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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

1. Europaparlamentet understryker att covid-19-pandemin har fått allvarliga konsekvenser 
för den europeiska och globala ekonomin när det gäller såväl de offentliga finanserna 
som den privata sektorns kapacitet att erbjuda anställningsmöjligheter och investera 
resurser i tillgångar eller innovationer. Parlamentet betonar att den även har orsakat 
förseningar både inom tillverkning och i samband med obligatoriska anpassningar till 
följd av lagstiftning. Parlamentet konstaterar dessutom att den har visat på 
EU:s beroende i vissa strategiska värdekedjor. Parlamentet anser att kommissionen bör 
överväga åtgärder, inbegripet genom styrningsstrategier, som säkerställer en väl 
fungerande inre marknad samt motståndskraft och oberoende hos strategiska sektorer 
inom den europeiska industrin.

2. Europaparlamentet förväntar sig därför att industristrategin, som utarbetades före 
pandemiutbrottet och offentliggjordes i ett tidigt skede av utbrottet i Europa, kommer att 
behöva en omfattande översyn för att återspegla de förändrade ekonomiska utsikterna 
och kommissionens nya uppdrag: att fokusera på den industriella omställningen, 
återskapa tillväxt i ekonomierna i hela EU och ta itu med de ökande skillnaderna genom 
att stärka medlemsstaternas ekonomier, i norr och söder såväl som i öst och väst. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa omfattande, ambitiösa och hållbara 
insatser till förmån för medborgare och företag. Parlamentet anser att detta kräver 
en gemensam europeisk strategi.

3. Europaparlamentet understryker att kommissionen måste agera för att åtgärda störningar 
på den inre marknaden. Parlamentet understryker dessutom att strategin inte bara bör 
återföra den inre marknaden till dess tidigare ställning genom att eliminera störningarna 
i samband med covid-19-pandemin; parlamentet anser att denna industripolitik också 
bör leda till mer motståndskraftig och hållbar utveckling, undanröja de återstående 
omotiverade hindren på den inre marknaden, även när det gäller tjänster, och säkerställa 
ett effektivt och rättvist genomförande och verkställande av reglerna för den 
inre marknaden.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna 
genomföra en omfattande och sektorsövergripande analys av ekonomierna inom EU, 
för att förstå hur allvarliga konsekvenserna av covid-19-pandemin är och för att bedöma 
omfattningen av störningarna i de gränsöverskridande värdekedjorna. Parlamentet anser 
att en sådan analys är ett viktigt underlag för att kommissionen ska kunna utfärda 
uppdaterade rekommendationer och fastställa de centrala politiska åtgärder som 
kommer att stärka en kollektiv och långsiktig återhämtning av den inre marknaden där 
ingen lämnas utanför.

5. Europaparlamentet anser att kommissionens nya industristrategi, på grundval av detta 
omfattande underlag, bör prioritera hållbar och rättvis ekonomisk återhämtning, den 
digitala omvandlingen, den gröna omställningen och medborgarnas och konsumenternas 
välfärd och möjligheter, för att understryka det gemensamma åtagandet att 
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återuppbygga och stärka den inre marknadens och den europeiska industrins 
motståndskraft och skapa fördelar för alla medlemsstater, deras medborgare och företag. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant beakta principerna om bättre 
lagstiftning, inbegripet den särskilda bedömningen av kommissionens förslag för att ta 
hänsyn till respekten för proportionalitetsprincipen, i syfte att säkerställa att alla insatser 
stöder utvecklingen av en stark inre marknad. Parlamentet påminner i detta avseende 
om principen ”en in och en ut”, som har godkänts av kommissionen för att minska 
byråkratin.

6. Europaparlamentet betonar att det är av avgörande betydelse att motståndskraften hos 
de industriella ekosystemen på den inre marknaden stärks, vilket kräver en ambitiös 
lagstiftningsram som bland annat behandlar konkurrens och ramarna för statligt stöd. 
Parlamentet välkomnar de 14 ekosystem som kommissionen identifierat och behovet av 
att rikta om en del av deras avgörande verksamhet till den inre marknaden, vilket bör 
bidra till att öka den europeiska industrins motståndskraft, stärka dess autonomi och 
minska dess beroende av tredjeländer.

