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Fråga för muntligt besvarande O-000018/2018 

till kommissionen 
Artikel 128 i arbetsordningen 

Jerzy Buzek 
för utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

Angående: Industripolitik 

Europaparlamentet välkomnar kommissionens svar på parlamentets gemensamma resolutionsförslag 
av den 5 juli 2017 i form av ett meddelande Investera i en smart, innovativ och hållbar industri – en 
förnyad strategi för EU:s industripolitik, och den bifogade förteckningen över nyckelåtgärder. Detta är 
ett viktigt första steg i riktning mot att utveckla en framtidsinriktad industriell EU-strategi. Emellertid 
kvarstår följande frågor på kort och medellång sikt: 

1. När tänker kommissionen presentera en omfattande industristrategi för EU, som inte lämnar 
någon region på efterkälken, som syftar till att återindustrialisera Europa med fokus på 2030 
och längre fram, med bl.a. mätbara strategiska mål på medellång och lång sikt tillsammans 
med en handlingsplan med konkreta åtgärder, däribland budgetåtgärder, som utvärderas 
årligen i syfte att bedöma framsteg och ett lyckat genomförande av strategin som helhet? 

2. Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att stödja sektorer och viktig teknik som är av 
avgörande betydelse för att behålla och skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och hållbar tillväxt? 

3. Hur kommer kommissionen att se till att nya och befintliga finansiella instrument och åtgärder 
på ett effektivt sätt bidrar till att bekämpa koldioxidläckage, särskilt i de energiintensiva 
industrierna, för att undvika ytterligare utlokaliseringar och avindustrialisering i EU? 

4. Med tanke på att målet om att minst 20 % av EU:s bruttonationalprodukt genereras av den 
tillverkande industrin senast 2020 ännu inte har uppnåtts, vilka åtgärder, med särskilt fokus på 
sådana som är förenliga med mikroföretag och små och medelstora företag, kommer att 
införas? Vilka mål på medellång sikt är kommissionen redo att förbinda sig till att uppnå senast 
2030 och vilka konkreta åtgärder kommer kommissionen att vidta för att stödja kvinnligt 
företagande? 

5. Hur kommer kommissionen att ta itu med problemet med utlandsbaserade företag, särskilt 
statsägda, som får sådant stöd av sina regeringar som enligt EU:s inremarknadslagstiftning är 
förbjudet för EU-baserade enheter? 

6. Hur tänker kommissionen säkerställa att forskning och utveckling i Europa bidrar direkt till 
hållbar industriell tillväxt? 

7. Kommer kommissionen att ta tillfället i akt att lägga fram en övergripande och långsiktig 
industripolitisk politisk ram för den kulturella och den kreativa sektorn, såsom parlamentet har 
begärt, för att göra det möjligt för den att förverkliga sin potential när det gäller att skapa 
högkvalitativa arbetstillfällen och tillväxt, förbättra sin tillgång till finansiering och stöd samt öka 
sin konkurrenskraft? 

8. När tänker kommissionen göra en konsekvensanalys av integreringen av industripolitiken i de 
strategiska EU-initiativ som inletts sedan början av 2015? 
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