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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at industrisektoren, selv om den har lidt meget under følgerne af den aktuelle 
økonomiske krise, fortsat uden tvivl er et af EU’s hovedaktiver på internationalt plan og 
en vigtig drivkraft for opnåelsen af Europa 2020-målene for vækst, beskæftigelse, 
innovation, forskning, udvikling, bæredygtighed og konkurrenceevne; understreger, at den 
samlede industriproduktion nu er 10 % lavere end før krisen, og at der er forsvundet over 
3 mio. job i industrien; bemærker dog, at der er risiko for en stigende mangel på 
arbejdstagere med faglige kvalifikationer, der er særligt tilpasset behovet for bæredygtig 
udvikling;

2. er bekymret over den massive afindustrialisering, der berører mange af Europas 
traditionelle industrielle højborge; mener, at tidligere industriregioner kan yde et 
væsentligt bidrag til genindustrialiseringen; påpeger i denne forbindelse, at den offentlige 
opmærksomhed har bevæget sig bort fra tidligere industriregioner, og at der i betragtning 
af de særlige udfordringer, der er tale om, skal stilles tilstrækkelige 
investeringsmuligheder til rådighed for konkrete regionale udviklingsstrategier; støtter i 
denne sammenhæng "reshoring"-initiativer, hvormed formålet er at bringe produktion og 
tjenesteydelser tilbage fra tredjelande;

3. er stærkt bekymret over konsekvenserne af den finansielle og økonomiske nedgang, de 
faldende investeringer og de voksende uligheder i EU, navnlig mellem regionerne, for så 
vidt angår produktivitet, konkurrenceevne og velstand; påpeger, at det er afgørende, at der 
træffes stærke politiske foranstaltninger og tildeles tilstrækkelige finansielle ressourcer til 
støtte for en genfødsel af industrien til fordel for et bæredygtigt EU, bl.a. på basis af 
kulturelle og kreative industrier og nye teknologier som f.eks. nanoteknologier, 
bioteknologier og mikroelektronik; hævder, at det kraftige fald i industriproduktionen i 
mangel heraf vil få en alvorlig negativ indvirkning, ikke kun på EU's produktion, men 
også på social og territorial samhørighed, og at "teknologikløften" mellem EU og de 
øvrige højteknologiudviklingscentre, dvs. USA og BRIK-landene, efterhånden vil blive 
foruroligende stor;

4. understreger, at den fremtidige samhørighedspolitik vil være en af de vigtigste EU-
politikker til fremme af industriel innovation gennem intelligent specialisering med 
henblik på at tage de udfordringer op, der er forbundet med bæredygtig energi, 
klimaændringer og effektiv udnyttelse af både materielle og menneskelige ressourcer; 
mener derfor, at støtten fra den fremtidige samhørighedspolitik og de europæiske struktur-
og investeringsfonde er af afgørende betydning for genindustrialiseringen af EU og EU's 
regioner gennem en virkelig moderne industripolitik, som skal være inklusiv, bæredygtig, 
energieffektiv og yderst konkurrencedygtig; efterlyser en forbedring af koordinationen og 
synergierne mellem samhørighedspolitikken og Horisont 2020-programmerne med 
henblik på oprettelse af regionale inkubatorer for innovation og på optimering af 
innovation på regionalt plan;

5. understreger, at regionernes særkender og deres særlige styrker skal tages i betragtning 
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ved planlægningen af regionale industriudviklingsstrategier for de enkelte regioner og de 
enkelte sektorer for at nå frem til en høj grad af specialisering inden for Europas industri;

6. understreger, at grænseområder ofte står over for de samme industrielle udfordringer på 
begge sider af grænsen som følge af fælles territoriale særkender; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder til at udarbejde 
strategier for industriel omstilling i grænseområder – med det formål at skabe 
grænseoverskridende klynger – samt fælles uddannelses- og beskæftigelsesstrategier i en 
målestok, der passer til størrelsen af befolkningskoncentrationer i grænseområder;

7. understreger behovet for at opstille klare politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne på EU-plan og i de nationale reformprogrammer gennem en mere 
fokuseret territorial og strategisk tilgang, der omfatter fastsættelsen af prioriteringer i 
relation til: lettere adgang til kapital og mikrokreditfaciliteter, støtte til F&U, uddannelse, 
erhvervsuddannelse og livslang læring, administrativ forenkling og kapacitetsopbygning 
for at give virksomheder så lave driftsomkostninger som muligt, klare miljøbestemmelser, 
nedbringelse af skatten på arbejde, øget fleksibilitet på arbejdsmarkedet, forbedring af 
miljøvenlig infrastruktur, større inddragelse og koordination af lokale og regionale 
myndigheder samt af offentlige og private aktører og stærk støtte til SMV'er, iværksættere 
og sociale virksomheder; mener, at der kan opnås en mere koordineret tilgang mellem de 
forskellige forvaltningsniveauer og aktører ved at medtage de foreslåede territoriale pagter 
og instrumenter i de partnerskabsaftaler, der indgås for at bringe disse aktører sammen, 
således at de kan fokusere deres indsats og finansielle ressourcer på Europa 2020-
strategiens mål og målsætninger;

