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SUGGESTIES

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

1. erkent de bijdrage van de Europese industrie aan het ideaal van sociaal-economische en 
territoriale samenhang en is van oordeel dat een bloeiende industrie een fundamentele 
voorwaarde is voor economische groei en sociale stabiliteit in de regio's van de Europese 
Unie;

2. is van oordeel dat een industriebeleid van de EU voor het tijdperk van de globalisering zijn 
doelstellingen enkel kan verwezenlijken als de omvang van de communautaire 
beleidsvormen aangepast is aan de uitdagingen waarvoor de Europese regio's en hun lokale 
industrie momenteel staan en de komende jaren zullen staan, op voorwaarde dat de 
respectieve Europese beleidsvormen leiden tot meer efficiëntie en een groter 
concurrentievermogen van de kmo's, die de belangrijkste actoren van de Europese industrie 
zijn; benadrukt in dit verband dat de regionale dimensie van de gevolgen van economische, 
demografische, klimaat- en energieveranderingen verder moet worden geanalyseerd, waarbij 
rekening wordt gehouden met mogelijke regionale ongelijkheden die deze uitdagingen zullen 
teweegbrengen, waardoor de homogene groei van het bedrijfsleven in de EU zal worden 
beïnvloed; benadrukt de voortrekkersrol van de regio's om een groenere industrie en de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie te bevorderen;

3. is zich bewust van de drievoudige uitdaging waarvoor het Europese industriebeleid staat, met 
name:

i) de afstemming van de economie van de landen in Midden- en Oost-Europa op een 
markteconomie;

ii) de recente vertraging van de economische activiteit;

iii) het waarborgen van de toekomstige industriële productie;

is bijgevolg van mening dat de te nemen maatregelen gericht moeten zijn op:

i) de liberalisering en de verbetering van het industrieel en economisch klimaat in de Unie;

ii) de afschaffing van overtollige regelgeving en interventies die de Europese industrie 
zwakker maken ten opzichte van de concurrentie op de wereldmarkt;

iii) de aanwending van het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiepotentieel;

4. wijst erop dat de overgrote meerderheid van onze industriemarkt uit kleine en middelgrote 
ondernemingen bestaat en dat deze een essentiële rol spelen bij het bevorderen van lokale 
economische groei en bij het creëren van banen die niet gevoelig zijn voor verplaatsing naar 
een andere locatie; wijst er tevens op dat elke geïntegreerde strategie voor de toekomst van 
het Europese bedrijfsleven bijgevolg hoofdzakelijk gericht moet zijn op een betere 
benadering van kmo's, die de sleutel vormen voor economisch concurrentievermogen en 
territoriale samenhang, en op zijn minst in zekere mate ook op de werkingsvoorwaarden van 
mondiale actoren, die eveneens belangrijk zijn voor de regio's en van cruciaal belang voor 
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het concurrentievermogen van Europa op wereldniveau; dringt erop aan dat wordt verder 
gewerkt aan de vereenvoudiging van de procedures om Europese financiering te krijgen en 
dat kmo's hierbij rechtstreekse begunstigden zijn;

5. benadrukt dat het belangrijk is de "Small Business Act" volledig ten uitvoer te leggen om de 
administratieve rompslomp te verminderen en de rol van kmo's op de interne markt te 
bevorderen; is ingenomen met de oprichting van een permanent kmo-forum over toegang tot 
financieringsmogelijkheden en dringt aan op een geïntegreerde strategie om de toekenning 
van kmo-financiering binnen de EU echt te vergemakkelijken;

6. benadrukt dat de wereldwijde economische crisis overal in Europa de werkgelegenheid 
aantast, waardoor de sociaal-economische vooruitzichten van de EU verslechteren en de 
regionale ongelijkheden toenemen; beklemtoont in dit verband dat een concurrentiële, 
gediversifieerde, eerlijke en duurzame industriesector, die met name gebaseerd is op 
efficiënte en concurrentiële kmo's, van essentieel belang is voor de toekomst van de 
werknemers in geheel Europa; beveelt aan de ervaring en kennis van oudere werknemers te 
benutten om de aflossing door de jongere generaties te waarborgen;

7. wijst erop dat de toename, in tijden van crisis, van de illegale economie en van niet 
aangegeven activiteiten een belangrijk element van concurrentieverstoring vormt; verzoekt 
de bevoegde instanties van de lidstaten de nodige maatregelen te treffen om dit fenomeen aan 
te pakken;

