
PR\936863NL.doc PE510.843v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2013/2006(INI)

18.6.2013

ONTWERPVERSLAG
over herindustrialisering van Europa ter bevordering van 
concurrentievermogen en duurzaamheid
(2013/2006(INI))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Reinhard Bütikofer



PE510.843v01-00 2/17 PR\936863NL.doc

NL

PR_INI

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT .........................................3

TOELICHTING ...................................................................................................................13



PR\936863NL.doc 3/17 PE510.843v01-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en 
duurzaamheid

(2013/2006(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (oud 
artikel 157 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen) betreffende 
het industriebeleid van de EU, waarin met name het concurrentievermogen van de 
Europese industriesector wordt genoemd,

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 oktober 2012 getiteld "Een sterkere 
Europese industrie om bij te dragen tot groei en economisch herstel" (COM(2012)0582),

– gezien Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende energie-efficiëntie1,

– gezien het voorstel voor een verordening van de Commissie tot vaststelling van een 
programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (2014-2020) van 30 november 2011 (COM(2011)0834),

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 juni 2008 getiteld "Denk eerst klein. Een 
"Small Business Act" voor Europa" (COM(2008)0394),

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 november 2008 getiteld "Het 
grondstoffeninitiatief – voorzien in onze kritieke behoeften aan groei en werkgelegenheid 
in Europa" (COM(2008)0699),

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020. Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 oktober 2010 getiteld "Europa 2020-
kerninitiatief Innovatie-Unie" (COM(2010)0546),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 september 2011 getiteld "Stappenplan 
voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa" (COM(2011)0571),

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 oktober 2011 getiteld "Het 
industriebeleid: het concurrentievermogen versterken" (COM(2011)0642),

– gezien de mededeling van de Commissie van 15 december 2011 getiteld "Stappenplan 
Energie 2050" (COM(2011)0885),

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 februari 2012 getiteld "Innovatie voor 
duurzame groei: een bio-economie voor Europa" (COM(2012)0060),

                                               
1 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1.
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– gezien de mededeling van de Commissie van 30 mei 2012 getiteld "Actie voor stabiliteit, 
groei en werkgelegenheid" (COM(2012)0299),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 juni 2012 getiteld "Een Europese 
strategie voor sleuteltechnologieën – een brug naar groei en banen" (COM(2012)0341),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 maart 2013 getiteld "Groenboek –
Langetermijnfinanciering van de Europese economie" (COM(2013)0150), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 maart 2013 getiteld "Groenboek – Een 
kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030" (COM(2013)0169),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie bij de mededeling van de 
Commissie van 4 november 2008 getiteld "Het grondstoffeninitiatief – voorzien in onze 
kritieke behoeften aan groei en werkgelegenheid in Europa" (COM(2008)0699 –
SEC(2008)2741),

– gezien het werkdocument van de Commissie van 26 september 2011 getiteld "De 
concurrentiepositie van de Europese geavanceerde industrie" (SWD(2013)0286),

– gezien het werkdocument van de Commissie van 10 oktober 2012 bij de mededeling 
getiteld "Een sterkere Europese industrie om bij te dragen tot groei en economisch herstel 
– actualisering van de mededeling over het industriebeleid" (SWD(2012)0297),

– gezien het werkdocument van de Commissie van 10 oktober 2012 getiteld "Verslag over 
het Europese concurrentievermogen 2012. De vruchten van de globalisering plukken" 
(SWD(2012)0299),

– gezien het werkdocument van de Commissie van 11 april 2013 getiteld 
"Arbeidsverhoudingen in Europa 2012" (SWD(2013)0126),

– gezien zijn resolutie van 11 maart 2010 over investeren in de ontwikkeling van 
koolstofarme technologieën (SET-plan)1,

– gezien zijn resolutie van 20 juli 2010 over de ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie2,

– gezien zijn resolutie van 9 maart 2011 over een industriebeleid voor het tijdperk van de 
globalisering3,

– gezien zijn resolutie van 13 september 2011 over een doeltreffende grondstoffenstrategie 
voor Europa4,

– gezien zijn resolutie van 8 mei 2012 over efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa1,

                                               
1 PB C 349 E van 22.12.2010, blz. 84.
2 PB C 308 E van 20.10.2011, blz. 6.
3 PB C 199 E van 7.7.2012, blz. 131.
4 PB C 51 E van 22.2.2013, blz. 21.
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– gezien zijn resolutie van 14 juni 2012 over de "Toekomst van de Single Market Act"2,

– gezien zijn resolutie van 23 oktober 2012 getiteld "Midden- en kleinbedrijf (mkb):  
concurrentievermogen en zakelijke kansen"3, 

– gezien zijn resolutie van 15 maart 2013 over een routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 20504,

– gezien zijn resolutie van 21 mei 2013 over uitdagingen en kansen voor hernieuwbare 
energie in de Europese interne energiemarkt5,

– gezien zijn resolutie van 21 mei 2013 over regionale strategieën voor industriegebieden in 
de Europese Unie6,

– gezien zijn resolutie van 11 juni 2013 over sociale huisvesting in de Europese Unie,7