8. mener, at genindustrialiseringen af Europa skal ledsages af bestræbelser på at skabe 
arbejdspladser for unge, hvorfor det er nødvendigt at sikre, at Fællesskabets 
beskæftigelsesstrategier tilpasses den europæiske industris fremtidige behov, at iværksætte 
regionale og nationale programmer med henblik på at give unge en teknologisk 
uddannelse af høj kvalitet og at fremme iværksætteri blandt unge gennem adgang til EU-
midler og virksomhedsrådgivning;

9. minder om, at de regionale økonomier er nøglen til opnåelse af intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, da de har både den krævede viden og kapaciteten til at mobilisere lokale 
aktører i overensstemmelse med de regionale særkender; understreger atter den centrale 
betydning af at sammenkoble dagsordenerne for innovation og bæredygtighed på 
regionalt, nationalt og europæisk plan gennem udvikling af stærke regionale og nationale 
forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3);

10. er af den opfattelse, at det, for at de europæiske strukturfonde og investeringsfonde kan 
levere mere målrettet støtte som led i en strategisk, integreret tilgang, er hensigtsmæssigt 
at bibeholde fastlæggelsen af RIS3-strategier som en form for forhåndsbetingelse for 
finansiering under målsætningerne for F&U&I i den fremtidige samhørighedspolitik; 
påpeger, at sådanne RIS3-strategier, som er baseret på regionernes komparative fordele, 
vil fremme produktivitetsfremmende foranstaltninger, tiltrække offentlig og privat kapital 
takket være en stor løftestangseffekt og hjælpe regionerne til at koncentrere deres 
ressourcer om nogle få centrale prioriteter for at sikre en mere effektiv anvendelse af de 
disponible midler;
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11. understreger, at de nationale og regionale myndigheder skal give økonomisk og social 
innovation og miljøinnovation en central plads i deres langsigtede strategier for en 
bæredygtig udvikling, som er drevet af stærke netværk, videnudveksling samt 
forvaltnings- og innovationsøkosystemer bestående af klynger af højt specialiserede 
SMV'er og industrier; støtter udvidelsen af industriparker gennem et samarbejde mellem 
nationale og lokale myndigheder, erhvervsdrivende samt forsknings- og
udviklingsorganisationer;

12. er enig med Kommissionen og Rådet i, at forbedringer af konkurrenceevnen i det indre 
marked, men også i samhandelen med tredjelande, bør være en absolut prioritet; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte virksomheders, navnlig SMV’ers, eksport 
og internationalisering; understreger behovet for og betydningen af at udarbejde 
europæiske standarder – navnlig med hensyn til miljømæssigt og socialt ansvar – som 
anvendes generelt og forsvares af EU på det globale marked, således at innovative 
foranstaltninger, der gennemføres af europæiske virksomheder, ikke straffer disse 
virksomheder selv, men i stedet efterhånden bliver til globale standarder, ikke mindst i 
kraft af gensidighedsprincippet;

13. er stærkt bekymret over de negative virkninger, som den økonomiske og finansielle krise 
har på EU-regionernes kapacitet til at finansiere produktive investeringer i intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, idet de skaber stor risiko for, at Europa 2020-målene ikke 
vil kunne nås;

14. opfordrer Kommissionen til at foreslå, at import fra tredjelande pålægges 
mindstebeskatning i form af miljøafgifter og sociale afgifter for at sikre opfyldelse af de 
sociale og miljømæssige EU-standarder, som EU's industrier skal overholde;

15. er af den opfattelse, at der, ud over tilskud, er behov for, at lån, risikokapital, garantier og 
andre former for finansieringstekniske instrumenter spiller en større rolle for EU-
industriens konkurrencedygtighed; opfordrer til korrekt anvendelse af finansielle 
instrumenter ved at kombinere og skabe synergier mellem de forskellige former for 
økonomisk støtte, både direkte og indirekte, navnlig dem, der er til rådighed for SMV'er 
og sociale virksomheder, med henblik på at tilbyde mere skræddersyet adgang til 
finansiering; finder, at der er behov for øget koordination mellem på den ene side de 
enkelte EU-politikker og, på den anden, de forskellige kilder til finansiering af 
genindustrialisering i Europa i overensstemmelse med bestemmelserne i 
lovgivningspakken for samhørighedspolitikken 2014-2020;   

16. mener, at offentlige og private investeringer i lyset af den aktuelle finansielle, økonomiske 
og sociale krise er et afgørende led i en overordnet strategi for bæredygtig vækst; støtter i 
denne forbindelse den samlede reform af statsstøtteordningen gennem anvendelse af en 
mere socialt og økonomisk baseret tilgang og gennem øget fleksibilitet i de i artikel 101 
og 102 i TEU fastlagte konkurrenceregler; understreger atter betydningen af at tage større 
hensyn til kvaliteten og effektiviteten af de offentlige udgifter.
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