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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie regionale samenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. benadrukt dat de financiële crisis de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU 

onder druk zet en nog meer verschillen onder de lidstaten en de regio's bewerkstelligt; 

herinnert eraan dat sinds het begin van de crisis meer dan 3,8 miljoen banen in de 

maakindustrie in de EU verloren zijn gegaan1; benadrukt dat het versterking van het 

expansiebeleid van de EU, met duidelijke aanwijzing van prioriteiten,  nodig is en wijst 

erop dat de regionale verschillen moeten worden verkleind en de EU-brede doelstellingen 

van groei en banen moeten worden gehaald; 

2. wijst erop dat er substantiële inspanningen nodig zijn om de EU weer op koers te brengen 

voor het verwezenlijken van de doelstelling van 20 % re-industrialisatie tegen 2020; 

vraagt om versterking en vernieuwing van de industriële structuur in de Europese Unie om 

het concurrentievermogen, de groei en de werkgelegenheid te bevorderen; benadrukt dat 

hiervoor investeringen in digitale, energie- en vervoersinfrastructuur noodzakelijk zijn, 

evenals in – op langere termijn gezien, maar net zo urgent– onderwijs, onderzoek en het 

verbeteren van de vaardigheden van de werknemers; 

3. erkent dat de investeringen in het kader van het expansiebeleid de negatieve gevolgen van 

de economische en financiële crisis hebben helpen beperken en in bepaalde Europese 

landen een belangrijk onderdeel van de investeringsbegroting zijn geworden; erkent de 

inspanningen van de Commissie om deze investeringen te verleggen naar gebieden die het 

hardst zijn getroffen door de crisis; 

4. onderstreept dat in artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie het doel om de 

economische, sociale en territoriale cohesie en de solidariteit tussen de lidstaten te 

bevorderen, is vastgelegd; 

5. benadrukt dat de doelen van de Europa 2020-strategie ten volle in het cohesiebeleid in 

aanmerking moeten worden genomen; onderstreept dat de investeringen in het kader van 

het cohesiebeleid gericht moeten zijn op groei, meer innovatie, kmo's, de digitale 

economie en een koolstofarme bio-economie; wijst erop dat met name investeringen in 

deze sectoren het potentieel hebben om niet alleen bestaande banen veilig te stellen, maar 

ook om voor groei en nieuwe banen te zorgen; 

6. benadrukt dat de industriële sector, en met name de maakindustrie, een cruciale rol speelt 

in de Europese economie, aangezien deze sector goed is voor 80 % van de export en voor 

80 % van de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling; merkt echter op dat tussen 2007 en 

2012 alleen al door het regionaal beleid van de EU naar schatting 594 000 nieuwe banen 

                                                 
1 Industrialiseer Scorebord 2013, werkdocument van de diensten van de Commissie, (SWD(2013)0346 , 20 

september 2013), p.6. 
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zijn gecreëerd1; 

7. acht het raadzaam om het cohesiebeleid te moderniseren; bepleit dat vernieuwing van de 

industrie en industriële structuren en ondersteuning van innovatie in het cohesiebeleid 

centraal worden gesteld, zodat er meer werkgelegenheid komt in de gehele Unie; 

8. benadrukt het belang van de vereenvoudiging van het beheer en de procedures van 

cohesiebeleidprogramma's; beklemtoont dat de administratieve lasten die voortvloeien uit 

de verschillende beheer- en toezichtsprocedures redelijk moeten blijven in verhouding tot 

de hoogte van de financiering die uit cohesiebeleidsprogramma's wordt verkregen; 

9. onderstreept dat kmo's 99 % van de bedrijfsstructuur in de EU uitmaken en goed zijn voor 

80 % van de banen in de EU; 

10. is van mening dat verdere maatregelen en investeringen nodig zijn om de industriële 

sector in meerdere lidstaten te versterken, de toegang tot investeringskapitaal en krediet 

voor fabrikanten te vergemakkelijken, en de werkloosheid tegen te gaan; onderstreept de 

noodzaak van een aanpak op basis van de specifieke kracht van de regio's waardoor 

economische groei bereikbaar wordt; 

11. is van mening dat alle nieuwe projecten en investeringen die in het kader van het 

cohesiebeleid worden uitgevoerd, gericht moeten zijn op maximale resultaten en effecten, 

en respecteert het nieuwe prestatiekader dat slimme, duurzame en inclusieve groei moet 

stimuleren; onderstreept tevens dat nieuwe projecten en investeringen die door EU-

fondsen worden gestimuleerd, gericht zouden moeten zijn op het creëren van nieuwe jobs; 

benadrukt derhalve dat de lidstaten hun beleid moeten richten op het scheppen van 

hoogwaardige en duurzame banen bij de uitvoering van hun operationele programma's 

voor de huidige financieringsperiode, teneinde maatregelen te nemen tegen de hoge 

jeugdwerkloosheid en de regio's in staat te stellen gezonde en duurzame economieën te 

ontwikkelen; herinnert eraan dat investeringen en projecten rekening moeten houden met 

de bescherming van het milieu, in het bijzonder om het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen en de toepassing van energie-efficiëntiemaatregelen te bevorderen; 

herinnert eraan dat de markt voor milieuvriendelijke producten en diensten tegen 2020 

naar verwachting zal zijn verdubbeld tot ongeveer 2 biljoen EUR per jaar; 

