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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en ny langsigtet strategi for Europas industrielle fremtid
(2020/2076(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 
artikel 9, 151, 152, 153, stk. 1, og 2, samt artikel 173, der vedrører EU's industripolitik, 
og som bl.a. henviser til EU-industriens konkurrenceevne,

– der henviser til artikel 14, 27 og 30 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder,

– der henviser til TEUF og traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 5, 
stk. 3, i TEU og til protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet,

– der henviser til sin beslutning af 15. maj 2020 om den nye flerårige finansielle ramme, 
egne indtægter og genopretningsplanen (2020/2631(RSP))1,

– der henviser til Kommissionens europæiske økonomiske prognose – forår 2020,

– der henviser til konklusionerne af 23. april 2020 fra Det Europæiske Råds formand efter 
videokonferencen for medlemmerne af Det Europæiske Råd,

– der henviser til sin beslutning af 17. april 2020 om en EU-koordineret indsats til 
bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser (2020/2616(RSP))2,

– der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og den højtstående 
repræsentant af 8. april 2020 om EU's globale svar på covid-19 (JOIN (2020)0011),

– der henviser til konklusionerne af 17. marts 2020 fra Det Europæiske Råds formand 
efter videokonferencen for medlemmerne af Det Europæiske Råd om covid-19,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. marts 2020 med titlen "En 
koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet" (COM(2020)0112),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 om en ny industristrategi 
for Europa (COM(2020)0102),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 med titlen "En SMV-
strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa" COM(2020)0103),

– der henviser til Kommissionens forslag til forordning af 4. marts 2020 om rammerne for 
at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0124.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0054.
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klimalov") (COM(2020)0080),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. februar 2020 med titlen "Europas 
digitale fremtid i støbeskeen" (COM(2020)0067),

– der henviser til Kommissionens arbejdsprogram for 2020 med titlen "En mere ambitiøs 
Union" (COM(2020)0037),

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt 
(2019/2956(RSP))3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. januar 2020 om en investeringsplan 
for et bæredygtigt Europa (COM(2020)0021),

– der henviser til sin beslutning af 18. december 2019 om retfærdig beskatning i en 
digitaliseret og globaliseret økonomi: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP))4,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 12. december 2019 (EUCO 
29/19),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 om den europæiske 
grønne pagt (COM(2019)0640),

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 20. juni 2019 med titlen "En ny 
strategisk dagsorden for EU 2019-2024" (COM(9)19) (EUCO 9/19),

– der henviser til konklusionerne om en fremtidig strategi for EU's industripolitik, som 
blev vedtaget af Rådet på dets 13655. samling den 29. november 2018 (14832/18),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. september 2017 med titlen 
"Investering i en intelligent, innovativ og bæredygtig industri – En ny strategi for 
Unionens industripolitik" (COM(2017)0479),

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2017 om opbygning af en 
ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af vækst, 
beskæftigelse og innovation i Europa (2017/2732(RSP))5,

– der henviser til sin beslutning af 1. juni 2017 om digitalisering af den europæiske 
industri (2016/2271(INI))6,

– der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen om opbygning af 
en ambitiøs industripolitisk EU-strategi som en strategisk prioritering til fremme af 
vækst, beskæftigelse og innovation i Europa (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 med titlen "På vej mod en akt for det 

3 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0102.
5 EUT C 334 af 19.9 2018, s. 124.
6 EUT C 307 af 30.8.2018, s. 163.
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digitale indre marked" (2015/2147(INI))7,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. april 2016 med titlen "Digitalisering 
af EU's industri – Fuldt udbytte af det digitale indre marked" (COM(2016)0180),

– der henviser til Parisaftalen, som blev ratificeret af Europa-Parlamentet den 4. oktober 
2016,

– der henviser til sin beslutning af 5. oktober 2016 om behovet for en europæisk 
genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom 
(2016/2891(RSP))8,

