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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en ny industristrategi för EU
(2020/2076(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt artiklarna 9, 151, 152, 153.1 och 153.2 samt artikel 173, vilken handlar om EU:s 
industripolitik och bland annat hänvisar till unionsindustrins konkurrensförmåga,

– med beaktande av artiklarna 14, 27 och 30 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av EUF-fördraget och fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), 
särskilt artikel 5.3 i EU-fördraget, samt protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- 
och proportionalitetsprinciperna,

– med beaktande av sin resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, 
egna medel och återhämtningsplanen (2020/2631(RSP))1,

– med beaktande av kommissionens ekonomiska vårprognos 2020,

– med beaktande av sammanfattningen av den 23 april 2020 av Europeiska rådets 
ordförande efter videokonferensen med Europeiska rådets medlemmar,

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser (2020/2616(RSP))2,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och den höga 
representanten av den 8 april 2020 om EU:s globala svar på covid-19-pandemin 
(JOIN(2020)0011),

– med beaktande av sammanfattningen av den 17 mars 2020 av Europeiska rådets 
ordförande efter videokonferensen med Europeiska rådets medlemmar om covid-19,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 mars 2020 En samordnad 
ekonomisk reaktion på Covid-19-utbrottet (COM(2020)0112),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 En ny 
industristrategi för EU (COM(2020)0102),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 En SMF-strategi 
för ett hållbart och digitalt EU (COM(2020)0103),

– med beaktande av kommissionens förslag till förordning av den 4 mars 2020 om 

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0124.
2 Antagna texter, P9_TA(2020)0054.
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inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 
2018/1999 (europeisk klimatlag) (COM(2020)0080),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 Att forma EU:s 
digitala framtid (COM(2020)0067),

– med beaktande av kommissionens arbetsprogram 2020 En ambitiösare union 
(COM(2020)0037),

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna given 
(2019/2956(RSP))3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 januari 2020 
Investeringsplanen för ett hållbart Europa (COM(2020)0021),

– med beaktande av sin resolution av den 18 december 2019 om rättvis beskattning i en 
digitaliserad och globaliserad ekonomi: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP))4,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 12 december 2019 (EUCO 
29/19),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 Den 
europeiska gröna given (COM(2019)0640),

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 20 juni 2019 om en ny strategisk 
agenda för EU 2019–2024 (EUCO 9/19),

– med beaktande av slutsatserna om en framtida strategi för EU:s industripolitik, som 
antogs av rådet vid dess 3655:e möte den 29 november 2018 (14832/18),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 september 2017 Investera i en 
smart, innovativ och hållbar industri – En förnyad strategi för EU:s industripolitik 
(COM(2017)0479),

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2017 om att bygga upp en ambitiös 
industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och 
innovation i Europa (2017/2732(RSP))5,

– med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2017 om digitalisering av den europeiska 
industrin (2016/2271(INI))6,

– med beaktande av frågan för muntligt besvarande till kommissionen om att bygga upp 
en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, 
sysselsättning och innovation i Europa (O-000047/2017),

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2015 om vägen mot en rättsakt för 

3 Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
4 Antagna texter, P9_TA(2019)0102.
5 EUT C 334, 19.9.2018, s. 124.
6 EUT C 307, 30.8.2018, s. 163.
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den digitala inre marknaden (2012/2147(INI))7,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 april 2016 Digitalisering av 
den europeiska industrin – Hur vi kan utnyttja den digitala inre marknadens alla 
möjligheter (COM(2016)0180),

– med beaktande av Parisavtalet, som Europarlamentet ratificerade den 4 oktober 2016,

– med beaktande av sin resolution av den 5 oktober 2016 om behovet av en europeisk 
återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom 
(2016/2891(RSP))8,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 15 december 2016 och den 
23 juni 2017,

– med beaktande av rådets slutsatser om agendan för industriell konkurrenskraft, om den 
digitala omvandlingen av den europeiska industrin och om paketet om teknik inom den 
digitala inre marknaden och moderniseringen av offentliga tjänster,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Handel för alla 
– Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497),

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2014 om en återindustrialisering av 
Europa för att främja konkurrenskraft och hållbarhet (2013/2006(INI))9,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 januari 2014 För en 
industriell renässans i Europa (COM(2014)0014),

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för regional utveckling, 
utskottet för kultur och utbildning och utskottet för rättsliga frågor,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A9-0000/2020), och av följande skäl: 

A. Unionen behöver en ny industristrategi som gör dess industrier globalt mer 
konkurrenskraftiga, motståndskraftiga och miljömässigt hållbara. En sådan strategi bör 
omfatta de europeiska industriernas omställning till digitalisering och klimatneutralitet 
och prioritera principen om att sätta energieffektivitet främst, energibesparingar och 
teknik för förnybar energi.