7. Europaparlamentet påminner om att flera kritiska sektorer såsom livsmedelssektorn, 
läkemedelssektorn och hälso- och sjukvårdssektorn och deras leveranskedjor har 
drabbats av stora störningar under covid-19-pandemin, vilket har tvingat producenter 
och bearbetningsföretag att hitta nya leverantörer och alternativa 
avsättningsmöjligheter. Parlamentet understryker att det är först efter en ingående 
konsekvensbedömning som en ändrad industristrategi bör driva på de nödvändiga 
förändringarna på ett rättvist och hållbart sätt, så att man undviker en framtida kollaps 
av leveranskedjorna och stillastående produktion i kritiska sektorer till följd av 
omlokalisering och man säkerställer att EU inte längre är beroende av import av 
samhällsviktiga varor och basläkemedel från tredjeländer i händelse av en ny kris, 
samtidigt som man garanterar konkurrenskraften hos EU:s ekonomi.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i den nya industristrategin integrera 
mekanismer som jämnar ut kostnaderna för EU:s hållbara industriproduktion, och 
därmed säkerställer EU-industrins konkurrenskraft på den globala marknaden.

9. Europaparlamentet betonar att EU:s industriella konkurrenskraft inte bara är beroende 
av välfungerande leveranskedjor och fri rörlighet för varor, utan särskilt av en fullt 
fungerande inre marknad för tjänster. Parlamentet påminner om den 
tjänstefieringsprocess som pågår inom industrin. Parlamentet understryker att 
kommissionen som en del av alla reviderade prioriteringar måste överväga hur man kan 
fördjupa den inre marknaden för gränsöverskridande tjänster, med tanke på dess 
väldokumenterade potential att öka konkurrenskraften och tillväxten i hela EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med de befintliga omotiverade rättsliga 
hinder och andra hinder på den inre marknaden som ibland uppstår till följd av stränga 
och komplicerade nationella regler, begränsad administrativ kapacitet samt ofullständigt 
införlivande och bristande efterlevnad av EU-regler, samtidigt som man upprätthåller 
en hög konsumentskyddsnivå. Parlamentet framhåller vikten av en mer flexibel och 
transparent styrning för att ytterligare integrera den inre marknaden och dess industri 
genom förbättrade övervaknings-, prestanda- och e-förvaltningsverktyg, såsom 
resultattavlan för den inre marknaden, ett starkare Solvit-nätverk och den digitala 
ingången.
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10. Europaparlamentet understryker vikten av att Europa blir en global förebild för 
hållbarhet, vilket är centralt för planerna att utveckla den europeiska industrin, och 
betonar behovet av att främja den cirkulära ekonomin och uppmuntra hållbar produktion 
genom att ge incitament till innovation. Parlamentet påminner om att en framgångsrik 
omställning till en mer hållbar inre marknad kräver ett större förtroende mellan 
medlemsstaterna. Parlamentet anser att en ny industristrategi bland annat bör fokusera 
på att skapa och utveckla ekologiska industrier, i enlighet med den gröna nya given. 
Parlamentet understryker att den europeiska industrin måste stärkas så att man kan 
stödja utvecklingen av nya, harmoniserade marknader för att förverkliga den cirkulära 
ekonomin. Parlamentet framhåller den inre marknadens betydelse när det gäller 
återanvändning av primära och sekundära råvaror, i full överensstämmelse med 
tillämplig lagstiftning.

11. Europaparlamentet påminner om Europeiska rådets slutsatser av den 12 december 2019, 
där man framhåller behovet av att upprätta ett ramverk för åtgärder som gynnar alla 
medlemsstater och man anger att all relevant EU-lagstiftning och EU-politik måste vara 
förenlig med och bidra till uppfyllandet av klimatneutralitetsmålet, samtidigt som 
EU:s konkurrenskraft bevaras. Parlamentet efterlyser därför lämpliga instrument, 
incitament och investeringar för att säkerställa en kostnadseffektiv och rättvis 
omställning. Parlamentet anser att detta ramverk bör ta hänsyn till olika nationella 
omständigheter och utgångslägen. Parlamentet betonar att den reviderade 
industristrategin måste bidra till en mer hållbar inre marknad, samtidigt som hänsyn tas 
till behovet av att stärka konsumentskyddet.