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 15. december 2016 og af 23. juni 
2017,

– der henviser til Rådets konklusioner om en dagsorden for industriel konkurrenceevne, 
om den digitale omstilling af den europæiske industri og om pakken med teknologier til 
det digitale indre marked og modernisering af de offentlige tjenester,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 med titlen "Handel for 
alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om genindustrialisering af Europa med 
henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed (2013/2006(INI)9,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. januar 2014 med titlen "En industriel 
renæssance i Europa" (COM(2014)0014),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, 
Regionaludviklingsudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Retsudvalget,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9-
0000/2020),

A. der henviser til, at Unionen har behov for en ny industriel strategi, der gør industrien 
mere konkurrencedygtig, modstandsdygtig og miljømæssigt bæredygtig; der henviser 
til, at en sådan strategi bør omfatte de europæiske industriers omstilling til digitalisering 
og klimaneutralitet, idet principperne om "energieffektivitet først", energibesparelser og 
vedvarende energiteknologier prioriteres;

B. der henviser til, at Unionens industrielle strategi bør sikre, at det indre marked fungerer 
korrekt, skabe lige vilkår i og uden for EU og sikre lettere adgang til finansiering, 
råstoffer og markeder ud over at sikre passende investeringer, forskning og innovation, 

7 EUT C 11 af 12.1 2018, s. 55.
8 EUT C 215 af 19.6.2018, s. 21.
9 EUT C 482 af 23.12.2016, s. 89.
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uddannelse og færdigheder med henblik på at fremme konkurrenceevne og 
bæredygtighed;

C. der henviser til, at covid-19-pandemien og dens konsekvenser har skabt en hidtil uset 
økonomisk nedgang i Europa; der henviser til, at en fremtidsorienteret industriel strategi 
i denne forbindelse bør starte med en industriel genopretning;

D. der henviser til, at ny gæld, som der er indgået aftale om for at overleve den 
økonomiske nedgang, sandsynligvis vil efterlade virksomheder med en mere skrøbelig 
finansiel struktur, hvilket fører til træg vækst på lang sigt;

1. er af den opfattelse, at digitale og miljømæssige omstillinger bør udgøre selve kernen i 
alle EU's strategier frem til 2050; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at 
fastlægge en omfattende industriel strategi, der styrer disse omstillinger, fremmer 
ændringerne og sikrer Unionens strategiske autonomi;

2. er klar over, at markedsdynamikken alene ikke kan bygge bro over de brud, der opstår 
under omstillingsprocessen, hvis der ikke er nogen god styring af omstillingen og ingen 
stærke industripolitikker; er endvidere bevidst om, at selv om markederne, 
konkurrencen og innovationen skubber på i retning af omstilling, er det samfundet og 
miljøet, der rammes af konsekvenserne af disse omstillinger; mener, at en udligning af 
antallet af tabte arbejdspladser i de traditionelle industrier med nye job skabt i den 
digitale sektor og miljøsektoren ikke er tilstrækkelig i sig selv, da disse nye 
arbejdspladser hverken skabes i de samme regioner eller besættes af de samme 
arbejdstagere; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at disse omstillinger er fair og 
socialt retfærdige, og at alle foranstaltninger, der har til formål at fremskynde en 
omstillingsproces (digital, miljømæssig osv.) ledsages af et tilsvarende initiativ til 
opkvalificering og omskoling af arbejdstagere med det formål at styre de virkninger, 
som en fremskyndet proces har for både regioner og mennesker;

3. mener i den nuværende situation, at Unionen har behov for en ny, skræddersyet 
industristrategi, der fokuserer på to særskilte faser; den første er rettet mod genopretning 
og den anden mod genopbygning og omstilling; opfordrer derfor Kommissionen til at 
tilpasse den strategi, der blev offentliggjort i marts 2020, til den nuværende situation og 
tage hånd om begge faser, samtidig med at de digitale og miljømæssige mål bevares 
som prioriteter under hele forløbet;