B. Unionens industristrategi bör säkerställa en korrekt fungerande inre marknad, skapa lika 
villkor inom och utanför EU och göra det lättare att få tillgång till finansiering, råvaror 
och marknader och dessutom säkerställa lämpliga nivåer i fråga om investeringar, 

7 EUT C 11, 12.1.2018, s. 55.
8 EUT C 215, 19.6.2018, s. 21.
9 EUT C 482, 23.12.2016, s. 89.
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forskning och innovation, utbildning och färdigheter för att främja konkurrenskraft och 
hållbarhet.

C. Covid-19-pandemin och dess återverkningar har skapat en ekonomisk nedgång utan 
motstycke i Europa. I denna kontext bör en framtidsinriktad industristrategi börja med 
att ta tag i den industriella återhämtningen.

D. Nya skulder som företag ådragit sig för att överleva den ekonomiska nedgången 
kommer sannolikt att ge dem en bräckligare ekonomisk struktur och leda till en trög 
tillväxt på lång sikt.

1. Europaparlamentet anser att den digitala omställningen och miljöomställningen bör stå i 
centrum för alla unionsstrategier fram till 2050. I detta sammanhang uppmanar 
parlamentet kommissionen att fastställa en övergripande industristrategi som hanterar 
dessa omställningar, främjar omvandling och garanterar unionens strategiska 
oberoende.

2. Europaparlamentet är medvetet om att marknadsdynamiken inte på egen hand kan 
överbrygga de klyftor som skapas under omvandlingsprocessen om inte omställningarna 
sköts på rätt sätt och om det inte finns en stark industripolitik. Parlamentet är också på 
det klara med att marknader, konkurrens och innovation snabbt driver på omvandlingen 
men att det är samhället och miljön som ser dess konsekvenser. Att försöka uppväga de 
förlorade arbetstillfällena i traditionella industrigrenar med nya arbetstillfällen i den 
digitala sektorn och miljösektorn räcker inte i sig, eftersom de nya arbetstillfällena 
varken skapas i samma regioner eller kommer samma arbetstagare till del. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att se till att omställningarna är skäliga och socialt 
rättvisa och att varje åtgärd som syftar till att påskynda en omvandlingsprocess (digital, 
miljömässig osv.) åtföljs av ett initiativ för att kompetensutveckla och omskola 
arbetstagare så att effekterna av den påskyndade processen för både regioner och 
människor kan bemästras.

3. Europaparlamentet anser i den nuvarande kontexten att unionen behöver en ny, 
skräddarsydd industristrategi som fokuserar på två skilda faser: den första inriktad på 
återhämtning och den andra på återuppbyggnad och omvandling. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att anpassa den i mars 2020 offentliggjorda strategin till den 
rådande situationen och att arbeta med båda faserna, samtidigt som de digitala målen 
och miljömålen genomgående bibehålls som prioriteringar.

Fas ett – återhämtning

4. Europaparlamentet välkomnar de tillfälliga statsstödsreglerna som ett sätt att snabbt 
överföra likvida medel dit där de akut behövs. Parlamentet uppmanar dock 
kommissionen att se till att det stöd som beviljas under den akuta fasen inte leder till 
permanent snedvridning på den inre marknaden.

5. Europaparlamentet anser att de ekonomiska ordningar som införts av enskilda 
medlemsstater för att hjälpa små och medelstora företag och andra företag att klara de 
kortsiktiga likviditetsproblemen är till hjälp men att de kommer att höja företagens 
skuldnivåer. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att underlätta återhämtningen 
genom skatteordningar som gynnar eget kapital i stället för skulder och bidrag i stället 
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för lån och/eller garantier.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i återhämtningsplanen även ta med en 
strategi för att omfördela industrier i Europa och omlokalisera industriproduktionen i 
strategiska sektorer. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att inta en fastare 
hållning mot illojal global konkurrens och fientliga uppköp genom statsägda företag och 
nationella fonder. Parlamentet anser att unionen i detta sammanhang bör införa en 
provisorisk ordning för handelspolitiska skyddsinstrument.

