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Slutsatser om en framtida strategi för EU:s industripolitik
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1.

Den 13 september 2017 förelade kommissionen Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet,
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska
investeringsbanken ett meddelande med titeln Investera i en smart, innovativ och hållbar
industri – En förnyad strategi för EU:s industripolitik1, som åtföljdes av en förteckning över
kommande viktiga åtgärder för en smart, innovativ och hållbar industri2.

2.

I sina slutsatser av den 30 november 20173 uppmanade rådet kommissionen att vidareutveckla
en heltäckande EU-strategi för industrin som siktar mot och bortom år 2030, inbegripet
medellångsiktiga till långsiktiga strategiska mål och indikatorer för industrin och som ska
åtföljas av en handlingsplan med konkreta åtgärder.
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I sina slutsatser av den 12 mars 20184 preciserade rådet dessutom ytterligare sina
förväntningar på en heltäckande EU-strategi för industrin med syfte att ge kommissionen
vägledning vid utarbetandet av nya politiska initiativ.
3.

För att upprepa rådets efterlysning av en heltäckande och långsiktig strategi för EU:s
industripolitik och bekräfta rådets åtagande att integrera frågor som rör industriell
konkurrenskraft i alla EU:s politikområden har ordförandeskapet utarbetat ett utkast till rådets
slutsatser om en framtida strategi för EU:s industripolitik, med särskilt fokus på en
övervakningsram med mål och indikatorer samt på styrningsaspekter av strategin för
industripolitiken.

4.

Arbetsgruppen för konkurrenskraft och tillväxt (industri) diskuterade utkastet till rådets
slutsatser vid mötena den 17 september och den 22 och 31 oktober 2018. Bred enighet nåddes
om den bifogade texten.

5.

Vid sitt möte den 14 november 2018 bekräftade Coreper texten enligt bilagan och enades om
att översända utkastet till slutsatser för antagande av rådet (konkurrenskraft)
den 29 november 2018.

6.

Rådet (konkurrenskraft) uppmanas därför att anta slutsatserna enligt bilagan.
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BILAGA
UTKAST TILL RÅDETS SLUTSATSER
OM EN FRAMTIDA STRATEGI FÖR EU:S INDUSTRIPOLITIK

EUROPEISKA UNIONENS RÅD,
SOM ERINRAR OM rådets slutsatser från maj 20175, november 20176 och mars 20187 och om
Europeiska rådets slutsatser från mars 20188, vilka alla framhöll behovet av en heltäckande och
långsiktig strategi för EU:s industripolitik,
1.

ÄR MEDVETET OM att industrin och relaterade tjänster spelar en central roll som drivkraft
för tillväxt, sysselsättning och innovation på den inre marknaden, UPPREPAR rådets
efterlysning av en heltäckande och långsiktig strategi för EU:s industripolitik, inbegripet en
handlingsplan, som en del av kommissionens årliga och fleråriga prioriteringar, vilken ska
vara på plats senast i början av EU:s nästa institutionella cykel och bygga på kommissionens
meddelande från 2017 Investera i en smart, innovativ och hållbar industri – En förnyad
strategi för EU:s industripolitik9 som ett viktigt första steg, BETONAR att industripolitiken
ska vara inriktad på att stärka EU-industrins konkurrenskraft i enlighet med målen för hållbar
utveckling och Parisavtalet inom ramen för UNFCCC10, att den ska samordnas med energioch miljöpolitiken (inbegripet klimatpolitiken) och att den på bästa sätt ska utnyttja de
möjligheter som följer av övergången till innovativ, säker och hållbar teknik och en cirkulär
ekonomi med låga koldioxidutsläpp,
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2.