12. Europaparlamentet understryker att en stark offentlig sektor tillsammans med en 
välmående industri genom investeringar och utveckling av industriell infrastruktur 
aktivt kan bidra till att underlätta den nödvändiga omställningen av EU:s ekonomi och 
samhälle, vilket också krävs enligt målen i den europeiska gröna given. Parlamentet 
inser i detta sammanhang att större delen av den offentliga och privata sektorn kommer 
att utsättas för stora ekonomiska begränsningar under de kommande åren. Parlamentet 
framhåller vidare att omställningen kommer att vara kapitalintensiv och att den bör 
återspegla de investeringsbegränsningar som industrin står inför, samt de ytterligare 
budgetbegränsningarna i medlemsstaterna, till följd av covid-19-pandemin. Parlamentet 
uppmuntrar därför kommissionen att föra en aktiv och öppen dialog med samtliga 
industriella sektorer och relevanta intressenter för att säkerställa att förändringarna i den 
nya lagstiftningen inte har en negativ inverkan på den inre marknaden. Parlamentet 
uttrycker sin oro över den ojämna utvecklingstakten, särskilt i mindre utvecklade delar 
av EU och i de yttersta randområdena, där en omställning kräver betydligt mer 
omfattande åtgärder. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att i sin reviderade 
industristrategi anta en modell som införlivar flexibilitet och stöd, för att säkerställa att 
ingen lämnas utanför. Parlamentet påminner i detta sammanhang om att EU:s åtagande 
och strategi i kommissionens återhämtningsplan för Europa är ett sätt att ytterligare 
underlätta uppnåendet av EU:s allmänna mål.

13. Europaparlamentet betonar vikten av digitaliseringen av EU:s industri, bland annat när 
det gäller kontrollen av industriella insatsvaror innan de kommer in på den 
inre marknaden. Parlamentet understryker att ny teknik, såsom artificiell intelligens, 
sakernas internet och robotteknik, spelar en nyckelroll som står i proportion till deras 
potential att bidra till utvecklingen av industriprocesser och innovationer och bidrar med 
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fördelar för konsumenter genom innovativa produkter och tjänster och för företag 
genom optimerade resultat. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att genomföra 
en inre europeisk digital marknad och datamarknad för att underlätta verkan över 
gränserna i hela EU för företag och medborgare och att göra betydande investeringar 
i motståndskraftiga, säkra höghastighetsnätverk som är tillgängliga i alla regioner samt 
i artificiell intelligens, dataekonomi, smart produktion och 3D-produktion. Parlamentet 
understryker vidare att industripolitiken bör ta hänsyn till unionens rättsliga ram för 
konsumentsäkerhet och ansvarsskyldighet och att den snabbt bör anpassas till den 
tekniska utvecklingen för att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, förtroende för ny 
teknik och rättssäkerhet för företag.

14. Europaparlamentet framhåller att offentlig upphandling spelar en viktig roll när det 
gäller att forma den europeiska industrin och att den kan bidra till att främja marknader 
för innovativa och hållbara produkter, bland annat genom incitamenten från den 
befintliga frivilliga ramen för miljöanpassad offentlig upphandling. Parlamentet anser 
att strategierna för offentlig upphandling skulle kunna ge ännu större fördelar om den 
relevanta lagstigningen genomförs korrekt, harmoniseras och förenklas. Parlamentet 
uppmuntrar kommissionen att genomföra en ingående analys av hur den europeiska 
ramen för offentlig upphandling skulle kunna gynnas av att sociala och miljömässiga 
kriterier likställs med ekonomiska kriterier, med särskild hänsyn till en effektiv 
användning av skattebetalarnas pengar, graden av ökat deltagande från små och 
medelstora företag och effekterna för strategiska investeringar. Parlamentet betonar att 
den europeiska marknaden för offentlig upphandling erbjuder betydande möjligheter för 
företag både inom och utanför EU. Parlamentet understryker därför behovet av att 
tillämpa ömsesidighetsprincipen, särskilt när europeiska företag nekas lika möjligheter 
i tredjeländer. Parlamentet noterar i detta sammanhang kommissionens vitbok om att 
skapa lika villkor vad gäller utländska subventioner (COM(2020)0253).

15. Europaparlamentet anser att reglerna som styr konkurrensen i EU bör moderniseras så 
att de lämpar sig både för att skydda den europeiska inre marknadens integritet och för 
den globala ekonomiska situationen samt för att främja skapandet av europeiska 
utmanare som kan konkurrera med globala ledare, hjälpa medlemsstaterna att bli 
världsledande på teknikområdet och blockera fientliga övertaganden av strategiska 
företag i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att under tiden säkerställa att de 
tillfälliga ramar som godkänts för statligt stöd inte snedvrider konkurrensen på den 
inre marknaden på medellång till lång sikt. Parlamentet anser att det även är viktigt att 
skydda de små och medelstora företagens, mikroföretagens och uppstartsföretagens 
intressen. Parlamentet uppmanar samtidigt kommissionen att möjliggöra en effektiv 
användning av statligt stöd i medlemsstaterna när det är av avgörande betydelse att 
undvika omfattande ekonomiska störningar. Parlamentet framhåller att dysfunktionell 
konkurrens begränsar konsumenternas valmöjligheter och undergräver deras välfärd.