7. Europaparlamentet framhåller att unionen under denna kritiska fas bör skydda sin 
marknad i strategiska sektorer och blockera uppköp och utländska direktinvesteringar 
som kan öka dess beroende av främmande makter ytterligare.

8. Europaparlamentet anser att industriåterhämtningsplanen bör hjälpa till att skapa nya 
ambitiösa och innovativa europeiska industriprojekt som går hand i hand med den 
nuvarande revideringen av riktlinjerna för ”viktiga projekt av gemensamt europeiskt 
intresse” för att uppmuntra framväxten av ledande europeiska företag i strategiska 
industrisektorer som kan konkurrera globalt.

9. Europaparlamentet anser att återhämtningsfonden (nedan kallad fonden) är stöttepelaren 
i den första fasen: EU:s industriella återhämtning från covid-19. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att fonden genomförs snabbt och

a. har tillräcklig finansiell kapacitet för att kompensera för den skada covid-19-
krisen orsakat Europas industrier,

b. när det är möjligt förvaltas direkt av kommissionen via EU-program för att 
undvika ytterligare snedvridning av den inre marknaden,

c. fördelar det ekonomiska stödet mellan de olika industrisektorerna utifrån hur stor 
skada de lidit, vilka utmaningar de står inför och hur mycket ekonomiskt stöd de 
redan fått via nationella stödordningar,

d. stöder nationella skatteordningar som ger incitament till kapitalinvesteringar i den 
privata sektorn och som gör det möjligt för företag att omvandla en del av lånen 
från fonden till eget kapital,

e. ger företräde åt företag, även små och medelstora, som inriktar sina affärsplaner 
på digital och miljömässig omvandling,

f. förstärker EIB:s garantiprogram och gör det till ett komplement till nationella 
program för att öka genomslagskraften och successivt ersätta de nationella 
ordningarna.

10. Europaparlamentet lyfter fram behovet att stödja en hållbar och rättvis återhämtning 
efter covid-19-krisen för att stärka tillväxten i EU genom att öka investeringarna i de 
digitala och gröna omställningarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja en 
ambitiös återhämtningsfond som ligger inom ramen för en starkare flerårig budgetram 
och är integrerad i beslutet om egna medel och att arbeta med finanspolitisk samordning 
för att stärka den europeiska finanspolitiska ramen. Parlamentet anser att fonden efter 
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kulmen på pandemin bör bli en permanent återuppbyggnadsfond för att främja de 
digitala och gröna omställningarna i industrin.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en ingående 
konsekvensbedömning av de potentiella kostnaderna och bördorna för europeiska 
företag, även små och medelstora, innan den lägger fram nya lagstiftningsförslag eller 
antar nya åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå proportionerligt 
stöd till drabbade sektorer när negativa konsekvenser inte kan undvikas.

Fas två – återuppbyggnad och omvandling

12. Europaparlamentet anser att unionen när den akuta fasen väl är över bör gå in i en andra 
fas av sin industristrategi: att säkra sina industriers konkurrenskraft, motståndskraft och 
hållbarhet på lång sikt.

13. Europaparlamentet lyfter fram den cirkulära ekonomins potential att modernisera 
unionens ekonomi, minska dess energi- och resursförbrukning och omvandla hela 
industrisektorer och deras värdekedjor.

14. Europaparlamentet anser att det finns en betydande potential på inhemska och globala 
marknader för lågutsläppsteknik och hållbara produkter, processer och tjänster genom 
hela värdekedjan, från råvaror till energiintensiva industrier, tillverkning och sektorn för 
industriella tjänster. Parlamentet anser vidare att klimatlagen är ett första steg mot att 
förankra klimatmål i unionslagstiftningen. Parlamentet anser att det också behövs en 
mer holistisk och systematisk målbild för att säkerställa politisk samstämmighet i all 
unionspolitik och en homogen styrmetod på alla politikområden som banar väg för en 
tydlig och stabil strategi för Europas industrier.

