorer, såsom fødevare-, lægemiddel- og 
sundhedssektorerne og deres forsyningskæder, under covid-19-pandemien har oplevet 
omfattende forstyrrelser, hvilket har tvunget producenter og 
forarbejdningsvirksomheder til at finde nye leverandører samt alternative 
afsætningsmuligheder; understreger, at en revideret industriel strategi først efter en 
tilbundsgående konsekvensanalyse bør fremme de nødvendige ændringer på en 
retfærdig og bæredygtig måde for at undgå et fremtidigt sammenbrud i forsyningskæder 
og afbrydelser af produktion inden for afgørende sektorer som følge af udflytninger og 
for at sikre, at EU ikke længere er afhængig af import af vigtige varer og lægemidler fra 
tredjelande i tilfælde af en ny krise, samtidig med at EU's økonomis konkurrenceevne 
sikres;

8. opfordrer Kommissionen til at integrere mekanismer i den nye industristrategi, som 
udligner omkostningerne til EU's industrielle bæredygtige produktion, og dermed sikrer 
EU's industriers konkurrencedygtighed på det globale marked;

9. understreger, at EU's industrielle konkurrencedygtighed ikke alene er afhængig af 
velfungerende forsyningskæder og den frie bevægelighed for varer, men især også af et 
fuldt fungerende indre marked for tjenesteydelser; minder om den servitiseringsproces, 
der foregår i industrien; understreger, at Kommissionen skal overveje, hvordan man kan 
uddybe det indre marked for grænseoverskridende tjenesteydelser som en del af alle 
reviderede prioriteter på baggrund af det veldokumenterede potentiale for at fremme 
konkurrenceevne og vækst i hele EU; opfordrer Kommissionen til at tage fat på de 
eksisterende uberettigede lovgivningsmæssige og ikke-reguleringsmæssige hindringer 
for det indre marked, der til tider skyldes restriktive og komplekse nationale regler, 
begrænset administrativ kapacitet og ufuldstændig gennemførelse af EU's regler samt 
utilstrækkelig håndhævelse heraf, samtidig med at der opretholdes en høj standard for 
forbrugerbeskyttelse; fremhæver betydningen af en mere fleksibel og gennemsigtig 
forvaltning med henblik på yderligere integration af det indre marked og dets industri 
gennem bedre overvågnings-, resultat- og e-forvaltningsinstrumenter såsom 
resultattavlen for det indre marked, et styrket SOLVIT-netværk og den digitale portal;

10. understreger, at Europa er ved at blive en global rollemodel for bæredygtighed, som er 
et centralt element i planerne om at udvikle den europæiske industri, og understreger 
behovet for at fremme den cirkulære økonomi og fremme bæredygtig produktion ved at 
skabe incitamenter til innovation; minder om, at en vellykket overgang til et mere 
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bæredygtigt indre marked kræver øget tillid mellem medlemsstaterne; mener, at en ny 
industristrategi bl.a. bør fokusere på skabelse og udvikling af miljøvenlige industrier i 
overensstemmelse med den nye grønne pagt; understreger behovet for at styrke den 
europæiske industri med henblik på at støtte udviklingen af nye harmoniserede 
markeder, der skal bringe os frem til en cirkulær økonomi; fremhæver betydningen af 
det indre marked for genanvendelse af primære og sekundære råstoffer i fuld 
overensstemmelse med gældende lovgivning;

11. minder om Det Europæiske Råds konklusioner af 12. december 2019, hvori det 
understreges, at der er behov for at fastlægge en ramme for foranstaltninger, der er til 
gavn for alle medlemsstater, og det præciseres, at al relevant EU-lovgivning og alle 
politikker skal være i overensstemmelse med og bidrage til opfyldelsen af 
målsætningerne om klimaneutralitet, idet man samtidig bevarer EU's konkurrenceevne; 
opfordrer derfor til passende instrumenter, incitamenter og investeringer for at sikre en 
omkostningseffektiv og retfærdig omstilling; mener, at disse rammer bør tage 
forskellige nationale omstændigheder og udgangspunkter i betragtning; understreger, at 
den reviderede industrielle strategi skal bidrage til et mere bæredygtigt indre marked, 
samtidig med at der tages hensyn til behovet for at styrke forbrugerbeskyttelsen;