– gezien zijn debat van 4 februari 2013, na de verklaring van de Commissie, over het herstel 
van de Europese industrie tegen de achtergrond van de huidige moeilijkheden 
(2013/2538(RSP)),

– gezien de conclusies van de 3208e bijeenkomst van de Raad Concurrentievermogen van 
10 en 11 december 2012 getiteld "Een sterkere Europese industrie om bij te dragen tot 
groei en economisch herstel",

– gezien het in opdracht van de Commissie geschreven verslag getiteld "Industriële 
structuur van de EU 2011 - trends en prestaties" van 2011,

– gezien het in opdracht van het Comité van de Regio's geschreven verslag van een studie 
over de Europa 2020-initiatieven getiteld "Industriebeleid in een tijd van mondialisering" 
van april 2013,  

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van xx.xx.2013 
getiteld "Een sterkere Europese industrie om bij te dragen tot groei en economisch herstel. 
Actualisering van de mededeling over het industriebeleid",

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 11 april 2013 getiteld "Een sterkere 
Europese industrie om bij te dragen tot groei en economisch herstel",

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie internationale handel, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie interne 

                                                                                                                                                  
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0223.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0258.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0387.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0086.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0201.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0199.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0246.
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markt en consumentenbescherming, de Commissie regionale ontwikkeling en de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2013),

Een strategie voor de opleving van de industrie voor een duurzaam Europa (RISE-
strategie): beginselen, doelstellingen en governance

1. is verheugd over de speciale aandacht van de Commissie voor het industriebeleid;

2. benadrukt dat de toekomstige industriële kracht van Europa ligt in een strategie voor de 
opleving van de industrie voor een duurzaam Europa (Renaissance of Industry for a 
Sustainable Europe, RISE), die technologische, zakelijke en sociale innovatie nastreeft 
met het oog op een derde industriële revolutie inclusief een koolstofarm 
moderniseringsoffensief; voert aan dat de RISE-strategie nieuwe markten, 
bedrijfsmodellen en creatieve ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk werk zal creëren, 
hetgeen leidt tot een industriële vernieuwing met economische dynamiek, vertrouwen in 
de economie en economisch concurrentievermogen; is van mening dat energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van een dergelijke strategie zijn;

3. is van mening dat de RISE-strategie moet worden verankerd in een milieuverantwoorde 
en sociale markteconomie overeenkomstig de beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat de 
duurzaamheidsvisie als leidraad moet dienen voor het toekomstige industriële 
concurrentievermogen van Europa;

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie een langetermijnkader nodig is dat is gebaseerd 
op duidelijke doelen, indicatoren en een levenscyclus- en kringloopeconomiebenadering 
die investeringen in de richting van creativiteit, vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologieën leidt en de modernisering van de industriële basis van Europa bevordert 
door een op de waardeketen gericht beleid dat ook de industriële basissectoren omvat; 

5. erkent dat het industriebeleid de voornaamste maatschappelijke uitdagingen van de 
Europa 2020-strategie moet aanpakken en doeltreffend in het Europees semester moet 
worden geïntegreerd;

6. is van mening dat de RISE-strategie ambitieuze en realistische industriële doelen moet 
nastreven; merkt op dat voor het kerndoel van 20% jaarlijks 400 000 nieuwe industriële 
banen zouden moeten worden gecreëerd; stelt voor dat het doel van 20% wordt gezien als 
een richtinggevend doel dat aansluit bij de 20-20-20-doelstellingen van de EU;

7. verwacht dat de RISE-strategie de industrie kan terugbrengen naar de EU, waarbij ook 
aandacht wordt besteed aan het beheer van toeleveringsketens en specifieke regionale 
industrieculturen;

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen succes zal hebben indien deze wordt ondersteund 
door een passend macro-economisch kader en de noodzakelijke begrotingsmiddelen om 
particuliere investeringen aan te trekken;  verlangt in dit verband een Europese strategie 
voor groene groei en betreurt de bezuinigingen van de Raad op rubriek 1A van het MFK;
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9. juicht de transversale aanpak van het industriebeleid van de Commissie toe; is van mening 
dat in de RISE-strategie eerder van een horizontaal dan van een verticaal concept voor het 
industriebeleid moet worden uitgegaan; is van mening dat sectorspecifieke maatregelen in 
het algemeen verband moeten houden met sectorale specialisatie ter bevordering van 
hightechstrategieën en strategieën met een hoge toegevoegde waarde; 

10. is het met de Commissie eens dat het industriebeleid een doeltreffende, geïntegreerde 
governancestructuur moet hebben, met inbegrip van monitoring; herinnert aan de 
aanbeveling van het Europees Parlement in het verslag Lange over de industrie om een 
permanente taakgroep van de Commissie op het gebied van het industriebeleid in te 
stellen, bestaande uit relevante DG's; vraagt de Commissie om jaarlijks verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement over de voortgang van de RISE-strategie; benadrukt 
dat de RISE-strategie vraagt om een alliantie van belanghebbenden uit de industrie, 
vakbonden, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld; verzoekt de 
Commissie artikel 173, lid 2, van het Verdrag ten volle te benutten ter bevordering van de 
RISE-strategie;

