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EEN MOMENTOPNAME VAN DE INDUSTRIE IN EUROPA

De industriesector in de EU genereert ongeveer een derde van de bruto toegevoegde waarde in 
de EU, en is goed voor bijna driekwart van de Europese export en een derde van de 
werkgelegenheid, en biedt hiermee een bestaan aan ca. 57 miljoen mensen. Als het 
multiplicatoreffect wordt meegerekend, waarbij elke baan in de industriesector ongeveer twee 
banen in aanverwante diensten oplevert, is de impact van deze sector op de werkgelegenheid 
zelfs nog veel groter. 

Industrie in de EU27 (Eurostat)
Toegevoegde 

waarde (bruto) 
(2008)

Werkgelegenheid (2008)
% van totaal       in miljoen

aantal bedrijven 
in duizendtallen 

(2007)
Winning van delfstoffen 1 0.4 0.8 21.4
Industrie 16.8 16.8 37.0 2 323
Elektriciteit, gas en water 2.3 0.8 1.7 36.0
Bouwnijverheid 6.4 8.4 17.0 3 090
TOTAAL 26.5 26.4 56.5 5 470.4

HERONTDEKKING VAN DE INDUSTRIE IN EUROPA

De recente ernstige economische crisis heeft de Europese industrie zwaar getroffen. Maar de 
crisis heeft ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk de industriesector voor de Europese economie 
is, en heeft laten zien dat er niet voldoende is gedaan om in de huidige moeilijke omstandigheden 
voldoende op de behoeften van de sector in te spelen. De industriesector komt tegenwoordig 
vaak op de tweede plaats, na de veelbesproken financiële en dienstensector. Het industriebeleid 
van de EU concentreerde zich meestal op de gedachte dat markten zichzelf zouden moeten 
reguleren, en dit concept is tot dusver vooral uitgevoerd door middel van afzonderlijke 
maatregelen, zonder veel coördinatie tussen de lidstaten. Het beleid bestond hoofdzakelijk uit 
reacties op een veranderende context, en nauwelijks uit maatregelen op basis van prognostische 
analyses. 

DE HUIDIGE UITDAGINGEN

De industriesector bevond zich al in een herstructureringsfase voordat de economische crisis 
losbarstte. Op dit moment ziet de sector zich voor een reeks elkaar versterkende uitdagingen 
geplaatst:

a) De industriesector wordt voortdurend sterk beïnvloed door de steeds snellere veranderingen in 
de ontwikkeling van de wereldwijde economie. De toenemende concurrentie zorgt voor 
dagelijks verschuivende grenzen tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden en de sectoren 
waarin zij traditioneel domineren. De eisen op de wereldmarkt veranderen snel en dwingen 
bedrijven tot heroriëntatie, herstructurering en nieuwe specialismen. De nieuwe internationale 
arbeidsverdeling met snelgroeiende economieën zoals China, India, Brazilië en Rusland doet 
de druk van de globalisering verder toenemen. 

b) Er vindt een nieuwe vorm van globalisering plaats in de richting van een wereldwijde 
kenniseconomie, waar innovatie en onderzoek als drijvende kracht achter groei en 
concurrentievermogen zwaarder wegen dan mankracht en handenarbeid.
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c) De klimaatverandering is onomkeerbaar en niet-verhandelbaar. De versnelling van de 
wereldwijde economische ontwikkeling heeft tot grote druk op alle soorten hulpbronnen 
geleid. Gezien de noodzaak om de klimaatverandering af te remmen en de biodiversiteit te 
beschermen, en het feit dat grondstoffen opraken terwijl de vraag steeds verder toeneemt, 
moet de industriesector het zoeken in de richting van een koolstofvrije, efficiënt met 
hulpbronnen omgaande productie. 

d) Demografische verschuivingen zorgen voor een grondige wijziging van het profiel van zowel 
de consument als de leverancier. Door de voortdurende stijging van de gemiddelde leeftijd 
zijn nieuwe producten en manieren van  vervoer en een nieuwe arbeidsorganisatie nodig. Er 
zal een tekort aan gekwalificeerde werknemers ontstaan.

e) De snelle groei van steden leidt tot nieuwe uitdagingen op het gebied van onder meer 
mobiliteit, gebouwen en logistiek. 