8. dringt aan op een nieuwe benadering voor een duurzaam industriebeleid, zoals bedoeld in de 
EU 2020-strategie, en benadrukt dat de Commissie samen met het Europees Parlement en de 
Raad en in regelmatig overleg met het bedrijfsleven zelf, een geïntegreerde industriële 
strategie moet ontwikkelen volgens de bepalingen van de strategie inzake betere regelgeving;

9. herinnert eraan dat de regionale en lokale overheden actief bijdragen aan de ondersteuning 
van industriële activiteiten, onder meer via subsidies voor innoverende bedrijven en via 
acties die gericht zijn op de opleiding en de competenties van werknemers; stelt vast dat de 
structuurfondsen deze acties kunnen helpen financieren en is van oordeel dat hun rol in het 
industriebeleid op regionaal en lokaal niveau verder moet worden versterkt om bij te dragen 
aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU 2020-strategie;

10. is bezorgd over het feit dat bedrijven slechts in geringe mate een beroep doen op de 
structuurfondsen om hun innoverende projecten te financieren; is van oordeel dat de 
beheersautoriteiten meer inspanningen moeten leveren om de operationele programma's beter 
onder de aandacht te brengen van de bedrijven en hen bij het opzetten van hun projecten alle 
nodige hulp te verlenen;

11. wijst erop dat een sterkere constructieve dialoog met de belanghebbenden elementair is voor 
de tenuitvoerlegging van goede praktijken in het Europese bedrijfsleven en voor meer 
gezamenlijk toezicht op en beoordeling van genomen maatregelen, op basis van een 
regionale aanpak;

12. erkent dat onderzoek en innovatie door een breed spectrum van het bedrijfsleven als 
noodzakelijk worden ervaren en is van mening dat de verschillende instrumenten van de EU 
voor cohesie, onderzoek en innovatie geïntegreerd moeten worden ingezet om hun efficiëntie 
te waarborgen; benadrukt dat het noodzakelijk is naar synergie tussen deze instrumenten te 
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zoeken;

13. benadrukt dat het noodzakelijk is kmo's die innoverende activiteiten doorvoeren bij te staan 
via gecoördineerde beleidsvormen en acties op nationaal en Europees niveau en op grond van 
de ontwikkelingseisen van de industriële en economische actoren, teneinde de resultaten van 
onderzoek en innovatie beter toe te passen om het concurrentieel potentieel van de 
bedrijfssectoren in de Unie te valoriseren;

14. benadrukt dat het regionaal niveau het meest aangewezen is om onderzoek en innovatie te 
stimuleren, vanwege de nabijheid van actoren als universiteiten, openbare 
onderzoeksinstellingen, kmo's en bedrijfssectoren, door partnerschappen op het gebied van 
kennisoverdracht en de uitwisseling van goede praktijken tussen regio's te bevorderen; 
verzoekt de Commissie in dit verband te investeren in onder meer kleine en middelgrote 
innovatieclusters en -netwerken, met volledige betrokkenheid van de belanghebbenden en via 
nauwere samenwerking met de Europese Investeringsbank en in het kader van een 
permanente taskforce voor het industriebeleid;

15. dringt er bijgevolg op aan dat de beschikbare wetenschappelijke en technische competenties 
in de regio's, met name op het gebied van sleuteltechnologieën, coherent worden benut en 
versterkt en dat het clusterbeleid meer wordt bevorderd;

16. benadrukt dat de regionale structuren in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van de 
industriesector in Europa; is bijgevolg van oordeel dat de steun voor innovatieclusters en -
netwerken efficiënter moet zijn, met name op het gebied van sleuteltechnologieën, om op
gecoördineerde wijze kennisoverdracht en onderzoek te bevorderen en de ontwikkeling van 
competenties en infrastructuur te verbeteren;

17. merkt op dat de toename van regionale ongelijkheden op het gebied van onderzoeks- en 
ontwikkelingspotentieel een probleem vormt dat niet alleen in het kader van het 
cohesiebeleid moet worden aangepakt, maar ook via het onderzoeks- en innovatiebeleid; 
vraagt in dit verband, naast de financiering voor onderzoek, dat de middelen binnen dezelfde 
operationele programma's worden herschikt om innovatieve programma's te steunen en de 
aanwending van onderzoeksresultaten te verbeteren in oplossingen die ten dienste van de 
samenleving op de markt worden gebracht;