15. Europaparlamentet vidhåller att en verkligt effektiv europeisk industripolitik behöver en 
”instrumentpanel” med klimatmål som färdplan för att forma framtidens industri. 
Parlamentet anser att alla sektorer bör bidra till att nå unionens klimatmål och 
understryker härvidlag betydelsen av gas som ett verktyg för energiomställning och väte 
som en potentiellt banbrytande teknik. Parlamentet vill även att större uppmärksamhet 
ägnas åt nätsäkerhet och energiförsörjning. Parlamentet uppmanar rådet att lägga mer 
pengar från EU-budgeten på klimatinsatser. Parlamentet uppmanar kommissionen att se 
till att industrier med stort koldioxidläckage inte får några EU-subventioner – och vill 
att EIB utnyttjas bättre som unionens ”klimatbank” för att förstärka en hållbar 
finansiering av de offentliga och privata sektorerna och bistå företagen i minskningen 
av koldioxidutsläppen – och att använda mekanismen för koldioxidjustering vid 
gränserna som ett sätt att skydda tillverkare och arbetstillfällen i EU mot illojal 
internationell konkurrens.

16. Europaparlamentet lyfter fram behovet av att stödja en rättvis omställning och anser att 
en välutformad mekanism för en rättvis omställning, inklusive en fond för en rättvis 
omställning, skulle vara ett viktigt styrmedel för att underlätta omställningen och nå 
ambitiösa klimatmål samtidigt som man hanterar de sociala konsekvenserna. 
Parlamentet betonar att en robust finansiering av detta styrmedel, med ytterligare 
budgetmedel, skulle vara en avgörande faktor för att den europeiska gröna given ska 
lyckas.
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17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anpassa sin industristrategi till 
utbyggnaden och kommersialiseringen av banbrytande teknik i unionen genom att 
tillhandahålla riskfinansiering till teknik som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede 
och till tidiga värdekedjor under utveckling för att stödja de första kommersiella, 
klimatneutrala teknikerna och produkterna.

18. Europaparlamentet anser det nödvändigt att digitalisera unionens industrier, inklusive 
de traditionella. Parlamentet uppmanar kommissionen att bland annat investera i 
dataekonomi, artificiell intelligens, smart produktion, mobilitet och motståndskraftiga 
och säkra nät med mycket höga hastigheter. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 
kommissionen att bedöma effektiviteten i samfinansierade nationella skattekreditsystem 
som skulle kunna komplettera eller ersätta traditionellt bidrags-/upphandlingsbaserat 
stöd som ges ”på beställning”, särskilt för små och medelstora företag. Parlamentet 
lyfter fram Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och 
Sammanhållningsfondens betydelse som stöd till jobbskapande, företags 
konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en inre europeisk digital- 
och datamarknad, främja datautbyte mellan företag och mellan offentliga institutioner, 
utveckla och behandla data på europeisk mark, särskilt från offentliga organ, bygga upp 
ett bättre digitalt beskattningssystem i vilket vinster beskattas där företagen har en 
betydande samverkan med användarna samt vidareutveckla europeiska 
cybersäkerhetsstandarder, särskilt för kritisk infrastruktur. 

20. Europaparlamentet anser att industriomvandlingen kräver att ny kunskap och innovation 
byggs in i befintliga marknader och används vid utvecklingen av nya. I detta 
sammanhang beklagar parlamentet att unionen investerar en mindre BNP-andel i 
forskning och utveckling än sina globala konkurrenter och att den lider svår brist på 
innovationskapacitet i små och medelstora företag på grund av underskott på 
nödvändigt riskkapital. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka budgeten för de 
program som understöder unionens industriella omvandling, däribland Horisont Europa, 
och att främja synergier mellan regionala, nationella, europeiska och privata 
finansieringskällor genom att dra nytta av synergier mellan alla unionsprogram.

21. Europaparlamentet anser att ekosystem kommer att bli nyckelkomponenter i nästa 
industriella revolution genom att erbjuda billig och renare energi och omvälvande 
tillverknings- och tjänstemetoder. Parlamentet tror vidare att stöd till samarbete mellan 
industrin, den akademiska världen, små och medelstora företag, uppstartsföretag, 
fackföreningar, civilsamhället, slutanvändarorganisationer och alla andra intressenter 
kommer att vara centralt för att komma till rätta med marknadsmisslyckanden och 
stödja försök att ta sig genom ”dödens dal”, även inom områden som ännu saknar 
industriella intressen.

