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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 inser att industristrategin, som utarbetades före pandemiutbrottet och 
offentliggjordes i ett tidigt skede av utbrottet i Europa, kommer att kräva en omfattande 
översyn för att återspegla de genomgripande förändringarna och Von Der Leyen-
kommissionens nya uppdrag: att återskapa tillväxt i ekonomierna i EU och att stärka 
alla ekonomier, både i norr och söder, öster och väster, för medborgarnas och företagens 
skull.

2. 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. 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 vidtas för att stärka en kollektiv och långsiktig återhämtning av den inre 
marknaden.

3. Europaparlamentet anser att kommissionens nya industristrategi, baserat på detta 
omfattande underlag, bör prioritera den ekonomiska återhämtningen och medborgarnas 
välfärd och möjligheter, för att understryka det gemensamma åtagandet att 
återuppbygga den inre marknaden och skapa fördelar för alla medlemsstater och deras 
medborgare.

4. Europaparlamentet betonar att EU:s industriella konkurrenskraft är beroende av en fullt 
fungerande inre marknad för tjänster. Parlamentet understryker att kommissionen måste 
överväga hur man ska hantera hinder för gränsöverskridande tjänster som en del av alla 
reviderade prioriteringar.

5. Europaparlamentet betonar vikten av hållbarhet, som är av central betydelse i planerna 
för en utveckling av den europeiska industrin. Parlamentet påminner i detta avseende 
om Europeiska rådets slutsatser av den 12 december 2019, där man framhåller behovet 
av att fastställa en ram för åtgärder som gynnar alla medlemsstater.

6. Europaparlamentet erkänner att den offentliga och privata sektorn kommer att utsättas 
för stora ekonomiska begränsningar under de kommande åren, vilket påverkar deras 
förmåga att stödja ett investeringsprogram, särskilt när det gäller målen i den gröna 
given. Parlamentet uttrycker sin oro över den ojämna utvecklingstakten, särskilt i 
mindre utvecklade delar av EU, där en omvandling kräver betydligt mer omfattande 
åtgärder. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att i sin reviderade 
industristrategi anta en modell med flexibilitet och stöd så att ingen lämnas utanför.

7. Europaparlamentet uppmärksammar den viktiga roll som offentlig upphandling spelar 
när det gäller att forma den europeiska industrins utveckling.

8. Europaparlamentet anser att man bör fundera mer på de regler som styr konkurrensen 
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inom EU, så att de passar både den europeiska marknaden och den globala ekonomiska 
situationen. Parlamentet uppmanar kommissionen att under tiden se till att de tillfälliga 
ramar som godkänts för statligt stöd inte snedvrider konkurrensen på den inre 
marknaden på medellång till lång sikt.

9. Europaparlamentet betonar att industristrategin bör stödja frihandeln och EU:s åtagande 
att arbeta tillsammans med våra globala partner. 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 med ursprung i Europa främjas. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ytterligare förtydliga när den anser att oberoende är 
nödvändigt och ligger i EU:s ekonomiska intresse.

10. Europaparlamentet påminner om att bilindustrin berörs av många av de förändringar 
som förväntas ske i den framtida ekonomin och att den har drabbats hårt av covid-19-
pandemins konsekvenser. Parlamentet anser att den reviderade industristrategin bör 
innehålla särskilda åtgärder för denna sektor, inbegripet lämpligt finansiellt stöd.


