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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. anerkender, at den industristrategi, der er 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 Von der Leyen-Kommissionens nye mission: 
at genskabe vækst i økonomierne i hele EU og styrke alle økonomier, både i nord og 
syd og øst og vest, til gavn for borgere og virksomheder;

2. 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; anser dette for at være et væsentligt dokumentationsgrundlag for, at 
Kommissionen kan udstede opdaterede henstillinger og fastlægge de vigtigste 
politikker, der skal styrke den samlede langsigtede genopretning i det indre marked;

3. mener, at Kommissionens nye industristrategi på grundlag af det omfattende 
dokumentationsgrundlag bør prioritere den økonomiske genopretning og borgernes 
velfærd og muligheder for at understrege den fælles forpligtelse til at genopbygge det 
indre marked og skabe fordele for alle medlemsstater og deres borgere;

4. understreger, at EU's industrielle konkurrenceevne er afhængig af et fuldt fungerende 
indre marked for tjenesteydelser; understreger, at Kommissionen skal overveje, hvordan 
man kan tackle hindringer for grænseoverskridende tjenesteydelser som en del af alle 
reviderede prioriteter;

5. understreger betydningen af bæredygtighed, som er af central betydning for planerne 
om at udvikle den europæiske industri; minder i denne forbindelse 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;

6. anerkender, at den offentlige og private sektor vil støde på betydelige finansielle 
begrænsninger i de kommende år, hvilket påvirker deres evne til at støtte et 
investeringsprogram, navnlig med hensyn til målene i den grønne pagt; udtrykker 
bekymring over et forskelligt tempo i udviklingen, navnlig i mindre udviklede dele af 
EU, hvor en omstilling kræver langt mere omfattende foranstaltninger; opfordrer 
kraftigt Kommissionen til i sin reviderede industristrategi at indføre en model med 
fleksibilitet og støtte, således at ingen lades i stikken;

7. fremhæver den betydelige rolle, som offentlige udbud spiller i udformningen af den 
europæiske industris udvikling;

8. mener, at de regler, der gælder for konkurrence i EU, yderligere bør vurderes, for at de 
er hensigtsmæssige både for det europæiske marked og den samlede økonomiske 
situation; opfordrer i mellemtiden Kommissionen til at sikre, at de midlertidige 
rammebestemmelser, der er godkendt for statsstøtte, ikke fordrejer konkurrencen i det 
indre marked på mellemlang til lang sigt;
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9. understreger, at industristrategien bør støtte frihandel og EU's forpligtelse til at 
samarbejde med vores globale partnere; opfordrer Kommissionen til at præcisere, 
hvordan den agter at fastholde disse forpligtelser og samtidig fremme fremkomsten af 
globale ledere med oprindelse i Europa; opfordrer Kommissionen til yderligere at 
præcisere, hvornår den mener, at autonomi er nødvendig og i EU's økonomiske 
interesse;

10. minder om, at bilindustrien er ramt af mange af de forandringer, der forventes i den 
fremtidige økonomi, og at den er blevet ramt hårdt af covid-19-pandemien; mener, at 
den reviderede industristrategi bør omfatte særlige foranstaltninger for denne sektor, 
herunder passende finansiel støtte.