Første fase – genoprettelse

4. glæder sig over rammerne for de midlertidige statsstøtteregler som en metode til hurtig 
overførsel af likviditet, hvor der er akut behov for det; opfordrer ikke desto mindre 
Kommissionen til at sikre, at den støtte, der ydes i nødfasen, ikke fører til blivende 
forvridninger på det indre marked;

5. mener, at de økonomiske ordninger, som de enkelte medlemsstater har indført for at 
hjælpe SMV'er og virksomheder med at håndtere de kortsigtede likviditetsproblemer, er 
nyttige, men vil øge disse virksomheders gæld; opfordrer derfor i denne forbindelse 
Kommissionen til at lette genopretningen gennem beskatningsordninger, der 
begunstiger egenkapital i forhold til gæld og tilskud i forhold til lån og/eller garantier;
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6. opfordrer Kommissionen til i genopretningsplanen at inkludere en strategi for 
omlægning af industrien i Europa og tilbageflytning af industriproduktionen i 
strategiske sektorer; opfordrer endvidere Kommissionen til at indtage en stærkere 
holdning til illoyal konkurrence på verdensplan og aggressive opkøb foretaget af 
statsejede virksomheder og statsejede fonde; er af den opfattelse, at Unionen i denne 
forbindelse bør indføre en foreløbig ordning for handelspolitiske 
beskyttelsesforanstaltninger;

7. understreger, at Unionen i denne kritiske fase bør beskytte sit marked i strategiske 
sektorer og blokere overtagelser og udenlandske direkte investeringer, der yderligere 
kan øge afhængigheden af fremmede magter;

8. er af den opfattelse, at den industrielle genopretningsplan bør bidrage til at skabe nye 
ambitiøse og innovative europæiske industriprojekter, som går hånd i hånd med den 
nuværende revision af retningslinjerne for vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse 
(IPCEI), med henblik på at fremme fremkomsten af europæiske ledende virksomheder i 
strategiske industrisektorer, der er i stand til at konkurrere på globalt plan;

9. mener, at genopretningsfonden (i det følgende benævnt "fonden") er det bærende 
element i den første fase: EU's industrielle genopretning fra covid-19; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at fonden oprettes hurtigt og:

a. har tilstrækkelig finansiel kapacitet til at opveje den skade, der er forårsaget af 
covid-19-krisen for europæiske industrier

b. når det er muligt vil blive forvaltet direkte af Kommissionen via europæiske 
programmer for at undgå yderligere forvridninger af det indre marked

c. fordeler den finansielle støtte mellem de forskellige industrisektorer alt efter den 
forvoldte skade, de udfordringer, som de står over for, og størrelsen af den 
nationale finansielle støtte, der allerede er modtaget gennem de nationale 
støtteordninger

d. støtter nationale finanspolitiske ordninger, der tilskynder til investeringer i den 
private sektor og gør det muligt for virksomhederne at konvertere en del af de lån, 
der ydes af fonden, til egenkapital

e. giver forrang til virksomheder og SMV'er, der fokuserer deres forretningsplaner 
på digital og miljømæssig omlægning

f. styrker EIB's program for sikkerhedsstillelse og supplerer de nationale 
programmer med henblik på at styrke virkningerne og gradvist erstatte de 
nationale ordninger;

10. fremhæver behovet for at støtte en bæredygtig og retfærdig genopretning ud over covid-
19-krisen med henblik på at øge væksten i EU ved at øge investeringerne i den digitale 
og grønne omstilling; anmoder Kommissionen om at støtte en ambitiøs 
genopretningsfond, der er inden for rammerne af en stærkere FFR og integreres i 
afgørelsen om egne indtægter, og om at fortsætte den finanspolitiske samordning for at 
styrke den europæiske finanspolitiske ramme; er af den opfattelse, at fonden, efter at 
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pandemien har været på sit højeste, bør blive en permanent fond til genopbygning for at 
fremme den digitale og grønne industrielle omstilling;