12. understreger, at en stærk offentlig sektor sammen med en industri, der trives, kan 
bidrage aktivt til udvikling af investeringer og industriel infrastruktur for at fremme den 
nødvendige omstilling af EU's økonomi og samfund, hvilket også er omfattet af målene 
med den europæiske grønne pagt; anerkender i denne forbindelse, at det meste af både 
den offentlige og den private sektor vil støde på betydelige finansielle begrænsninger i 
de kommende år; understreger endvidere, at omdannelsen vil være kapitalintensiv og 
bør afspejle de investeringsbegrænsninger, som industrien står over for, samt de 
yderligere begrænsninger på medlemsstaternes budgetter som følge af covid-19-
pandemien; tilskynder derfor Kommissionen til at føre en aktiv og åben dialog med alle 
industrielle sektorer og relevante interessenter og sikre, at ændringer i medfør af ny 
lovgivning ikke har negativ indflydelse på det indre marked; udtrykker bekymring over, 
at udviklingen forløber i ujævnt tempo, navnlig i mindre udviklede dele af EU og i 
yderområderne, hvor det kræver mere omfattende foranstaltninger at gennemføre 
omstillingen; opfordrer indtrængende Kommissionen til i sin reviderede industrielle 
strategi at vedtage en model med fleksibilitet og støtte for at sikre, at ingen lades i 
stikken; minder i denne forbindelse om, at Europas engagement og tilgang, som er 
beskrevet i Kommissionens genopretningsplan for Europa, er et middel til yderligere at 
lette opnåelsen af EU's generelle mål;

13. understreger betydningen af digitalisering af EU's industri, herunder i forbindelse med 
kontrol af industrielle råmaterialer, før de kommer ind på det indre marked; 
understreger, at de nye teknologier såsom kunstig intelligens (AI), tingenes internet 
(IoT) og robotteknologi spiller en hovedrolle i forhold til deres potentiale for at bidrage 
til udvikling af industrielle processer og innovationer, hvor de skaber fordele for 
forbrugerne gennem innovative produkter og tjenesteydelser og for virksomhederne 
gennem optimeret resultatlevering; opfordrer derfor Kommissionen til at oprette et 
fælles europæisk marked for digitalisering og data og til at fremme 
grænseoverskridende muligheder i hele EU for virksomheder og borgere, og til at 
gennemføre væsentlige investeringer i modstandsdygtige, sikre 
højhastighedsnetværksforbindelser i alle regioner, i AI, dataøkonomien samt intelligent 
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produktion og 3D-produktion; understreger endvidere, at industripolitikken bør tage 
Unionens retlige rammer i betragtning, hvad angår forbrugersikkerhed og ansvar, og i 
god tid tilpasse sig den teknologiske udvikling for at sikre et højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse, tillid til de nye teknologier og retlig sikkerhed for virksomheder;

14. fremhæver den betydelige rolle, som offentlige udbud spiller i udformningen af den 
europæiske industri, og at det kan bidrage til at fremme markederne for innovative og 
bæredygtige produkter, herunder gennem fremme af den nuværende frivillige ramme 
for grønne offentlige indkøb; mener, at fordelene ved politikker for offentlige indkøb 
kan styrkes yderligere, hvis den relevante lovgivning gennemføres, harmoniseres og 
forenkles på rette vis; tilskynder Kommissionen til at foretage en tilbundsgående 
analyse af, hvordan det vil kunne gavne de europæiske rammer for offentlige indkøb, 
hvis sociale og miljømæssige kriterier blev sidestillet med økonomiske kriterier under 
særlig hensyntagen til effektiv anvendelse af skatteydernes penge, øget deltagelse af 
SMV'er og indvirkningen på strategiske investeringer; understreger, at et europæisk 
indre marked for offentlige udbud åbner væsentlige muligheder for virksomheder 
beliggende både inden for og uden for EU; understreger derfor nødvendigheden af at 
følge gensidighedsprincippet, særligt når europæiske virksomheder nægtes lige 
muligheder i tredjelande; noterer sig i denne forbindelse Kommissionens hvidbog om 
lige konkurrencevilkår for så vidt angår udenlandske subsidier (COM(2020)0253);

15. er af den opfattelse, at de regler, der gælder for konkurrencen i EU, bør moderniseres, så 
de både kan beskytte det indre markeds integritet og den globale økonomiske situation 
samt støtte skabelsen af europæiske konkurrenter, der kan konkurrere med de førende 
på verdensplan, bistå medlemsstaterne med at blive førende inden for teknologi samt 
blokere for fjendtlige overtagelser af strategiske virksomheder i EU; opfordrer i 
mellemtiden Kommissionen til at sikre, at de midlertidige rammebestemmelser, der er 
godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer konkurrencen på det indre marked på 
mellemlang til lang sigt; mener, at det også er vigtigt at beskytte SMV'ers, 
mikrovirksomheders og nystartede virksomheders interesser; opfordrer Kommissionen 
til samtidig at give mulighed for effektiv anvendelse af statsstøtte i medlemsstaterne, 
når det er vigtigt at undgå væsentlige økonomiske forstyrrelser; fremhæver, at 
dysfunktionel konkurrence begrænser forbrugernes valg og underminerer deres velfærd;