11. is van mening dat de RISE-strategie gericht moet zijn op het op gang brengen van 
investeringsstromen in het zuiden van Europa om nieuwe groei te stimuleren, met name 
door slimme specialisatie en de vorming van clusters, waaronder transnationale clusters;

12. prijst het werk van vicevoorzitter Tajani bij de nauwere coördinatie van het 
industriebeleid met de Raad Concurrentievermogen; benadrukt dat moet worden gezorgd 
voor coördinatie tussen de RISE-strategie en het industriebeleid van de lidstaten;

13. is van mening dat de regio's ten volle moeten worden betrokken bij de vaststelling van 
prioriteiten en mogelijkheden voor de industrie op hun grondgebied; verwelkomt de 
werkzaamheden die het Comité van de Regio's heeft uitgevoerd en het werk van de 
Commissie met betrekking tot strategieën voor slimme specialisatie voor de stroomlijning 
van de EU-financiering met het oog op de Europa 2020-doelstellingen; 

Een offensief op het gebied van innovatie, efficiëntie en duurzame technologie

14. benadrukt dat modernisering van de industriële basis van de EU en vergroting van het 
concurrentievermogen alleen kan worden gerealiseerd met een offensief op het gebied van 
innovatie, efficiëntie en duurzame technologie;

15. is van mening dat de onderzoeks- en innovatiefondsen van de EU als katalysator moeten 
fungeren en in combinatie met andere nationale en regionale fondsen moeten worden 
gebruikt; herinnert aan de beoogde 3% voor O&O, waarvan twee derde door de 
particuliere sector moet worden gefinancierd; ondersteunt de oprichting van publiek-
private partnerschappen (PPP's) in het kader van Horizon 2020 om investeringen vanuit de 
particuliere sector aan te trekken; 

16. verzoekt om een aanzienlijk deel van de voor het mkb beschikbare middelen in het kader 
van het Horizon 2020-programma te implementeren middels een specifiek mkb-
instrument; 

17. verwelkomt de actiegebieden van de Commissie en mogelijke PPP's; is echter bezorgd dat 
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onvoldoende rekening is gehouden met grote ontwikkelingen op het gebied van gegevens 
en ICT; verzoekt de Commissie deze ontwikkelingen op de juiste wijze op te nemen; 
vraagt de Commissie de vorming van clusters in alle actielijnen te ondersteunen en 
synergieën en overloopeffecten hiertussen te bevorderen;

18. verzoekt de Commissie een voorstel te doen voor de ontwikkeling van een clusterbeleid 
met het oog op de samenwerking tussen onderling verbonden ondernemingen, 
toeleveranciers, dienstverleners en onderzoekscentra; benadrukt het belang van de 
instelling van transnationale clusters; 

19. is verheugd over de strategie voor sleuteltechnologieën waarbij de EU een groot 
concurrentievoordeel heeft; ondersteunt de voorgestelde acties ter verbetering van de 
coördinatie en de synergieën tussen beleidsmaatregelen en instrumenten, waaronder de 
structuurfondsen van de EU; is verheugd over initiatieven ter versterking van 
clusterspecifieke acties in verband met ST's en grotere transregionale samenwerking; 

20. is verheugd over het actiegebied met betrekking tot geavanceerde productieprocessen; is 
van mening dat PPP's zoals SPIRE hier bevorderlijk voor zouden zijn; is van mening dat 
het tegen 2014 opzetten van een kennis- en innovatiegemeenschap op het gebied van 
productie met toegevoegde waarde een prioriteit vormt; 

21. is verheugd over de speciale aandacht van de Commissie voor ecodesign; verzoekt de 
Commissie wat betreft ecodesign specificaties voor herbruikbaarheid en 
hulpbronnenefficiëntie vast te stellen; is ingenomen met het voorstel om nieuwe 
duurzaamheidscriteria voor bouwproducten en processen te ontwikkelen en bevorderen;

22. is van mening dat het actiegebied met betrekking tot slimme netwerken met te weinig 
voorstellen te beperkt is;

23. benadrukt dat het belangrijk is om in verbinding te staan met gemeenschappen van EU-
emigranten en hen aan te moedigen hun kennis te gebruiken voor zakelijke kansen in de 
EU;

Voltooiing van de interne markt en openstelling van de externe markten voor de RISE-
strategie

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de eengemaakte markt voor energie, telecom, 
groene producten en durfkapitaal zo snel mogelijk te voltooien; 

25. is verheugd over het voornemen van de Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve goederen en diensten te stimuleren; verzoekt 
de Commissie met behulp van de milieuvoetafdruk duurzaamheids- en 
efficiëntiebenchmarks voor producten vast te stellen;

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een drijvende kracht achter innovatie moeten zijn; is 
van mening dat de richtsnoeren voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie stimuleren; is van mening dat normalisatie en het 
toekennen van een milieukeurmerk een belangrijke rol spelen bij de acceptatie van nieuwe 
technologieën;
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27. neemt kennis van het onderzoek van de Commissie naar de hervorming van de interne 
markt voor industriële producten; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat dit niet tot 
het verlagen van de normen leidt;