11. opfordrer Kommissionen til at foretage en detaljeret konsekvensanalyse af de 
potentielle omkostninger og byrder for europæiske virksomheder og SMV'er, inden der 
fremsættes nye forslag til lovgivning eller vedtages nye foranstaltninger; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå passende støtte til de berørte sektorer, når en negativ 
indvirkning ikke kan undgås;

Anden fase — genopbygning og omstilling

12. mener, at EU, når nødfasen er overstået, bør gå i gang med en anden fase af sin 
industrielle strategi: at sikre industriens konkurrenceevne, modstandsdygtighed og 
bæredygtighed på lang sigt;

13. fremhæver den cirkulære økonomis potentiale til at modernisere Unionens økonomi, 
reducere dens energi- og ressourceforbrug og omdanne hele industrisektorer og deres 
værdikæder;

14. mener, at der er et betydeligt potentiale i nationale og globale markeder for 
lavemissionsteknologier og bæredygtige produkter, processer og tjenester i hele 
værdikæden fra råstoffer til energiintensive industrier, fremstillingsindustrien og 
sektoren for industrielle tjenesteydelser; mener endvidere, at klimaloven er et første 
skridt i retning af at forankre klimamål i EU-lovgivningen; mener, at der også er behov 
for en mere holistisk og systematisk ramme for at sikre politisk sammenhæng på tværs 
af alle EU-politikker og en ensartet tilgang til forvaltning på alle politikområder og 
dermed bane vejen for en klar og stabil strategi for de europæiske industrier;

15. fastholder, at en virkelig effektiv europæisk industripolitik har brug for en oversigt over 
klimamålene som en køreplan for udformningen af fremtidens industri; mener, at alle 
sektorer bør bidrage til at nå Unionens klimamål, og understreger i denne forbindelse 
betydningen af gas som et middel til energiomstilling og brint som en potentiel 
banebrydende teknologi; opfordrer også til, at der lægges større vægt på 
netværkssikkerhed og energiforsyning; opfordrer Rådet til at øge udgifterne fra EU-
budgettet til klimaindsatsen; opfordrer Kommissionen til at sikre, at industrier med en 
høj kulstoflækage ikke modtager EU-støtte, og til, at EIB som EU's klimabank anvendes 
bedre til at øge den bæredygtige finansiering til den offentlige og private sektor og til at 
bistå virksomheder i dekarboniseringsprocessen, samt til at anvende forordningen om 
CO2-justeringer som en måde til at beskytte EU's fremstillingsvirksomheder og 
arbejdspladser mod illoyal konkurrence på internationalt plan;

16. fremhæver behovet for en retfærdig omstilling og mener, at en veludformet mekanisme 
til retfærdig omstilling, herunder en fond for retfærdig omstilling, vil være et vigtigt 
økonomisk redskab til at lette denne omstilling og nå ambitiøse klimamål, samtidig med 
at de sociale virkninger imødegås; understreger, at en solid finansiering af dette 
instrument, herunder yderligere budgetmidler, vil være af afgørende betydning for at 
skabe konsensus om den næste FFR og for en vellykket gennemførelse af den 
europæiske grønne pagt;

17. opfordrer Kommissionen til at tilpasse sin industrielle strategi til opskaleringen og 
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kommercialiseringen af banebrydende teknologier i Unionen ved at yde 
risikofinansiering til teknologi i den tidlige fase og udvikle tidlige værdikæder til støtte 
for de første kommercielle, klimaneutrale teknologier og produkter;