22. Europaparlamentet anser att offentlig upphandling är en viktig motor för den 
industriella omvandlingen. Parlamentet uppmanar kommissionen att studera hur 
offentliga utgifter och investeringar kan utnyttjas till fullo som hävstång för att nå 
politiska mål, bland annat genom att göra miljömässiga och sociala kriterier 
obligatoriska i offentlig upphandling. Parlamentet uppmanar även kommissionen att 
trycka på för ett ambitiösare instrument för internationell upphandling som föreskriver 
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ömsesidighet och gemensamma standarder.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta ett kraftfullt system för centrala 
resultatindikatorer för att analysera konsekvenserna på förhand av unionens 
bestämmelser och instrument samt att övervaka framstegen och resultaten.

24. Europaparlamentet uppmanar i skenet av en radikalt förändrad internationell ekonomisk 
kontext kommissionen att se över sina antitrustregler och fortsätta att se till att 
tillämpningen av EU:s konkurrensrätt effektivt bibehåller unionens globala 
konkurrenskraft med balans mellan stöd till ”europeiska mästare” och skydd av 
leveranskedjan mot illojal konkurrens för att kompensera för frånvaron av lika villkor 
på det globala planet mot bakgrund av den tilltagande graden av koncentration, 
marginaler och ojämlikhet som syns i ekonomin.

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Inledning

Detta betänkande om EU:s industripolitik kommer i ett dramatiskt ögonblick för den 
ekonomiska verksamheten i hela världen. Coronavirusets ekonomiska konsekvenser har gett 
en symmetrisk chock för tillgång och efterfrågan som saknar motstycke efter andra 
världskriget. De europeiska företagens ekonomi har försämrats och deras investeringsförmåga 
undergrävts.

Just när unionen skulle lägga in en högre växel för två epokgörande omställningar – den 
digitala och den miljömässiga – som kräver enorma privata och offentliga investeringar, 
överrumplades vi av den första pandemin i modern tid. Av denna anledning föreslås i detta 
betänkande två skilda faser i industripolitiken: den första handlar om produktionssystemets 
återhämtning, den andra om dess återuppbyggnad och omvandling. Kommissionens pågående 
inventering av produktiva ekosystem bör tjäna som ledstjärna för alla industripolitiska 
initiativ och göra det möjligt att välja ut lämpliga insatser och prioriteringar och samordna 
initiativ inom forskning, utbildning och investeringar.

Unionens industripolitik har ofta varit vag och teoretisk. Ett sammelsurium av 
principförklaringar, resursbrist, regelhysteri och byråkratiska mekanismer. Därför är 
betänkandet mer inriktat på instrument och konkreta åtgärder än på avsiktsförklaringar. En 
effektiv europeisk industripolitik förutsätter en tillräckligt stor EU-budget samt extraresurser 
från nationella budgetar och europeiska värdepappersemissioner. Nu får det vara slut med ord 
utan handling. Vi har inte råd med fler missade tåg.

Den internationella kontexten – ett tuffare EU

Vi vet att båda faserna kommer att utspela sig i ett mycket tuffare och komplexare system för 
internationella ekonomiska relationer jämfört med de senaste 30 åren. Ett system som är mer 
slutet och protektionistiskt, tydligt uppdelat mellan marknadsekonomier och länder där 
statskapitalismen fortfarande är förhärskande och inte sällan aggressiv. Av denna anledning 
kommer EU, hela tiden fast förankrat i frihandelsprincipen och det multilaterala systemet, att 
behöva handelspolitiska skyddsinstrument och ett kontrollsystem för utländska investeringar 
som fungerar effektivare. Samma sak gäller försörjningstryggheten, med incitament till 
mekanismer för att hämta hem strategiska produktionssektorer. Lika viktigt kommer det att 
vara att alla fossilutfasningsplaner i Europas industrier åtföljs av en gränsskatt på koldioxid 
för att undvika så kallat koldioxidläckage. Och frihandelsavtal som förhandlas fram måste 
spegla de ändrade internationella relationerna och EU:s miljömål. Marknadsmotparter måste 
väljas ut omsorgsfullt och det måste införas mycket strängare hållbarhetsklausuler än i dag.

Fas 1 – återhämtning

Att bevara den inre marknaden måste vara en av grundbultarna för unionens åtgärder i fas 1. 
Den inre marknaden kommer att vare mer fragmenterad och obalanserad än före coronakrisen. 
De partiella avvikelserna från statligt stöd har gynnat länder med större ekonomiska 
möjligheter. Det gäller att agera snabbt och ersätta de nationella stödordningarna för företag 
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och företagare med europeiska program som förvaltas av kommissionen. Detta bör framför 
allt vara återhämtningsfondens roll, med förtur åt länder där statsstödet varit mindre 
omfattande och där epidemin vållat mest skada.