28. erkent het streven van de Commissie naar slimme regelgeving met als doel de 
administratieve lasten te verminderen zonder de doeltreffendheid van de wetgeving te 
ondermijnen; ondersteunt samenhang in de wetgeving en betere 
concurrentievermogenstests krachtens de richtsnoeren voor effectbeoordelingen;

29. verzoekt de Commissie de kracht van internet te gebruiken bij haar werk met betrekking 
tot het markttoezicht en mensen de mogelijkheid te geven deel te nemen door feedback 
over producten te verschaffen; 

30. is van mening dat de huidige IER-regeling de innovatie niet bevordert; is van mening dat 
meer transparantie en innovatieve beheers- en licentiepraktijken snellere 
marktoplossingen kunnen opleveren;

31. is ingenomen met de erkenning van het probleem van octrooiclusters en 
octrooihinderlagen; ondersteunt de wijziging van het regelgevingssysteem ter bevordering 
van concurrentiebevorderende onderlinge licentieverlening of octrooipoolregelingen;

32. wijst op het belang van een handelsstrategie van de EU; vraagt de Commissie om, samen 
met de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, een strategie te ontwikkelen voor het 
opnemen van adviescentra voor het mkb bij EU-missies; 

33. erkent het belang van de start van het trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat hiermee moet worden geprobeerd subsidies voor 
fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen; pleit ervoor de vergelijkbaarheid van 
producten opnieuw te bepalen door producten te onderscheiden op basis van hun 
koolstofvoetafdruk; 

34. verzoekt de Commissie vakbonden in staat te stellen handelsklachten in te dienen;

35. verzoekt de Commissie een Europese exportstrategie te ontwikkelen voor technologieën 
die efficiënt gebruikmaken van hulpbronnen en energie;

Financiering van een industriële omslag

36. erkent de beperkingen bij het verstrekken van leningen door banken en de gevolgen 
daarvan, met name voor het mkb; is ingenomen met het Groenboek van de Commissie 
over financiering op lange termijn; benadrukt dat de robuustheid van het Europese 
bankwezen moet worden versterkt via Bazel III, een bankenunie en het ESM; 

37. verzoekt de Commissie te onderzoeken op welke wijze de markt voor effecten op 
onderpand van activa kan worden ingezet om de financiering van het mkb te 
vergemakkelijken; wijst op de rol die overheidsbanken kunnen spelen bij het investeren in 
door banken uitgegeven gestructureerde gedekte obligaties, waarbij deze investeringen 
worden gecombineerd met hogere doelstellingen inzake kredietverlening aan het mkb;
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38. verzoekt de Commissie een mededeling over crowdfunding op te stellen; verzoekt de 
Commissie een solide regelgevingskader voor crowdfunding te ontwikkelen op basis van 
maximaal één miljoen EUR per project;

39. verzoekt de Commissie de totstandbrenging van lokale obligatiemarkten voor het mkb te 
ondersteunen;

40. verzoekt de Commissie de ontwikkeling van nationale investeringsbanken voor het mkb te 
ondersteunen en bestaande investeringsbanken in staat te stellen hun activiteiten uit te 
breiden in andere lidstaten;

41. roept de lidstaten op de richtlijn betalingsachterstand volledig ten uitvoer te leggen;

42. juicht de kapitaalverhoging van de EIB toe; is van mening dat zijn doelstelling voor 
investeringen in koolstofarme technologie tegen 2020 60% moet bedragen; 

43. benadrukt het belang van durfkapitaal en netwerken van business angels; is van mening 
dat het Europees Investeringsfonds een cruciale rol moet spelen bij de ontwikkeling van 
markten voor durfkapitaal; is van mening dat het fiscaal onderscheid tussen 
aandelenvermogen en schuld moet worden opgeheven;

De vaardigheden en arbeidskrachten verwerven voor de RISE-strategie

44. benadrukt dat de RISE-strategie kansen biedt voor stabiele werkgelegenheid met goede 
banen en fatsoenlijke lonen; benadrukt dat een partnerschap met belanghebbenden, met 
name sociale partners en jongerenorganisaties, essentieel is in de context van de integratie 
van jongeren in de beroepsbevolking; roept de Commissie en de lidstaten op de sociale 
dialoog te versterken;

45. merkt op dat de RISE-strategie vraagt om meer en betere toegang tot scholing, een leven 
lang leren, op de toekomst afgestemde beroepsopleidingen en universitair onderwijs, 
alsook een sterke nadruk op de terreinen wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde, steun voor ondernemerschap en een passend sociaal vangnet in combinatie met 
beleid voor een tweede kans;

46. benadrukt dat de democratisering op de werkvloer moet worden uitgebreid en dat 
werknemers een subjectief recht op scholing moeten hebben;

47. verzoekt de Commissie om in nauwe samenwerking met de lidstaten middellange- en 
langetermijnprognoses op te stellen voor de vaardigheden die de arbeidsmarkt vereist;