18. mener, at det er bydende nødvendigt at digitalisere EU's industrier, herunder 
traditionelle industrier; opfordrer Kommissionen til bl.a. at investere i dataøkonomien, 
kunstig intelligens, intelligent produktion, mobilitet og robuste og sikre 
højhastighedsnetværk; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at vurdere 
effektiviteten af medfinansierede nationale beskatningsordninger, som kan supplere 
eller erstatte traditionel "on demand" -tilskud/tilbudsbaseret støtte, navnlig for SMV'er; 
fremhæver betydningen af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og 
Samhørighedsfonden med hensyn til at støtte jobskabelse, virksomhedernes 
konkurrenceevne, økonomisk vækst og bæredygtig udvikling;

19. opfordrer Kommissionen til at gennemføre et fælles europæisk digitalt marked og 
datamarked, fremme udveksling af data mellem virksomheder og mellem offentlige 
institutioner, udvikle og behandle data på europæisk jord, navnlig data fra offentlige 
organer, med henblik på at opbygge et bedre digitalt beskatningssystem, hvor overskud 
beskattes, der hvor virksomhederne har betydelig interaktion med brugerne, og til at 
videreudvikle europæiske standarder for cybersikkerhed, navnlig for kritisk 
infrastruktur;

20. mener, at industriel omstilling kræver, at ny viden og innovation integreres i de 
eksisterende markeder, og at de anvendes til at skabe nye markeder; beklager i denne 
forbindelse, at Unionen investerer mindre i F&U i procent af BNP end dens globale 
konkurrenter, og at den lider under en alvorlig mangel på innovativ kapacitet i små og 
mellemstore virksomheder som følge af en mangel på den nødvendige risikokapital; 
opfordrer Kommissionen til at øge budgettet til de programmer, der understøtter 
omstillingen af EU's industri, herunder Horisont Europa, og til at fremme synergier 
mellem regionale, nationale, europæiske og private finansieringskilder ved at udnytte 
synergier mellem alle EU-programmer;

21. er af den opfattelse, at økosystemer vil være centrale elementer i den næste industrielle 
revolution ved at sikre prismæssigt overkommelig og renere energi, transformerende 
fremstillingsmetoder og metoder til levering af tjenesteydelser; mener desuden, at støtte 
til samarbejde mellem industrien, den akademiske verden, SMV'er, nystartede 
virksomheder, fagforeninger, civilsamfundet, slutbrugerorganisationer og alle andre 
interessenter vil være afgørende for at kunne løse markedssvigt og støtte bestræbelser 
på at krydse "dødens dal", herunder i områder, der endnu ikke er dækket af industrielle 
interesser;

22. anser offentlige indkøb for at være en afgørende drivkraft for industriel omstilling; 
opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan gearingen af offentlige udgifter og 
investeringer kan udnyttes fuldt ud til at nå politiske mål, herunder ved at gøre 
miljømæssige og sociale kriterier obligatoriske i forbindelse med offentlige indkøb; 
opfordrer ligeledes Kommissionen til at presse på for et mere ambitiøst internationalt 
instrument for offentlige indkøb, som sikrer gensidighed og gensidige standarder;

23. opfordrer Kommissionen til at vedtage et stærkt system for centrale 
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præstationsindikatorer for at analysere den forudgående virkning af EU's forordninger 
og instrumenter og overvåge fremskridt og resultater;

24. opfordrer i lyset af en gennemgribende ændret international økonomisk kontekst 
Kommissionen til at revidere sine kartel- og monopolregler og fortsætte med at sikre, at 
håndhævelsen af EU's konkurrenceregler er effektiv med hensyn til at bevare EU's 
globale konkurrenceevne og søge at finde en balance mellem støtte til europæiske 
topvirksomheder og beskyttelse af forsyningskæden mod illoyal konkurrence for at 
kompensere for manglen på lige vilkår på globalt plan i betragtning af de højere 
niveauer af koncentration, margener og ulighed, der er synlige i økonomien;

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Baggrund:

Denne betænkning om EU's industripolitik kommer på et dramatisk tidspunkt for de 
økonomiske aktiviteter rundt om i verden. De økonomiske konsekvenser af 
coronavirusepidemien har ført til et symmetrisk chok for efterspørgslen og udbuddet, som der 
ikke er set magen til siden Anden Verdenskrig. De europæiske virksomheders finansielle 
situation er blevet dramatisk forringet og har undergravet deres evne til at investere.

