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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der påpeger, at den nye industristrategi for Europa skal afspejle EU's værdier og sociale 
markedstraditioner og sikre Europas suverænitet;

B. der påpeger, at en yderligere ajourført europæisk politik for intellektuel ejendomsret vil 
bidrage til at styrke EU's teknologiske og digitale suverænitet, hvor intellektuelle 
ejendomsrettigheder er bestemmende for europæiske virksomheders markedsværdi og 
konkurrenceevne, f.eks. gennem brands, designs, patenter, data, knowhow og 
algoritmer;

C. der henviser til, at det i artikel 107 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde fastsættes, at visse former for statsstøtte kan betragtes som forenelige 
med det indre marked, hvis støtten fremmer virkeliggørelsen af vigtige projekter af 
fælleseuropæisk interesse;

1. noterer sig, at Kommissionens forslag om en fremtidig EU-industristrategi blev 
offentliggjort, netop da covid-19-krisen begyndte, og siden er blevet suppleret med en 
yderligere pakke af genopretningsforanstaltninger for Europas industri og små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er); bemærker, at strategien fokuserer på genopretning 
af erhvervslivet i en første fase, efterfulgt af genopbygning og omstilling i den følgende 
fase;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at maksimere potentialet i Fonden for 
Retfærdig Omstilling for at fremme investeringer i nye bæredygtige 
beskæftigelsesmuligheder og gennemføre tværgående politikker og programmer for 
almen og erhvervsrettet uddannelse og træning, der har til formål at støtte 
opkvalificering og omskoling af arbejdstagere, jobsøgende og personer uden for 
arbejdsmarkedet, samtidig med at der sikres lige adgang til alle uden 
forskelsbehandling; 

3. mener, at EU behøver en klar, industriorienteret vision for 2030 og desuden bør være 
opmærksom på, at der er behov for koordinerede beslutninger og tiltag på alle niveauer 
– europæisk, nationalt og lokalt – for at sikre den europæiske industris overordnede 
konkurrenceevne;

4. bemærker, at covid-19-pandemien og den deraf følgende økonomiske krise har gjort det 
nødvendigt at revidere urealistiske EU-klimamål, navnlig i sektorer som industri og 
energi;

5. bemærker, at covid-19-krisen har haft gennemgribende økonomiske og sociale 
konsekvenser, navnlig for kvinder; opfordrer Kommissionen til at adressere de 
vedvarende kønsskævheder i hele EU ved at foretage kønsspecifikke 
konsekvensanalyser af alle investeringer og politiske beslutninger vedrørende EU's 
industristrategi og ved at vedtage bindende foranstaltninger for at sikre lige muligheder 
og adgang til arbejdsmarkedet, fjerne det kønsbestemte løngab og sikre kønsbalancen på 
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alle beslutningsniveauer;

6. konstaterer, at denne krise har vist et behov for, at EU tilpasser sin industrielle strategi 
ved at styrke beskyttelsen af sine strategiske interesser uden at opgive den internationale 
handel, og at det ajourfører visse bestemmelser, der går videre end de muligheder, der er 
fastsat i forordningen om screening af udenlandske direkte investeringer1; mener, at EU 
skal finde den rette balance mellem at beskytte sine markeder og holde dem åbne, 
samtidig med at det kæmper for regler om loyal konkurrence på globalt plan;

7. fremhæver den vigtige rolle, som offentlige udbud spiller for opbygningen af den 
europæiske industri, og understreger, at håndhævelse af principperne om gensidighed 
mellem medlemsstaterne og tredjelande og lige konkurrencevilkår for virksomheder i 
og uden for EU og deres produkter, f.eks. hvad angår statsstøtte, miljøregler og 
børnearbejde, bør være en forudsætning for deltagelse i offentlige udbud i hele EU; 
understreger også behovet for en yderligere forenkling af procedurerne for offentlige 
udbud for både EU-virksomheder og medlemsstaternes regeringer;