Det andra grundläggande inslaget i återhämtningsstrategin är stöd till företagens 
rekapitalisering. Förhållandet mellan eget kapital och skulder har försämrats. Här gäller det att 
sätta in ett kraftfullt skattestöd och direkt kapitaldeltagande för de största företagen, med 
tydliga utträdes- och neutralitetsklausuler i styrningen. Återhämtningsfonden måste föreskriva 
ett specifikt ändamål för resurser av detta slag.

Produktiva ekosystem som drabbats särskilt hårt av coronavirusets konsekvenser – t.ex. 
turismen och luftfarten – måste få en större andel icke återbetalningspliktigt stöd och längre 
varaktighet på den särskilda statsstödsordningen.

Fas 2 – återuppbyggnad och omvandling

Den europeiska ekonomin kommer bara att ta fart med ett kraftfullt program för offentliga 
investeringar. Det är därför extremt viktigt att upphävandet av stabilitetspaktens bestämmelser 
kvarstår åtminstone vad beträffar digitaliserings- och miljösatsningar. 

Satsningarna inom ramen för den europeiska gröna given framstod redan före krisen som helt 
otillräckliga för miljöomställningen. Av denna anledning är det nödvändigt att 
återhämtningsfonden får fortsätta som återuppbyggnads- och omvandlingsfond. Insatsernas 
och programmens struktur bör omdefinieras och styras hårdare i riktning mot digitaliserings- 
och miljömålen. En sak står klar: Utan kraftfullt EU-stöd med hjälp av en förstärkt budget, en 
fortsättning på återhämtningsfonden respektive återuppbyggnads- och omvandlingsfonden 
och större investeringsfrihet för medlemsstaterna kommer klimatneutralitetsmålet för 2050 att 
missas. Tillsammans med återuppbyggnads- och omvandlingsfonden bör alla EU-program, 
med början i Horisont Europa, förstärkas och kopplas till de nationella planerna. Möjligheten 
att se över regelverket för statligt stöd och koncentrationer för att både snabba på 
industriomställningen med mobilisering av fler resurser och gynna framväxten av ”europeiska 
mästare” måste studeras ingående. Då behövs lämpliga övervakningsinstrument för att 
undvika att den inre marknaden och leveranskedjan tar skada. 

Vi får inte underskatta omfattningen och djupet på de förändringar vi står inför. Ta t.ex. 
stålindustrin, som är nödvändig för hela produktionskedjan i den mekaniska 
verkstadsindustrin och bilindustrin. Ska den kunna minska koldioxidutsläppen krävs det 1) 
kraftfulla incitament för förändringar i maskiner och teknik, 2) prissubventioner på gas som 
för närvarande inte är konkurrenskraftig för ståltillverkning, 3) gränsskatt på koldioxid för att 
undvika förorenande lågprisimporter. Som synes är det bara med ett ytterst kostsamt 
helhetsgrepp som vi kan klara en omställning till minskade utsläpp utan att skada den 
europeiska industrin.

Instrument och metoder – en effektivare industripolitik

I betänkandet föreslås vissa förändringar i det hittillsvarande sättet att bedriva industripolitik. 
Framför allt behövs det alltid en konsekvensanalys innan en ny regel definitivt sjösätts. I 
synnerhet i den första fasen går det inte för sig att tynga ner det coronakrisdrabbade 
industrisystemet med normer som kräver dyra anpassningar. I den andra fasen är det däremot 
läge att tillhandahålla lämpligt omställningsstöd. 
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Om vi stannar kvar på metodområdet så rekommenderas i betänkandet ett system med 
centrala resultatindikatorer för att utvärdera EU-instrumentens effektivitet. 

Slutligen förslås att samfinansieringsinstrumentet ska användas för nationella 
skattekreditsystem för att gynna investeringar och forskning i stället för de sedvanliga 
anbudsincitamenten. Denna möjlighet, som bör utsträckas till alla EU:s instrument och 
fonder, ger större tillträde för små och medelstora företag och effektivare och snabbare 
medelanvändning med mindre byråkratisk förmedling och lägre kostnader för 
tillhandahållandet.