18. wijst erop dat de geleidelijke invoering van adequate digitale infrastructuur en van 
innoverende technologieën een strategisch element is voor meer concurrentievermogen voor 
de regio's en bedrijfssectoren in de Unie; is van oordeel dat de ICT-sector een sleutelrol 
vervult om de productiviteit van de andere bedrijfssectoren te verhogen; is van mening dat 
moderne communicatie-infrastructuur met een hoge transmissiecapaciteit prioritair in minder 
bediende regio's moet worden geïnstalleerd; gaat ervan uit dat deze maatregel kan bijdragen 
aan een gunstig klimaat voor openbare en privé-investeringen en, wat ook belangrijk is, de 
kwaliteit van de digitale geletterdheid van het bedrijfsleven kan helpen verbeteren;

19. benadrukt het belang van een evenwichtig en duurzaam plan voor het efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en van de oprichting van een geïntegreerde en geliberaliseerde EU-energiemarkt 
als primordiale instrumenten om het bedrijfsleven van de EU aan te sporen tot een 
concurrentiële industriële strategie; herinnert eraan dat de Unie dit als een uitdaging moet 
zien en bijgevolg een regionaal innovatiebeleid op basis van het ontwikkelingspotentieel van 
elke regio moet proberen te ontwikkelen, meer bepaald via een duurzaam industriebeleid; 
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benadrukt dat milieunormen voor grond- en hulpstoffen alsook voor een continue 
energievoorziening en transport moeten leiden tot meer economische, sociale en territoriale 
samenhang in plaats van tot een grotere kloof tussen centraal gelegen en perifere regio's, 
waarbij met name rekening moet worden gehouden met de ultraperifere regio's en de 
eilanden en hun behoeften; dringt er daarom op aan dat in deze regio's een industriebeleid 
wordt gevoerd dat de sectoren met het grootste potentieel kan bevorderen, zoals toerisme, 
hernieuwbare energie en onderzoek en innovatie in de maritieme en de landbouwsector;

20. wijst erop dat het algemene bedrijfsklimaat constant evolueert en is ter zake van oordeel dat 
adequate investeringen noodzakelijk zijn om de infrastructuur en de diensten op het gebied 
van vervoer, communicatie en energie te ontwikkelen en aan te passen, om zo het hoofd te 
kunnen bieden aan de huidige en de toekomstige uitdagingen;

21. wijst erop dat een geïntegreerde strategie voor het EU-bedrijfsleven gericht moet zijn op het 
wegwerken van het tekort aan gekwalificeerd personeel; benadrukt in dit verband dat er op 
elkaar afgestemde initiatieven moeten komen ter verbetering van de informatieverspreiding 
en van het "STEM (science, technology, engineering and mathematics)"-onderricht op alle 
niveaus, terwijl tegelijkertijd ook bijkomende gecoördineerde en gerichte hogere 
kwalificaties worden bevorderd; benadrukt dat er behoefte is aan een globale aanpak ter 
verbetering van de beroepskwalificaties op het gebied van hernieuwbare energie, ecologische 
industriële processen en vervoer; verzoekt de lidstaten beroepskwalificaties voor 
ondernemerschap op te nemen in universitaire programma's en andere 
hogeronderwijsopleidingen; benadrukt dat het Europees Sociaal Fonds zich moet aanpassen 
aan de veranderende eisen van het bedrijfsleven;

22. benadrukt dat duurzame en eerlijke ontwikkeling in het bedrijfsleven beter kan worden 
verwezenlijkt door de lidstaten, via het beginsel van wederzijds handelsbeleid; wijst erop dat 
regionale netwerkstructuren en competitieve clusters niet mogen worden getroffen door 
ongelijke handelsvoorwaarden en -bepalingen die met name voor kmo's nadelig zijn;

23. wijst op de regionale verschillen inzake industriële ontwikkeling en dringt erop aan dat deze 
eveneens volledig worden opgenomen in het nieuwe duurzame industriebeleid; verzoekt de 
Commissie verder te opteren voor geïntegreerd bestuur op meerdere niveaus en herhaalt dat 
rekening moet worden gehouden met de verschillende sociale en economische 
omstandigheden van de diverse Europese regio's alsook met verschillen inzake creatief en 
innovatief vermogen en ondernemersgeest;

24. benadrukt het belang van de toeristische sector in de Europese Unie - de eerste toeristische 
bestemming ter wereld - en in bepaalde regio's waar hij de eerste pijler van de economische 
activiteit vormt; steunt de strategie van de Commissie om het concurrentievermogen van de 
toeristische sector te verbeteren via maatregelen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid 
en versterking van het imago van Europa als toeristische bestemming;

25. benadrukt dat goed georganiseerde governance op verschillende niveaus van essentieel 
belang is voor een doeltreffend Europees industriebeleid voor het tijdperk van de 
globalisering.
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