8. er af den opfattelse, at de regler, der gælder for konkurrence i EU, bør moderniseres, så 
de passer både til det europæiske indre marked og den globale økonomiske kontekst, for 
at skabe grobund for "europæiske flagskibe", der kan konkurrere på globalt plan, og for 
at støtte EU og dets medlemsstater med at bevare den teknologiske førerstilling, fremme 
den digitale og teknologiske suverænitet og blokere for fjendtlige overtagelser af 
strategiske EU-virksomheder fra stater uden for EU eller aktører, som bakkes op af 
disse stater;

9. understreger, at EU's arbejdsmarked skal være kernen i EU's fremtidige industristrategi; 
påpeger, at enhver industriel omstilling ud over økonomiske aspekter bør fokusere på at 
bevare og skabe beskæftigelse;

10. slår til lyd for en vurdering af covid-19-krisens økonomiske virkninger i de enkelte 
sektorer, således at industristrategien kan tilpasses på grundlag af dokumenterede fakta;

11. understreger, at store og vedvarende investeringer i videregående erhvervsuddannelse, 
navnlig inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik 
(STEM), vil være afgørende for at fremme digital innovation, skabe en kvalificeret 
arbejdsstyrke og mindske mismatchet mellem jobmuligheder og jobsøgende;

12. er af den opfattelse, at de vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse primært bør 
være knyttet til det digitale indre marked med henblik på at samle den offentlige og den 
private sektor om store projekter, der bidrager til EU's mål, og dermed tilskynde til 
udvikling af vigtige samarbejdsprojekter, der fremmer fælles europæiske interesser 
såsom den digitale omstilling; vil hilse en reform af Kommissionens retningslinjer på 
dette område velkommen;

13. er af den opfattelse, at skabelsen af en europæisk dataøkonomi vil være afgørende for 
udformningen af industristrategien for Europa; understreger, at en europæisk 
dataøkonomi bør være menneskecentreret, respektere de grundlæggende rettigheder og 
overholde bestemmelserne om privatlivets fred, databeskyttelse og intellektuelle 

1 EUT L 79 I af 20.3.2019, s. 1.
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ejendomsrettigheder;

14. understreger betydningen af et europæisk indre marked for data, som imødegår de 
udfordringer, der opstår som følge af en betydelig stigning i antallet af lovligt 
tilgængelige data; understreger, at enkeltpersoner, arbejdstagere og virksomheder i 
Europa bør bevare kontrollen over deres data ved hjælp af sikre datainfrastrukturer og 
pålidelige værdikæder; mener, at det er afgørende, at industristrategien omfatter 
foranstaltninger til opbygning af statslige digitale infrastrukturer og tilskynder 
virksomhederne til at lagre og behandle deres data på europæisk territorium;

15. anser det for afgørende at fremme dataudveksling mellem offentlige myndigheder, 
virksomheder, forskningsinstitutioner og offentligheden, samtidig med at 
bestemmelserne om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred, 
forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder respekteres;

16. påskønner Kommissionens meddelelse om, at den vil foreslå en handlingsplan for 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som skal vurdere behovet for at opgradere den 
retlige ramme for at sikre en intelligent anvendelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 
til kunstig intelligens (AI) og adressere spørgsmålet om forfalskede produkter; 
understreger, at formålet med en sådan handlingsplan bør være at bevare Europas 
suverænitet og fremme lige konkurrencevilkår på globalt plan til beskyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder;

17. understreger, at den digitale omstilling vil være en vigtig drivkraft for Europa i dets 
bestræbelser på at genvinde sin teknologiske og digitale suverænitet og derfor skal stå i 
centrum i enhver fremtidig industristrategi for Europa;

18. mener, at et af de strategiske mål bør være at foreslå foranstaltninger, der tilskynder til 
udvikling og flytning af industriproduktionen i strategiske sektorer såsom sundhed, 
forsvar, digital og energi for at sikre, at EU ikke er alt for afhængig af tredjelande, og 
for at hjælpe det med at genvinde autonomi i disse strategiske sektorer, i det mindste i 
forbindelse med essentielle produkter såsom aktive lægemiddelingredienser og råvarer;