Lige som EU gjorde sig klar til at fremskynde to epokegørende omstillinger – den digitale og 
den miljømæssige – som kræver enorme private og offentlige investeringer, blev vi overrumplet 
af den første pandemi i moderne tid. Det er grunden til, at der i betænkningen foreslås en 
industripolitik med to separate faser: den første med genopretning af produktionssystemet og 
den anden med genopbygning og omstilling af systemet. Kommissionens igangværende 
identificering af de produktive økosystemer bør stå i centrum for ethvert initiativ på det 
industripolitiske område og gøre det muligt at udvælge projekter og prioriteter og gå som en 
rød tråd igennem initiativerne på forsknings-, uddannelses- og investeringsområdet.

Unionens tidligere industripolitik har ofte været vag og teoretisk. En kombination af 
principerklæringer, ressourceknaphed, overregulering og overdrevent bureaukratiske 
mekanismer. Derfor fokuserer betænkningen på de instrumenter og konkrete foranstaltninger, 
der skal iværksættes, frem for på hensigtserklæringer. En effektiv europæisk industripolitik 
kræver et tilstrækkeligt stort EU-budget og ekstra midler fra de nationale budgetter samt 
udstedelse af europæiske værdipapirer. Nu må det være slut med ord uden handling. Vi har ikke 
råd til flere mislykkede forsøg.

International kontekst — En mere selvbevist Union

Vi ved godt, at begge faser vil foregå inden for et system af internationale økonomiske 
forbindelser, som er meget hårdere og mere komplekst end i de sidste tre årtier. Et mere lukket 
og protektionistisk system, som er klart opdelt mellem lande med markedsøkonomi og lande, 
hvor den statslige kapitalisme stadig er fremherskende og ikke sjældent aggressiv. Derfor vil 
EU – omend det stadig skal være fast forankret i princippet om frihandel og det multilaterale 
system – have behov for at indføre handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger og et mere 
effektivt system til screening af udenlandske investeringer. Det samme gælder 
forsyningssikkerhed, herunder også at skabe incitament til tilbageflytning af strategiske 
produktionssektorer. På samme måde vil det være afgørende, at alle dekarboniseringsplaner for 
de europæiske industrier ledsages af en CO2-afgift ved grænsen, der forhindrer kulstoflækage. 
Forhandlingerne om frihandelsaftaler skal så afspejle arten af de ændrede internationale 
forbindelser og Unionens miljømål. Markedsmodparter skal udvælges med større omhu, og der 
skal indføres meget skrappere bæredygtighedsklausuler end i dag.

Fase 1 – Genopretning

Bevarelse af det indre marked skal være en af søjlerne i EU's indsats i fase 1. Det indre marked 
vil blive mere fragmenteret og ubalanceret i forhold til situationen før covid-krisen Den delvise 
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suspension af statsstøttereglerne har gavnet de lande, der råder over flest finansielle midler. Der 
er behov for en hurtig indsats, hvor de nationale støtteordninger for virksomheder og 
arbejdstagere erstattes med EU-programmer, der forvaltes af Kommissionen. Dette skal være 
det primære formål med genopretningsfonden, idet der gives prioritet til de lande, hvor støtten 
har været mindre konstant, og hvor epidemien har medført større skade.

Det andet centrale element i genopretningsstrategien skal være støtte til rekapitalisering af 
virksomheder. Forholdet mellem egenkapital og gæld er blevet dårligere. Der skal etableres en 
stærk finanspolitisk støtte og direkte kapitaladgang for større virksomheder med klare 
udtrædelses- og neutralitetsklausuler i forvaltningen. Genopretningsfonden bør omfatte en 
specifik tildeling af midler til dette formål.

