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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met het feit dat het aantal bedrijven dat in Europa wil investeren in 2011 
met 5% is toegenomen, ook al is het gemiddelde aantal nieuwe banen per 
investeringsproject gelijk gebleven;

2. onderstreept de noodzaak tot harmonisatie en vereenvoudiging van de regelgeving en de 
fiscale voorwaarden om vrije en eerlijke concurrentie en octrooibescherming te kunnen 
garanderen en om beleggers gemakkelijker toegang tot de EU-markt te verschaffen;

3. is van mening dat de toekomstige aantrekkingskracht van de EU vooral gelegen is in het 
behoud van haar reputatie op het stuk van kwaliteit, specialisatie en geschoolde 
arbeidskrachten, en tegelijk in haar lagere bedrijfskosten;

4. onderstreept dat de EU, wil zij meer investeringen aantrekken:

a) moet uitgroeien tot een leider op het gebied van nieuwe vormen van economische 
technologie, in de zin van duurzame en digitale industrieën, sleuteltechnologieën en 
hernieuwbare energie,

b) moet investeren in het commerciële succes van innovatiegerichte bedrijven en daaraan 
steun moet verlenen,

c) in alle regio's van de EU stedelijke infrastructuurprojecten – o.a. in de vorm van 
digitale infrastructuur – moet opzetten, alsmede innovatiegerichte bedrijvenparken met 
incubatie-units om technologie- en kennisoverdracht te kunnen waarborgen, met name 
ten behoeve van mkb-bedrijven en jonge ondernemers, waardoor synergievorming 
tussen onderzoek, onderwijs en innovatie wordt bevorderd,

d) de betrouwbaarheid van de voorziening met energie en niet-energetische grondstoffen 
moet garanderen om te bevorderen dat de EU uitgroeit tot een aantrekkelijke 
industriebasis;

5. is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een programma dat zich 
concentreert op de concurrentiekracht van het mkb, maar wijst er eens te meer op dat de 
EU de toegang tot financiering voor mkb-bedrijven moet vereenvoudigen, bijvoorbeeld 
door gestalte te geven aan een effectief EU-systeem voor het aantrekken van durfkapitaal 
en door private-equitybedrijven een grotere rol toe te bedelen bij de financiering van 
langetermijngerichte bedrijfsgroei.