48. verzoekt de Commissie en de lidstaten het Amerikaanse model voor de instelling van 
"College-to-Career"-fondsen (C2C-fondsen) in overweging te nemen om partnerschappen 
tussen de industrie en universiteiten te vormen teneinde jongeren op te leiden voor banen 
in opkomende industrieën; wijst op de plannen voor de instelling van "University 
Technical Colleges" met de partners van de industrie, zoals ook in het Verenigd 
Koninkrijk wordt besproken;

49. is van mening dat de instelling van nationale platforms voor wetenschap, technologie, 
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engineering en wiskunde voor de uitwisseling van beste praktijken bevorderlijk kan zijn 
voor het vaststellen van doelen op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde;

50. benadrukt het belang van de versterking van vrijwillige mobiliteit onder jongeren, door de 
bevordering van Erasmus voor iedereen en het wegnemen van de bestaande 
belemmeringen voor grensoverschrijdende leerlingplaatsen en stages, en door de 
versterking van de mogelijkheid om in de hele EU pensioenrechten en werknemers- en 
socialebeschermingsrechten te behouden;

51. benadrukt dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters moet worden teruggedrongen en dat 
schoolverlaters mogelijkheden voor opleidingsplaatsen nodig hebben, zoals bij de 
Oostenrijkse "opleidingsgarantie" het geval is;

52. juicht toe dat is besloten de jongerengarantie ten uitvoer te leggen en een alliantie voor 
leerlingplaatsen te bevorderen; roept de industrie op jongeren zoveel mogelijk 
hoogwaardige werkgelegenheid of stages aan te bieden en hoogwaardige stages met 
fatsoenlijke lonen te creëren; 

53. benadrukt dat de arbeidsmarkt van lidstaten met een sterk beroepsopleidingsstelsel tijdens 
de crisis relatief gezond is gebleven; nodigt alle lidstaten uit om samen met de sociale 
partners dergelijke stelsels te onderzoeken en in te voeren; wijst op de uitdaging om het 
Ecvet met het ECTS te harmoniseren; 

54. is van mening dat het imago van beroepsonderwijs en -opleiding kan worden verbeterd 
door dit aan een mogelijke overgang naar de universiteit of ander hoger onderwijs te 
koppelen;

55. verzoekt de lidstaten faciliteiten voor microkredieten voor jongeren op te zetten om het 
ondernemerschap te bevorderen;  

56. verzoekt de lidstaten om, in samenspraak met de sociale partners, aandacht te besteden 
aan beleidsmaatregelen voor flexibelere werktijden in tijden van economische 
achteruitgang;

Hulpbronnen- en energietransitie voor een industriële omslag

57. benadrukt het feit dat hulpbronnen en energie centraal staan in de RISE-strategie; pleit in 
beide gevallen voor een op de driehoek betaalbaarheid, duurzaamheid en toegankelijkheid 
gestoelde aanpak;

58. verwelkomt het stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa; verzoekt de 
Commissie de doelstellingen op het gebied van afval op te nemen in het Europees 
semester en nationale hervormingsprogramma's; verzoekt de Commissie de sectorale 
benchmarks voor grondstoffenefficiëntie verder te ontwikkelen, met name ten behoeve 
van overheidsopdrachten; verzoekt de Commissie een strategie voor vermindering, 
hergebruik en recycling te bevorderen; benadrukt het belang van een mondiaal 
certificeringssysteem voor de recycling van gevaarlijk afval als eerste behandeling en voor 
AEEA; wijst erop dat er in sommige lidstaten relevante regelingen voor de inzameling van
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bouwafval en recycling bestaan;

59. roept op de richtlijn energie-efficiëntie en de nationale actieplannen snel ten uitvoer te 
leggen; verzoekt de EU een vervolg te geven aan het verslag Reul over hernieuwbare 
energie, waarbij een ambitieus streefcijfer voor hernieuwbare energie voor 2030 wordt 
bepaald;

60. verzoekt de Commissie de voorwaarden voor langetermijnenergiecontracten te herzien;

Een RISE-strategie voor het zuiden

61. pleit voor een multiregionale aanpak van het industriebeleid die de duurzame groei in 
contracterende economieën nieuw leven inblaast; ondersteunt bij de integratie van de 
zuidelijke economieën in de mondiale waardeketens een strategie met een hoge 
toegevoegde waarde; 

62. merkt op dat de perifere ligging ongunstig is voor het zuiden van de EU; verzoekt de 
Commissie de volledige integratie van de infrastructuur van de zuidelijke economieën te 
bevorderen en benadrukt dat hiervoor ruimte moet worden gemaakt in de 
financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen;  

63. benadrukt het belang van het delen van beste praktijken en mechanismen voor 
marktreplicatie;  verwelkomt voorstellen voor meer samenwerking, industriële symbiose 
en de ontwikkeling van netwerken van adviesdiensten op het gebied van 
hulpbronnenefficiëntie;

64. onderstreept dat de omzetting van kapitaalondernemingen in coöperaties in een aantal 
regio's succesvol is verlopen;

65. is van mening dat de zuidelijke economieën door hun strategische ligging kunnen 
profiteren van nieuwe exportmarkten in de Maghreb; roept op met behulp van de 
ondernemingsgeest van migranten bedrijven in het leven te roepen die tot deze markten 
kunnen toetreden; verwelkomt tevens de missie voor groei van vicevoorzitter Tajani;

66. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

De toelichting bestaat uit de overwegingen, die vanwege ruimtebeperkingen in de vorm van 
amendementen aan het verslag worden toegevoegd. Elke overweging die een basis biedt voor 
het verslag, wordt in dit gedeelte nader toegelicht.