Produktive økosystemer, der er særligt hårdt ramt af konsekvenserne af coronavirus-krisen – 
f.eks. turisme og luftfart – skal have en større andel af den ikketilbagebetalingspligtige støtte 
og være omfattet af den særlige statsstøtteordning i længere tid.

Fase 2 – Genopbygning og omstilling

Den europæiske økonomi vil kun kunne tage fart ved hjælp af et stærkt offentligt 
investeringsprogram. Det er derfor yderst vigtigt, at suspensionen af stabilitetspagtens regler 
opretholdes som minimum for investeringer, der tager sigte på digitalisering og miljøsatsninger. 

Finansieringen i forbindelse med den europæiske grønne pagt fremstod allerede før krisen som 
helt utilstrækkelig til at ledsage miljøomstillingen. Der bør derfor opereres med en fortsættelse 
af genopretningsfonden i form af en genopbygnings- og omstillingsfond. Projekternes og 
programmernes struktur skal omdefineres og styres mere i retning af digitale og miljømæssige 
mål. En sag står klart: Uden en stærk europæisk støtte fra et styrket budget, en videreførelse af 
genopretningsfonden i form af en genopbygnings- og omstillingsfond og øget 
investeringsfrihed for medlemsstaterne vil målet om klimaneutralitet i 2050 ikke blive nået. 
Sammen med genopbygnings- og omstillingsfonden bør alle EU-programmer fra og med 
Horisont Europa styrkes og knyttes til de nationale planer. Muligheden for at revidere reglerne 
for statsstøtte og fusioner med henblik på henholdsvis at fremskynde en industriel omstilling 
ved at mobilisere en større mængde finansielle midler og tilskynde til etablering af "europæiske 
vindere" skal undersøges nærmere, ligesom der bør indføres overvågningsredskaber for at 
undgå, at det indre marked og leverandørkæden lider skade. 

Rækkevidden, omfanget og dybden af den ændring, vi står over for, bør ikke undervurderes. 
Tænk f.eks. på stålindustrien, som er afgørende for hele produktionskæden for 
maskinindustrien og bilindustrien. For at dekarbonisere den vil der være behov for: 1) at skabe 
stærke incitamenter til at ændre maskineri og teknologier; 2) subventioner til gaspriserne, som 
i øjeblikket ikke er konkurrencedygtige inden for stålproduktionen; 3) en CO2-afgift for at 
forebygge forurenende lavprisimporter. Det står klart, at kun en holistisk tilgang, der er yderst 
bekostelig, kan sikre en overgang til emissionsreduktioner uden skade for den europæiske 
industri.

Instrumenter og metoder – En mere effektiv industripolitik

I betænkningen foreslås der en række ændringer af den måde, hvorpå industripolitikken hidtil 
er blevet drevet. Først og fremmest, at det er nødvendigt at foretage en konsekvensanalyse inden 
den endelige indførelse af enhver ny regel. Navnlig er det i første fase utænkeligt at bebyrde de 
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kriseramte industrier med standarder, der kræver dyre tilpasninger. I anden fase vil der derimod 
blive ydet passende støtte til omstillingen. 

Stadig med hensyn til metoder anbefales det i betænkningen, at der vedtages et system med 
"centrale resultatindikatorer" for at vurdere effektiviteten af de instrumenter, der iværksættes af 
Unionen. 

Endelig foreslås det at anvende samfinansieringsinstrumentet i forbindelse med nationale 
skattefradragsordning for at fremme investeringer og forskning i stedet for de sædvanlige 
incitamenter med udbud. Denne mulighed, som bør udvides til at omfatte alle EU-instrumenter 
og -fonde, sikrer bedre adgang for SMV'er og større effektivitet og hastighed i anvendelsen af 
midlerne med mindre bureaukrati og færre udbetalingsomkostninger.