16. Europaparlamentet betonar att industristrategin bör stödja principerna om fri, rättvis och 
hållbar handel och EU:s åtagande att samarbeta med våra globala partner när det gäller 
reformen av det multilaterala handelssystemet. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
förklara närmare hur man ska göra för att stå fast vid dessa åtaganden samtidigt som 
en globalt ledande ställning för företag från Europa främjas.
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17. Europaparlamentet betonar att de stora skillnaderna i kontrollerna av produkter från 
tredjeländer, i tullförfaranden och i sanktionspolitik vid de platser där varor förs in 
i EU:s tullunion ofta leder till inte bara snedvridningar av handelsflöden och 
leveranskedjor, utan även betydande hälso- och säkerhetsrisker för konsumenterna på 
den inre marknaden. Parlamentet insisterar på att kommissionen säkerställer att 
tullkontrollerna i hela EU följer samma standarder med hjälp av en direkt, enhetlig 
tullkontrollmekanism, i samordning med medlemsstaterna och i full överensstämmelse 
med subsidiaritetsprincipen.

18. Europaparlamentet påminner om att flera sektorer, såsom maskinindustrin, 
logistiksektorn, livsmedelssektorn, läkemedelssektorn, sektorn för medicintekniska 
produkter, fordonssektorn och luftfartssektorn, är grundläggande för den europeiska 
ekonomin och att Europa bör förbli ledande i dessa sektorer. Parlamentet påminner 
vidare om att dessa sektorer är utsatta för konstant press på grund av många av de 
förändringar som förväntas ske i den framtida ekonomin och att de har drabbats hårt av 
covid-19-pandemins konsekvenser. Parlamentet anser att den reviderade 
industristrategin bör innehålla särskilda åtgärder för dessa sektorer, särskilt luftfarts- 
och fordonssektorn, inbegripet lämpligt ekonomiskt stöd. Parlamentet anser att det 
särskilt för fordonsindustrin krävs åtgärder för att stimulera efterfrågan på fordon som 
en del av målet att avlägsna äldre modeller från vägarna i hela EU och ersätta dem med 
utsläppssnåla och utsläppsfria modeller genom återköps- och ersättningssystem och för 
att undanröja alla hinder för innovation på marknaden genom att öppna för 
typgodkännande och registrering av fordon med den senaste tekniken och investera 
i framtidsorienterade infrastrukturer, såsom laddnings- och tankstationer. Parlamentet 
anser att sådana åtgärder kan öka konsumenternas förtroende för kvaliteten hos de 
produkter som köps och tillverkas på den inre marknaden och stärka EU:s ekonomi. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga att skjuta upp genomförandet av 
lagstiftning vars tillämpning skulle kunna påverkas av covid-19-krisen.

19. Europaparlamentet betonar vikten av åtgärder och informationskanaler för att hjälpa 
små företag, mikroföretag, medelstora företag och uppstartsföretag att på ett effektivt 
sätt digitalisera och avancera till den fjärde industriella revolutionen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erbjuda stöd till uppstartsföretag och 
små och medelstora företag via ytterligare finansiella åtaganden gentemot 
inremarknadsprogrammet och de digitala innovationsknutpunkterna så att de kan 
utveckla och introducera sina produkter och därmed till fullo förverkliga sin potential 
för tillväxt och arbetstillfällen i Europa, inbegripet genom att skapa europeiska 
värdekedjor i enlighet med hållbara mål. Parlamentet betonar vikten av samordning med 
andra viktiga globala aktörer inom nya teknikområden, vilket skulle skapa en globalt 
kompatibel strategi som möjliggör fri expansion för europeiska företag, inbegripet små 
och medelstora företag, på globala marknader och inte bara på europeiska marknader.

20. Europaparlamentet anser att projekt med EU-stöd spelar en nyckelroll när det gäller att 
stärka olika dimensioner av den inre marknaden, med tanke på deras betydande 
omfattning och användning av finansieringen. Parlamentet erkänner i detta avseende 
vikten av att bygga upp nya partnerskap på strategiska områden, såsom den europeiska 
batterialliansen, för att återuppbygga hållbara leveranskedjor i Europa.
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