NAAR EEN BETERE GEMEENSCHAPPELIJKE BENADERING VAN HET INDUSTRIEBELEID

Met de EU 2020-strategie wordt in de vorm van een opvallend initiatief voor het eerst erkend dat 
er behoefte is aan een nieuwe benadering. Het is hoog tijd dat de EU ten volle gebruik maakt van 
de gemeenschappelijke mogelijkheden voor duurzame vernieuwing en verdere ontwikkeling van 
de industriële basis met kwalitatief hoogstaande banen. De Europese industriesector moet op de 
belangrijkste terreinen leider blijven, en geen volger worden. De EU moet haar eigen weg kiezen 
voor de industrie van de toekomst. Daarnaast moet zij ervoor zorgen dat de toegevoegde waarde 
in de EU zelf wordt gecreëerd.

Het mag duidelijk zijn dat een succesvol industriebeleid gegrondvest moet zijn op twee zaken: 

 een nieuw bestel voor de financiële sector, en
 duidelijke macro-economische coördinatie van economisch, fiscaal en begrotingsbeleid, 

gericht op groei en werkgelegenheid, zonder fiscale dumping (bv. door harmonisatie van 
bedrijfsbelasting).

Nu het model van zelfregulering van de financiële markten blijkt te falen, moet er een nieuw 
regelgevingskader worden ingevoerd dat in staat is het financiële stelsel terug te voeren naar zijn 
essentie: spaargelden omzetten in productieve investeringen, met name voor de industriesector 
en het MKB. 

De mogelijkheden die artikel 173 van het EU-Verdrag biedt, moeten met beide handen 
aangegrepen worden. De EU en de lidstaten moeten samen een coherent en niet te ambitieus 
industriebeleid ontwikkelen, in combinatie met een duidelijke strategie en indicatoren om 
resultaten te waarborgen en te volgen.

EEN NIEUW GEÏNTEGREERD EN DUURZAAM INDUSTRIEBELEID IN DE EU

Het industriebeleid van de EU dient te zijn gericht op een duurzame, eco-efficiënte en 
wereldwijd concurrerende vernieuwing van de industriële basis en op een duurzame overgang 
van een vooral productiegerichte naar een kennisindustrie. Het is van essentieel belang dat alle 
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EU-beleidsmaatregelen hierbij worden betrokken, zodat alle aspecten die van invloed zijn op de 
industriesector in aanmerking worden genomen.  Dit vereist een nieuw niveau van 
samenwerking binnen de Commissie, én samenwerking met alle belanghebbenden.

Volgens de rapporteur zijn er 15 essentiële bouwstenen voor de nieuwe benadering van het 
industriebeleid in Europa: 

1) Opbouw van een innovatieketen

Er is behoefte aan industriegerelateerd onderzoek en industriegerelateerde innovatie, 
ontwikkeling en toepassing – de hele innovatieketen. Innovatie omvat meer dan technologische 
innovatie; het omvat ook organisatorische innovatie, innovatie van bedrijfsmodellen, 
productdesign en –kwaliteit. Om innovatie te bevorderen zijn er innovatievriendelijke 
randvoorwaarden nodig in de zin van normen en standaarden, octrooien en bescherming van 
intellectuele eigendom. Het inzetten van nieuwe sectoroverschrijdende basistechnologieën (bv. 
ICT, mobiliteit, energie, bio- en nanotechnologie) moet worden benadrukt en gestimuleerd. Er 
zijn coherente strategieën nodig die convergentie van en samenwerking tussen verschillende 
innoverende sectoren mogelijk maken. Het innovatiebeleid van de EU dient op de lacunes in de 
waardeketen te zijn gericht. Voor de belangrijkste onderwerpen van de toekomst, zoals 
duurzaamheid, demografische veranderingen en urbanisatie, moeten nieuwe oplossingen worden 
aangedragen.