A. overwegende dat de EU een strategie nodig heeft om de economische en financiële 
crisis aan te pakken en een impuls te geven aan een nieuwe economische dynamiek,

De Europese economieën zijn zwaar getroffen door de crisis.  De industrie is erdoor getroffen, 
waardoor 3,8 miljoen banen verloren zijn gegaan. De werkloosheid, met name onder 
jongeren, stijgt. Door de crisis en het ontbreken van toekomstperspectieven wordt het 
maatschappelijk welzijn aangetast en neemt de armoede toe. De EU heeft een uitgebreide 
groeistrategie nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

B. overwegende dat de Europese industrie een sleutelrol speelt en een belangrijk 
onderdeel van de oplossing voor deze crisis vormt,

De Europese industrie is bepalend bij het oplossen van de vele uitdagingen waarmee de EU 
wordt geconfronteerd. De Europese industrie verschaft werkgelegenheid, goederen en 
diensten en belastingopbrengsten en speelt een sleutelrol bij de overgang van Europa naar een 
koolstofarme economie. Hoewel de rol van de industrie binnen de Europese economie in de 
laatste decennia relatief gezien is afgenomen, is de industrie nog steeds goed voor vier vijfde 
van de Europese export en 80% van de investeringen in O&O door de particuliere sector (DG 
ENTR). De EU heeft een strategie nodig die de economie nieuw leven inblaast en leidt tot een 
opleving van de industrie voor een duurzaam Europa. 

C. overwegende dat de industriële concurrenten van Europa al jarenlang sterke 
industriële strategieën ontwikkelen, 

Op internationaal niveau hebben veel landen hun eigen industriële strategieën ontwikkeld. 
Onlangs heeft Japan een nieuw industrieel plan omschreven. Ook China heeft zich op het 
industriebeleid gericht met zijn vijfjarenplannen en zijn meest recente plan uit 2012 voor 
nationale strategische opkomende industrieën. Zelfs de VS streeft naar sterke industriële 
strategieën, zonder dit begrip te gebruiken.

D. overwegende dat de Europese Commissie wordt geprezen vanwege het feit dat zij de 
aanzet geeft tot een industriebeleid met haar mededeling die ten doel heeft een 
industriële omslag tot stand te brengen,

In Europa werd het industriebeleid geruime tijd met minachting beschouwd. De Europese 
Commissie heeft door de publicatie van haar mededeling "Een sterkere Europese industrie om 
bij te dragen tot groei en economisch herstel" het voortouw genomen voor een noodzakelijke 
industriële omslag.

E. overwegende dat de gezamenlijke toekomst van Europa als vestigingsplaats voor 
bedrijven ligt in een moderniseringsoffensief dat innovatiecentra versterkt en de 
ontwikkelingsachterstand van industrieel en structureel zwakke regio's wegwerkt,
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Europa moet overheidsmiddelen doeltreffend aanwenden en particuliere fondsen gebruiken 
voor onderzoek en innovatie, alsook de Europese transnationale en transregionale 
samenwerking bevorderen middels clusters van innovatieve bedrijven, de academische wereld 
en onderzoeksorganisaties. Dit moet worden ondersteund door strategieën voor slimme 
specialisatie, waarbij rekening wordt gehouden met het potentieel van elke regio en elk 
grondgebied.  De creatieve districten (Italië) zijn er bijvoorbeeld op gericht de middelen van 
personen en bedrijven te koppelen en te delen om nieuwe creatieve projecten te kunnen 
verwezenlijken en deze over de regio te verspreiden.

F. overwegende dat in een Europees industriebeleid de juiste combinatie van 
beleidsmaatregelen moet worden gevonden om het kader te verbeteren, rekening 
houdend met de verschillende nationale en regionale (waaronder 
grensoverschrijdende) economische en sociale realiteit en omstandigheden;
overwegende dat het industriebeleid moet worden verankerd in een markt waar de 
overheid het regelgevend kader vaststelt, maar niet rechtstreeks tussenbeide komt 
om winnaars te kiezen,

In het laatste OESO-verslag getiteld "Perspectives on Global Development 2013 Industrial 
Policies in a Changing World" van 15 mei van dit jaar, worden de drie basiselementen 
besproken die vandaag de dag cruciaal zijn voor een succesvol industriebeleid: investeringen 
in innovatie en vaardigheden, toegang tot financiering en een goede infrastructuur.1 In het 
industrieel beleid oude stijl, dat hoofdzakelijk is gebaseerd op subsidies aan bedrijven, 
openbaar eigendom en tariefbescherming, bestaat het risico op het falen van de overheid, 
profiteergedrag en de bestendiging van gevestigde belangen, wat kosten voor producenten, 
consumenten en de economie in ruime zin met zich meebrengt.