12. verwelkomt het voorstel voor een kapitaalmarktenunie en beschouwt dit als een belangrijk 

instrument om het investeringsplan voor Europa aan te vullen, de toegang van kleine en 

middelgrote ondernemingen tot krediet te verbeteren en alternatieve financieringsbronnen 

voor bankleningen te ontwikkelen, onder meer door beursintroducties te verbeteren; 

13. dringt erop aan dat de kapitaalmarktenunie snel invulling krijgt en in werking wordt 

gesteld, zodat deze steun kan bieden aan de ontwikkeling door de industrie van Europese 

markten voor onderhandse effecten en aan de benutting van 

langetermijninvesteringsfondsen; gelooft dat een succesvolle kapitaalmarktenunie de 

versnippering van de financiële markten in de EU zal verminderen en op die manier zal 

bijdragen tot het terugdringen van de financieringskosten; 

                                                 
1 "Making Europe's regions and cities more competitive, fostering growth and creating jobs". 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regional_policy_en.pdf - blz. 6 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regional_policy_en.pdf
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14. benadrukt dat de investeringen moeten worden gericht op gebieden die multipliereffecten 

op groei en de creatie van banen kunnen genereren, zoals innovatie en onderwijs; 

15. benadrukt het belang van regionale financiering voor kleine en middelgrote 

ondernemingen, die als regionale motor fungeren voor banenschepping, slimme groei en 

overgang naar digitale en koolstofarme economieën; 

16. onderstreept het belang van de financiering uit hoofde van het cohesiebeleid voor de 

overgang naar een koolstofarme economie en het halen van de doelstellingen voor 

verminderde CO2-uitstoot, energie-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen voor 2020 en 2030; 

17. merkt op dat in de rapportage over met EU-middelen gefinancierde projecten de focus 

doorgaans ligt op de uitgaven zelf en op naleving van administratieve regelgeving, en niet 

op het behalen van tastbare resultaten, waardoor er weinig bekend wordt omtrent de 

effectiviteit van EU-subsidies; onderstreept in dit verband dat het belangrijk is 

stelselmatig informatie te vergaren omtrent het effect van de EU-fondsen, om aan de hand 

daarvan te kunnen uitmaken welke maatregelen het doeltreffendst zijn om de economische 

ontwikkeling van de EU-regio's te bevorderen; 

18. dringt aan op betere coördinatie van de overheidsinvesteringen door de lidstaten en 

plaatselijke en regionale overheden, en dringt tevens aan op een stabieler en beter 

regelgevingskader op nationaal en EU-niveau om de EU aantrekkelijker te maken voor 

met name particuliere investeringen, aangezien het anders onmogelijk is om het aandeel 

van de industrie in het bbp tegen 2020 op te voeren tot niet minder dan 20 %; onderstreept 

dat het belangrijk is om EU-investeringen te concentreren op innovatieve sectoren en 

thematische prioriteiten, zoals onderzoek en innovatie, steun aan kleine en middelgrote 

ondernemingen en de ontwikkeling van een koolstofarme economie, teneinde de effecten 

van de investeringen op de economische groei en de creatie van banen te maximaliseren; 

is krachtig voorstander van een benadering waarin O&O gericht wordt op verkleining van 

de innovatiekloof binnen de Unie, doordat de minder begunstigde regio's de mogelijkheid 

krijgen om innovatieve oplossingen die in de vooroplopende regio's zijn ontwikkeld, over 

te nemen, aan te vullen en aan te passen; dringt ook aan op nadere verduidelijking en 

spoedige invulling van het "slimme specialisatie"-concept, dat het potentieel heeft om de 

duurzame groei van de EU-regio's aan te jagen; 

19. dringt aan op een inclusieve industriële strategie die bijzondere aandacht besteedt aan 

regio's die met leegloop en vergrijzing kampen; stelt dat die strategie uiteindelijk tot doel 

moet hebben de werkloosheid terug te dringen, en te zorgen voor mededinging, duurzame 

ontwikkeling en groei, en schepping van meer banen; 

20. benadrukt dat de financiering voor onderzoek en ontwikkeling verder moet worden 

verhoogd om innovatieve en productieve onderzoeksactiviteiten mogelijk te maken; wenst 

daarom dat bestaande financieringsmaatregelen, dat wil zeggen de financieringen uit de 

Europese structuur- en investeringsfondsen respectievelijk Horizon 2020, beter op elkaar 

worden afgestemd, zoals bepaald in Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad; 

21. roept de lidstaten op spoed te zetten achter het Europees jeugdgarantieplan, omdat 
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buitenproportioneel veel jongeren die nog aan hun carrière moeten beginnen, door de 

crisis geen werk kunnen vinden, en de jeugdwerkloosheid in de helft van de regio's 

zorgwekkende proporties heeft aangenomen; 

22. dringt er met het oog op verbetering van de werkgelegenheidssituatie, op aan dat bij 

uitvaardigen van wet- en regelgeving rekening wordt gehouden met kmo's, en dat er 

gezorgd wordt voor gemakkelijker toegang tot krediet voor de ondernemingen die, 

ongeacht hun omvang, werkgelegenheid scheppen; 

23. dringt met het oog op het verbeteren van het innovatieklimaat, de uitwisseling van kennis 

en ideeën en het Europese concurrentievermogen en het innovatievermogen van 

ondernemingen aan op de voltooiing van de digitale eengemaakte markt; 
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