2) Efficiënter gebruik van hulpbronnen

De arbeidsproductiviteit is de laatste decennia veel sneller gegroeid dan de productiviteit van 
hulpbronnen (energie en grondstoffen). In de industriesector vertegenwoordigen de loonkosten 
ca. 20% en de kosten van hulpbronnen 40%. Een krachtige toename van de productiviteit van 
hulpbronnen, gebaseerd op EU-normen, stimulansen, gemeenschappelijke en 
bedrijfsdoelstellingen, alsmede bevordering van systemen voor de beste beschikbare technologie, 
zorgt voor grotere duurzaamheid en wereldwijd concurrentievermogen van de Europese 
industrie, met nieuwe markten in de wereldwijde waardeketens, en handhaving van 
werkgelegenheid in Europa. Verder dient de “ecologische rugzak” van bedrijven te worden 
berekend door middel van een verplicht duurzaamheidsverslag.

3) Duidelijke doelstellingen voor duurzame producten

Duurzame productie moet worden bevorderd door middel van gecoördineerde eco-innoverende 
productnormen, gebaseerd op een analyse van de levenscyclus (bv. ecodesign-richtlijn, normen 
voor gebouwen en voertuigen). 

4) Gebruik van openbare aanbestedingen

Openbare aanbestedingen zijn het aangewezen instrument om nieuwe, duurzame producten en 
diensten in zowel de publieke als de particuliere sector te introduceren. Er dient consequent 
gebruik te worden gemaakt van de mogelijkheden die Richtlijn 2004/181 biedt. Bovendien 
dienen de overheidsuitgaven beter te worden afgestemd op toekomstige investeringen, in de 
eerste plaats ten behoeve van de kennisindustrie en industriële innovatie. 

                                               
1 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.
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5) Bevordering van de productie van schone energie

Energie en industriebeleid zijn nauw met elkaar verweven. Een betrouwbare energievoorziening 
is een eerste vereiste, terwijl hernieuwbare energievormen de nieuwe groeimarkten zijn, die 
kwaliteitsbanen opleveren. Het industriebeleid heeft een energiebeleid voor de lange termijn 
nodig, dat een klimaatbeleid omvat alsmede redelijke energieprijzen en continuïteit van de 
voorziening, en koolstoflekken vermijdt.  

6) Een overtuigende strategie voor grondstoffen

De Europese industriesector is afhankelijk van betrouwbare toegang tot grondstoffen, en dit is 
toenemend problematisch geworden. Niet alleen moet de voorziening met voldoende 
hulpbronnen gewaarborgd zijn, maar parallel daarmee moet er een op het nodige O&O gestoeld, 
passend beleid worden ontwikkeld om een groot percentage van de bestaande hulpbronnen te 
kunnen recyclen (bv. WEEE-richtlijn), en moet er een einde komen aan de uitvoer van afval. Er 
moet permanent worden opgetreden tegen belemmeringen van een eerlijke internationale handel 
in essentiële industriële hulpbronnen.

7) Een nieuwe vorm van de handel voor eerlijke co-existentie en duurzame productie

Het internationale handelsbeleid neemt zonder twijfel een centrale plaats in bij duurzame 
productie. Handel vormt geen doel op zichzelf, maar is een onderdeel van de strategie voor de 
industriesector. Het handelsbeleid zou op eerlijke basis toegang tot essentiële en groeimarkten 
moeten bieden. Het multilaterale, op regels gebaseerde WTO-systeem met zijn 
geschillenbeslechting is de meest doeltreffende en legitieme manier om handelsbetrekkingen op 
transparante wijze te beheren en uit te breiden. Duurzame productie veronderstelt een goede 
werkomgeving en betaling, alsmede bindende milieunormen. Dit moet worden neergelegd in 
handelsovereenkomsten. 