G. overwegende dat de verminderde beschikbaarheid van krediet een beperking vormt 
voor investeringen en zowel de innovatie als de invoering van nieuwe, efficiënte 
technologieën belemmert; overwegende dat een industriebeleid in Europa derhalve 
een robuuste financiële architectuur vereist die investeringen bevordert;

Volgens een beleidsnotitie van de denktank Bruegel ten behoeve van een informele 
bijeenkomst van de ECOFIN in 2013, wordt een van de bekende structurele tekortkomingen 
van de Europese economie gevormd door de ontoereikende investeringen in onderzoek en 
menselijk kapitaal, waardoor een verschuiving naar een op innovatie gebaseerde economie 
wordt belemmerd. Ten gevolge van schuldafbouw in het bankwezen en de overheidssector 
zijn er minder financiële middelen beschikbaar en wordt een overgang naar een innovatieve 
en duurzame economie nog verder verhinderd.2 In dit verband moeten er beleidsmaatregelen 
worden genomen om de toegang tot financiering te vergemakkelijken en 
langetermijninvesteringen in innovatie en technologieën te bevorderen.

H. overwegende dat de financieringsvoorwaarden in Zuid-Europa strenger zijn, 
waardoor gerichte financieringsoplossingen nodig zijn,

Volgens een presentatie van Guntram Wolff (Bruegel) tijdens de ITRE-hoorzitting op 29 mei 

                                               
1 OESO Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a Changing World.
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. "Europe's Growth Problem (and what to do about it)", 
Bruegel Policy Brief, april 2013.
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2013 bedroeg het rentepercentage voor leningen aan het Duitse mkb in maart 2013 bijna 3%, 
terwijl dit 6% was voor het mkb in Italië, Portugal en Spanje. In de presentatie werd tevens 
benadrukt dat het Duitse mkb aan het eind van vorig jaar bijna 90% van de door hen 
aangevraagde financiering ontving, terwijl het Griekse mkb slechts ongeveer 25% ontving. 

I. overwegende dat de EU behoefte heeft aan een aanpak van het industrieel beleid 
waarin concurrentievermogen, duurzaamheid en fatsoenlijk werk worden 
gecombineerd om de voornaamste maatschappelijke uitdagingen aan te pakken,

Het spreekt voor zich dat het industriebeleid van de Europese Unie gericht moet zijn op het 
aanpakken van de voornaamste maatschappelijke uitdagingen overeenkomstig de EU2020-
strategie en moet stroken met de strategische driehoek van duurzaamheid, 
concurrentievermogen en fatsoenlijk werk. Het Europees Parlement heeft dit onderkend in 
zijn resolutie van 2011 over een industriebeleid voor het tijdperk van de globalisering.1

J. overwegende dat de arbeidsproductiviteit de afgelopen decennia veel meer is 
toegenomen dan de grondstoffenproductiviteit, terwijl uit ramingen blijkt dat 
arbeidskosten minder dan 20% van de prijs van een product vertegenwoordigen, 
terwijl grondstoffen 40% uitmaken,

Volgens het Duitse federale bureau voor de statistiek vertegenwoordigen de materiaalkosten 
43% en de personeelskosten slechts ongeveer 18% binnen de kostenstructuur van de 
verwerkende industrie, terwijl de energiekosten 2% vertegenwoordigen.2 Het Europees 
Parlement heeft dit onderkend in zijn resolutie van 2011 over een doeltreffende 
grondstoffenstrategie voor Europa.3

K. overwegende dat, gezien de mondiale uitdagingen, energie- en hulpbronnenefficiëntie 
de kern moeten vormen van de inspanningen gericht op vernieuwing van de 
Europese industriesector wil de Europese industrie in de toekomst concurrerend 
blijven,

De Europese Commissie heeft in haar stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik 
benadrukt dat efficiënter hulpbronnengebruik in de industrie in Duitsland alleen al kan leiden 
tot een kostenbesparing van 20 tot 30%. Een andere studie in het Verenigd Koninkrijk schat 
de besparingen van goedkope of niets kostende efficiëntiemaatregelen op 23 miljard pond.4
Aangezien Europa op het gebied van lonen niet met opkomende economieën kan concurreren, 
moet het zich richten op de verlaging van de kosten voor energie en hulpbronnen door 
efficiëntieverbetering. In het verslag over het concurrentievermogen van de Europese 
Commissie van 2012 werd de positieve rol van eco-innovatie en hulpbronnen- en energie-
efficiëntie voor het concurrentievermogen van de EU benadrukt. Daarnaast staat de EU aan de
top als het gaat om internationalisering en grensoverschrijdende stromen van eco-
investeringen en eco-innovatie. Dit is met name belangrijk omdat bedrijven die zich 
                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement over een industriebeleid voor het tijdperk van de globalisering, 3 februari 
2011.
2 Presentatie van dr. Christian Kühne tijdens een door Reinhard Bütikofer georganiseerde rondetafel over 
industriebeleid op 24 april 2013. De PowerPointpresentatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
3 Resolutie van het Europees Parlement over een doeltreffende grondstoffenstrategie voor Europa, 25 juli 2011.
4 Mededeling van de Europese Commissie getiteld "Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa", 
20 september 2011.
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bezighouden met eco-innovatie in het algemeen succesvoller zijn dan conventionele 
innovatoren.