16. understreger, at industristrategien bør støtte principperne om fri, retfærdig og 
bæredygtig handel såvel som EU's forpligtelse til at samarbejde med vores globale 
partnere på reformen af det multilaterale handelssystem; opfordrer Kommissionen til at 
præcisere, hvordan den agter at fastholde disse forpligtelser og samtidig bane vej for 
fremkomsten af førende europæiske virksomheder på verdensplan;

17. understreger, at de store forskelle med hensyn til omfanget af kontrol med produkter fra 
tredjelande, toldprocedurer og sanktionspolitikker ved EU's indgangssteder til Unionens 
toldområde ofte resulterer i ikke blot forvridninger i handelsstrømme og 
forsyningskæder, men også i store sundheds- og sikkerhedsrisici for forbrugere på EU's 
indre marked; fastholder, at Kommissionen skal drage omsorg for, at toldkontrol i hele 
EU følger samme standarder i form af en direkte, sammenlagt toldkontrolmekanisme i 
samordning med medlemsstaterne og under nøje iagttagelse af nærhedsprincippet;

18. minder om, at mange sektorer, såsom maskinindustrien, logistik, fødevarer, lægemidler, 
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medicinsk udstyr, biler og luftfart, er af afgørende betydning for den europæiske 
økonomi, og at Europa bør bevare sin førerposition i disse sektorer; minder desuden om, 
at disse sektorer er under konstant pres på grund af mange af de ændringer, der 
forventes i den fremtidige økonomi, og at de er blevet ramt hårdt af covid-19-
pandemien; mener, at den reviderede industrielle strategi bør indeholde specifikke 
foranstaltninger for disse sektorer, navnlig luftfarts- og bilindustrien, herunder passende 
finansiel støtte; mener, at det navnlig for bilindustrien er nødvendigt med 
foranstaltninger for at stimulere efterspørgslen efter køretøjer som led i fjernelsen af 
ældre modeller fra EU's veje og erstatning af disse med lavemissions- og 
nulemissionsmodeller gennem ordninger for tilbagekøbs- og udskiftningsordninger, og 
ved at fjerne alle hindringer for innovationer på markedet ved at åbne for godkendelse 
af registrering af køretøjer, der er udstyret med den seneste teknologi, samt investere i 
fremtidsrettede infrastrukturer såsom opladnings- og påfyldningsstationer; mener, at 
sådanne foranstaltninger kan øge forbrugernes tillid til kvaliteten af produkter, som er 
købt på det indre marked, og styrke EU's økonomi; opfordrer Kommissionen til at 
overveje at udsætte gennemførelsen af lovgivning, hvis anvendelse kunne være blevet 
påvirket af covid-19-krisen;

19. understreger betydningen af foranstaltninger og informationskanaler for at hjælpe små 
og mellemstore virksomheder samt mikrovirksomheder og nystartede virksomheder 
med effektiv digitalisering og fremskridt hen imod "industri 4.0"; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at tilbyde hjælp til nystartede virksomheder og 
SMV'er gennem en supplerende finansiel forpligtelse til programmet for det indre 
marked og digitale innovationsknudepunkter, som vil give dem mulighed for at udvikle 
og udbrede deres produkter og dermed muliggøre, at de fuldt ud kan realisere deres 
potentiale for vækst og jobskabelse i Europa, herigennem via skabelsen af europæiske 
værdikæder i overensstemmelse med bæredygtighedsmål; understreger vigtigheden af 
koordinering med andre globale spillere inden for fremspirende teknologier, således at 
der kan skabes en globalt kompatibel tilgang, som vil gøre det muligt for europæiske 
virksomheder, herunder SMV'er, frit at ekspandere på verdensmarkedet og ikke kun de 
europæiske markeder.

20. mener, at projekter med europæisk støtte spiller en central rolle i styrkelsen af 
forskellige dimensioner af det indre marked set i lyset af deres betydelige størrelse og 
brug af finansiering; anerkender i denne forbindelse betydningen af at opbygge nye 
partnerskaber på strategiske områder såsom den europæiske batterialliance (EBA) med 
henblik på at genopbygge bæredygtige forsyningskæder i Europa;



PE652.383v02-00 8/9 AD\1211701DA.docx

DA

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse 3.9.2020

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

33
1
10

Til stede ved den endelige afstemning - 
medlemmer

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, 
Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, 
Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, 
Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria 
Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, 
Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin 
Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, 
Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek 
Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, 
Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan 
Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere

Maria da Graça Carvalho, Anna Cavazzini, Krzysztof Hetman



AD\1211701DA.docx 9/9 PE652.383v02-00

DA

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

33 +
ECR

EPP

EUL/NGL

NI

RENEW

S&D

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion 
Walsmann

Kateřina Konečná

Marco Zullo

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

1 -
ID Hynek Blaško

10 0
EUL/NGL

GREENS/EFA

ID

Anne-Sophie Pelletier

Anna Cavazzini, David Cormand, Petra De Sutter, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