19. understreger nødvendigheden af, at Unionen har en handelspolitik, en økonomisk 
politik og en industripolitik, der sætter den i stand til at tilpasse og diversificere sine 
forsyningskilder efter behov, og at de europæiske virksomheder tilskyndes til at udvise 
fleksibilitet og være klar til, når det er nødvendigt, hurtigt at omstille deres produktion 
til produkter af vital betydning; støtter og fremmer i denne forbindelse behovet for at 
vedtage en række foranstaltninger for at tilskynde og støtte SMV'er med at få adgang til 
og udvikle sig i det indre marked;

20. påpeger de vedvarende uligheder i den økonomiske udvikling i medlemsstaterne og 
regionerne; understreger nødvendigheden af at benytte de planlagte foranstaltninger for 
genopbygning af Europas industrielle potentiale til at udjævne disse uligheder som en 
væsentlig forudsætning for en afbalanceret udvikling i EU;

21. understreger, at medlemsstaterne bør tilskyndes til at opbygge tilstrækkelige lagre af 
visse former for udstyr til nødsituationer såsom udstyr, der er nødvendigt for at 
forebygge og bekæmpe covid-19, navnlig FFP2- og kirurgiske mundbind; glæder sig i 
denne forbindelse over Kommissionens rescEU-initiativ, der har til formål at skabe 
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europæisk merværdi gennem koordinerede indkøb og distribution af udstyr til 
nødsituationer;

22. opfordrer Kommissionen til i sin strategi at medtage finansielle og retlige incitamenter 
for den europæiske medicinalindustri med henblik på at forebygge mangel på 
lægemidler;

23. understreger, at importerede produkter skal overholde EU's sikkerheds-, miljø- og 
sundhedsstandarder og lovgivning om intellektuel ejendomsret; opfordrer 
Kommissionen til at rette op på den manglende balance mellem virksomheder i EU og 
virksomheder i tredjelande, som ikke skal overholde de europæiske miljø- og 
arbejdsmiljøbestemmelser og ofte beskattes lavere;

24. mener, at det er af afgørende betydning at etablere en EU-ramme for obligatorisk due 
diligence med hensyn til menneskerettigheder og miljø med henblik på at sikre effektive 
retsmidler for ofre for misbrug fra virksomheders side i globale værdikæder; hilser 
Kommissionens tilsagn om at forelægge et lovgivningsforslag i denne henseende 
velkommen;

25. påpeger, at en yderligere styrkelse af det indre marked og fjernelse af de eksisterende 
administrative og retlige hindringer for den frie konkurrence i EU bør være en prioritet i 
de foranstaltninger, der træffes for at udarbejde en ny industristrategi for Europa;

26. understreger, at den miljøprioritering, der er fastsat i Kommissionens "europæiske 
grønne pagt", bør tilskynde EU til at fremme sin egen udvikling af "grønne" teknologier 
og indføre en CO2-afgift ved de ydre grænser;

27. understreger, at Kommissionen fremover bør spille en førende rolle i den globale 
industripolitik og derfor bør føre en ambitiøs politik, der giver incitamenter og stimuli 
til innovation inden for digitalisering og fremgangsrige teknologier såsom kunstig 
intelligens (AI), robotteknologi samt kvante- og højtydende databehandling, hvis succes 
i høj grad afhænger af aktiv støtte til investeringer, støtte til etablering af egne 
ressourcer og ændringer af de lovgivningsmæssige rammer, navnlig indførelsen af en 
"køb europæisk"-lov for offentlige indkøb;

28. understreger, at AI har en central rolle at spille i den europæiske økonomiske 
genopretning, som der er et akut behov for efter covid-19-pandemien; opfordrer derfor 
Kommissionen til at afstå fra overdreven regulering og mindske den administrative 
byrde, når den skaber en retlig ramme for AI, for at undgå at bremse innovationen og 
europæiske virksomheders økonomiske vækst;

29. påpeger, at EU har det videnskabelige og økonomiske potentiale til at spille en ledende 
rolle i det globale teknologiske kapløb, navnlig på områder såsom AI, big data-
teknologier og maskinlæringssystemer;