L. overwegende dat de Europese Unie een ambitieuze, milieuefficiënte en groene 
industriestrategie nodig heeft om de verwerkende industrie nieuw leven in te blazen 
en hooggekwalificeerde en goedbetaalde banen te scheppen,

Middels de bovengenoemde cijfers is reeds benadrukt hoe een op energie- en 
hulpbronnenefficiëntie gebaseerde groene industriestrategie voor de EU het 
concurrentievermogen zou vergroten door de kosten aanmerkelijk te verlagen. Tegelijkertijd 
zou een dergelijke strategie de verwerkende industrie nieuw leven inblazen en voor nieuwe 
banen zorgen. Efficiënter hulpbronnengebruik in Duitsland alleen kan al leiden tot één 
miljoen nieuwe banen.1 Daarnaast werd in een studie van adviesbureau Ecofys benadrukt dat 
een goede tenuitvoerlegging van de richtlijn ecodesign leidt tot een netto besparing van 90 
miljard euro per jaar voor Europese consumenten en bedrijven, waardoor de afhankelijkheid 
van aardgas uit Rusland met meer dan 50% afneemt. Indien deze besparingen opnieuw in de 
economie zouden worden geïnvesteerd, kan dit nog eens één miljoen nieuwe banen 
opleveren.2 Daarom heeft het Europees Parlement de Europese Commissie gevraagd een 
ambitieuze, milieuefficiënte en groene industriestrategie voor de EU te ontwikkelen.3

M. overwegende dat alleen al in de sectoren energie-efficiëntie en hernieuwbare energie 
tegen 2020 vijf miljoen banen kunnen worden gecreëerd,

De Europese Commissie heeft in haar mededeling over een banenrijk herstel duidelijk 
meegedeeld dat alleen al in de sectoren hernieuwbare energie en energie-efficiëntie tegen 
2020 vijf miljoen banen kunnen worden gecreëerd.4

N. overwegende dat de Europese Unie tevens over een immense innovatiecapaciteit 
beschikt, met zes EU-lidstaten in de top tien van de vijftig meest innovatieve landen 
ter wereld,

Uit de innovatie-index van Bloomberg blijkt dat zes van de tien meest innovatieve landen ter 
wereld EU-lidstaten zijn (Duitsland, Finland, Zweden, Oostenrijk, Denemarken en 
Frankrijk).5 Dit beklemtoont dat de EU op het gebied van innovatie en O&O al sterke punten 
heeft, maar het benadrukt ook de kloof tussen deze lidstaten en de andere en wijst er derhalve 
andermaal op dat er een ambitieuze innovatiestrategie nodig is, niet alleen om het bestaande 
vermogen te behouden, maar ook om de innovatiecapaciteit van alle lidstaten te vergroten.

O. overwegende dat het industriebeleid veel gebieden raakt en de Europese Commissie 
derhalve haar industriebeleid duidelijk moet integreren in de EU2020-strategie, de 
ontwikkeling van de routekaart voor een koolstofarme economie in 2050, de 
industriële initiatieven in het kader van het SET-plan en de visie voor 2050 in de 
routekaart op weg naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa,

                                               
1 Ibidem.
2 Economische voordelen van de EU-richtlijn Ecodesign, Ecofys, april 2012.
3 Resolutie van het Europees Parlement over een industriebeleid voor het tijdperk van de globalisering, 3 februari 
2011.
4 Mededeling van de Europese Commissie getiteld "Naar een banenrijk herstel", 18 april 2012.
5 Innovatie-index van Bloomberg, 2013.
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Het spreekt voor zich dat er voor het industriebeleid een horizontale aanpak nodig is. De 
Europese Commissie heeft dit in haar recente mededeling over de actualisering van het 
industriebeleid onderkend door te verklaren dat er "goede coördinatie en synchronisatie van 
de verschillende takken van EU-beleid" nodig is en dat de mate van succes grotendeels zal 
"afhangen van onze capaciteit om op al deze terreinen gezamenlijk optimaal te presteren". De 
op 3 februari 2011 goedgekeurde resolutie van het Europees Parlement over een 
industriebeleid voor het tijdperk van de globalisering riep in dit verband ook de Europese 
Commissie op om haar industriebeleid te integreren in de routekaart voor een koolstofarme 
economie, het SET-plan en de routekaart op weg naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen.

P. overwegende dat voor een Europees industriebeleid een sterke beroepsbevolking 
noodzakelijk is, terwijl gemiddeld slechts 7% van de laaggeschoolde 
beroepsbevolking een opleiding heeft gevolgd,

De Europese beroepsbevolking moet klaar zijn voor toekomstige arbeidskansen en een 
veranderende marktdynamiek. Het is met name van belang om voor de laaggeschoolde 
beroepsbevolking zonder opleiding aandacht aan deze kwestie te besteden. In dit verband is 
het recht op scholing van essentieel belang.