8) Definitie van een bindend sectoraal industriebeleid

De bestaande sectorale benaderingen (task forces, adviesgroepen op hoog niveau, 
innovatieplatforms, zoals LeaderShip, Cars 21, Task Force ICT, groep op hoog niveau voor de 
chemische industrie) dienen een duidelijk algemeen kader en een strategische inhoud te krijgen, 
met sectorale effectbeoordelingen en actieplannen om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

9) Participatie van het MKB

Het MKB, de ruggengraat van de Europese industriesector, dient te worden versterkt via betere 
overdracht van technologie en toegang tot financiering in de zin van leningen en risicokapitaal, 
maar ook EU-subsidie via kaderprogramma's. Daarnaast dient een grotere participatie van het 
MKB in openbare aanbestedingen worden gestimuleerd, en moeten er betere mogelijkheden op 
de internationale markten worden gecreëerd. 

10) Ontwikkeling van regionale actieterreinen

Het EU-beleid dient innoverende clusters krachtiger te stimuleren ten einde tot een 
gecoördineerde ontwikkeling van kennisoverdracht, onderzoeksactiviteiten, vaardigheden en 
infrastructuur te komen.  Totstandbrenging van clusters van Europees concurrentievermogen en 
hergroepering van diverse spelers op het gebied van innovatie (bedrijven, universiteiten en 
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onderzoekscentra - "ecosystemen") en industriële netwerken met operationele kennisstromen, en 
de participatie van talrijke spelers zijn van cruciaal belang voor beslissingen omtrent 
investeringen. De Europese Investeringsbank moet de banden tussen het industriebeleid en de 
territoriale samenhang aanhalen.

11) Anticiperen op industriële veranderingen

Het industriebeleid dient meer en meer op veranderingen te anticiperen en te reageren via de 
ontwikkeling van langetermijnstrategieën. Er is een nieuw instrument nodig, waarbij de sociale 
partners nauw zijn betrokken.

12) Herstructurering aanpakken

Er dienen perspectieven te worden ontwikkeld voor werknemers en bedrijven die worden 
getroffen door herstructurering als gevolg van structurele veranderingen of het effect van de 
globalisering. Dit is mogelijk via de oprichting van een task force "herstructurering" en 
toekenning van een grotere rol aan de EU-structuurfondsen in herstructureringsprocessen. Wat 
de regionale verschillen betreft zijn er met name maatregelen nodig in de nieuwe lidstaten, waar 
ontmanteling van de industrie plaatsvindt.

13) Betere kwalificaties

Het aanbod aan passend gekwalificeerd personeel is ontoereikend vergeleken met de behoeften 
van de Europese industriesector in het huidige proces van herstructurering en vernieuwing. Er 
dient een dialoog tot stand te worden gebracht tussen de overheidsinstanties die bevoegd zijn 
voor het onderwijsstelsel en de sociale partners, zodat er praktische oplossingen worden 
gevonden voor de overgang van school naar arbeidsmarkt, en voor het organiseren van verdere 
beroepsopleiding, en wel zodanig dat zowel werknemers als werkgevers hiervan optimaal 
profiteren. Innovatie en kwalificatie vereisen meer ontwikkeling op universitair niveau.

14) Grotere participatie van werknemers in de besluitvorming

Een grotere participatie van werknemers waarborgt kwaliteit van de ontwikkeling en voorkomt 
slechte arbeidsomstandigheden in het vernieuwingsproces. Systemen voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen ondersteunen de sociale en duurzame ontwikkeling van bedrijven.

15) Langetermijnbeleid

Naast een geïntegreerde aanpak van het Europese industriebeleid vereisen beslissingen omtrent 
investeringen en innovatiecycli in de industrie een op de lange termijn gerichte visie ten aanzien 
van de wetgeving.

Een geïntegreerd en duurzaam industriebeleid is één zaak; daarnaast is er een duidelijk 
engagement van de industrie nodig waar het gaat om EU-investeringen, grotere 
onderzoekscapaciteit, het bijdragen tot een nieuwe opleidingscultuur, "hulpbronvriendelijke" 
producten en productiemethodes, en strategische partnerschappen tussen bedrijven in de EU.