30. understreger, at markedet for digitale tjenester i EU domineres af et lille antal udbydere, 
som ved på sindrig vis at flytte rundt på deres overskud betaler forholdsvis lidt i skat; 
opfordrer derfor medlemsstaterne til i mangel af den foretrukne internationale løsning i 
OECD-regi at indføre en europæisk digital skat for den digitale økonomi for at sikre fair 
konkurrence på det digitale indre marked;
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31. påpeger, at digitaliseringen af den offentlige forvaltning kan bidrage væsentligt til at 
reducere bureaukratiet for enkeltpersoner og virksomheder; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at tage skridt til at strukturere deres retlige rammer på en sådan 
måde, at en sådan digitaliserings potentiale kan udnyttes fuldt ud;

32. understreger, at nye digitale teknologier, som f.eks. tingenes internet, ændrer industriens 
ansigt, og at den igangværende teknologiske revolution kan spille en afgørende rolle i 
opbygningen af en moderne og energieffektiv europæisk økonomi;

33. bemærker, at SMV'er spiller en vigtig rolle i den europæiske industrielle omstilling, 
navnlig dem, der arbejder inden for nye teknologier; understreger behovet for fortsat 
støtte til SMV'er ved at sikre dem tilstrækkelig finansiel støtte og fordelagtige 
konkurrencebetingelser på det digitale marked, hvor store multinationale virksomheder 
fra lande uden for EU fortsat dominerer; påpeger, at de foreslåede bestemmelser om 
ophavsret, adgang til data og innovation bør tage hensyn til, at virksomheder med så 
radikalt forskellige markedspositioner har meget forskellige grader af potentiale;

34. påpeger, at tyveri af intellektuel ejendom, navnlig fra Kinas og Indiens side, ifølge 
Kommissionens rapport om beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder i tredjelande fra januar 2020 er til stor skade for europæiske 
virksomheder; opfordrer derfor Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at 
fastlægge en koordineret, effektiv og virkningsfuld tilgang til bekæmpelse af 
kriminalitet vedrørende intellektuel ejendomsret;

35. påpeger, at en række sektorer er blevet hårdt ramt af covid-19-pandemien, og at 
industristrategien derfor bør omfatte særforanstaltninger såsom udsættelse af allerede 
vedtagne foranstaltninger, der lægger en ekstra byrde på disse sektorer;

36. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre sin handlingsplan for intellektuelle 
ejendomsrettigheder snarest muligt, da den kan være et afgørende redskab til at sikre 
Europas teknologiske suverænitet, fremme loyal global konkurrence, styrke kampen 
mod tyveri af intellektuel ejendom og tilpasse de retlige rammer for intellektuel 
ejendomsret til de miljømæssige og digitale udfordringer og muligheder;

37. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af handlingsplanen for intellektuelle 
ejendomsrettigheder at indarbejde foranstaltninger til fremme af det fælles europæiske 
patent og til at foreslå foranstaltninger til at forhindre, at ikkepraktiserende enheder 
misbruger patentrettigheder, med henblik på at skabe et effektivt og afbalanceret 
patentsystem til gavn for et konkurrencedygtigt og fair europæisk indre marked;

38. opfordrer til, at der i den nye industristrategi tages hensyn til de særlige behov, som gør 
sig gældende i mindre teknologisk avancerede industriregioner, som er stærkt 
afhængige af faste fossile brændstoffer og som er hårdest ramt af energiomstillingen; 
understreger nødvendigheden af at tage højde for risikoen for tab af arbejdspladser i 
forbindelse med den industrielle omstilling og sikre, at arbejdstagerne har de fornødne 
kvalifikationer og digitale kompetencer;

39. påpeger, at når en virksomhed bliver insolvent, udløser det ofte insolvens i en række 
andre virksomheder, og hilser derfor Kommissionens forslag om et midlertidigt 
solvensstøtteinstrument velkommen; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
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overveje yderligere passende foranstaltninger og lovgivningsinitiativer til at forhindre, 
at virksomheder bliver insolvente uden egen skyld.
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