FRAMHÅLLER att man behöver bygga på Europas starka sidor och tillgångar och fokusera
på de politiska åtgärder som måste uppmärksammas på lång sikt i enlighet med
ordförandeskapets rapport Den Europeiska industrins framtid: Lägesrapport och
framtidsutsikter11, för att på så sätt fullt ut dra nytta av den nuvarande och framtida
utvecklingen, PÅPEKAR, utan att det påverkar förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram,
att nästa fleråriga budgetram spelar en viktig roll vad gäller stöd till den pågående industriella
omvandlingen genom investeringar i framtidsinriktade, innovativa tillväxtområden samt
program och instrument för utveckling av forskning, innovation, färdigheter och digital
kapacitet, både inom centraliserad förvaltning och delad förvaltning, för att stärka den
europeiska industriella basen och dess konkurrenskraft, FRAMHÅLLER behovet av att
utveckla ändamålsenliga synergier mellan och inom EU-program och nationella och regionala
program för att möjliggöra en integrerad flernivåstrategi för industripolitiken,

3.

BETONAR att samordnade politiska åtgärder på EU-nivå, nationell nivå och regional nivå är
mycket viktiga för EU-industrins konkurrenskraft, dess företag av alla storlekar, särskilt
mikroföretag samt små och medelstora företag och mindre medelstora börsnoterade företag,
och för utvecklingen av dess strategiska värdekedjor, UNDERSTRYKER att viktiga projekt
av gemensamt europeiskt intresse är ett lämpligt verktyg för att stödja strategiska värdekedjor
på europeisk nivå och att de bör utvecklas till sin fulla potential med hjälp av olika
tillgängliga finansieringsstrategier för att underlätta storskaliga innovativa projekt av
gränsöverskridande karaktär,

4.

ERINRAR OM vikten av att integrera industripolitiken i alla EU:s strategiska initiativ och
konsekvent tillämpa principerna och riktlinjerna för bättre lagstiftning för att skapa en
gynnsam miljö och minska onödiga regelbördor, och därigenom främja investeringar och
innovation (både teknisk och icke-teknisk), FRAMHÅLLER i detta avseende den höga
prioritet som en samordnad strategi för konkurrenskraft i de olika rådskonstellationerna har
för att man ska kunna behandla industripolitiken på samma villkor som övriga
politikområden,
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5.

FRAMHÅLLER rådets uppmaning till fortsatt arbete med en mekanism för att övervaka
genomförandet av strategin för EU:s industripolitik och tendenserna vad gäller EU-industrins
konkurrenskraft, UNDERSTRYKER därför vikten av att snabbt använda sig av en
uppsättning lämpliga och framtidssäkrade indikatorer som baseras på underlaget från
högnivågruppen för konkurrenskraft och tillväxt12, med fokus på en jämförelse på global nivå
av EU:s industriella konkurrenskraft samt fastställandet av medellångsiktiga till långsiktiga
strategiska mål och indikatorer för industrin som ska uppnås fram till 2030 och därefter,

6.

UNDERSTRYKER i detta avseende behovet av en tydlig, ändamålsenlig och transparent
styrningsstruktur på hög nivå för att utforma, genomföra, upprätthålla och övervaka
industripolitiken, BETONAR vikten av att granska den befintliga strukturen för
resultatuppnåelse samt den faktiska interaktionen mellan olika befintliga forum, utifrån en väl
underbyggd dialog mellan industrin, innovationsaktörer, institutioner på EU-nivå, nationella,
regionala och lokala myndigheter samt det civila samhället,

7.

ERINRAR OM den övergripande uppgift som konkurrenskraftsrådet tilldelats när det gäller
att öka konkurrenskraften och tillväxten, nämligen att regelbundet se över såväl övergripande
som sektoriella frågor och effektivt konsulteras när det gäller förslag som sannolikt kommer
att ha väsentlig inverkan på konkurrenskraften, samtidigt som alla rådskonstellationer ska ha
ansvar för att bedöma följderna av sin verksamhet13,

8.

BEKRÄFTAR därför sitt åtagande att integrera frågor som rör industriell konkurrenskraft i
alla EU:s politikområden och FRAMHÅLLER att konkurrenskraftsrådet bör spela en
nyckelroll när det gäller att fastställa och strategiskt övervaka den framtida strategin för EU:s
industripolitik samt ge politisk vägledning och skapa politisk dynamik för EU:s industri och
dess konkurrenskraft.
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