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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. benadrukt dat ondanks het feit dat de industriële sector zwaar heeft geleden onder de 
huidige aanhoudende economische crisis, deze sector zonder twijfel nog steeds een van de 
sterkste punten van de EU op internationaal niveau is en een stuwende kracht achter de
verwezenlijking van de EU 2020-doelstellingen voor groei, banen, innovatie, onderzoek, 
ontwikkeling, duurzaamheid en concurrentievermogen; wijst erop dat de totale industriële 
productie thans 10% lager ligt dan voor de crisis en dat in de industrie meer dan drie 
miljoen banen verloren zijn gegaan; merkt op dat er echter een groeiend tekort dreigt aan 
arbeidskrachten met specifiek op duurzame groei afgestemde vaardigheden;

2. is bezorgd over de massale de-industrialisering van vele traditionele industriële regio’s in 
Europa; is van mening dat de voormalige geïndustrialiseerde regio's een belangrijke rol 
kunnen spelen in de herindustrialisering; wijst er in dit verband op dat de publieke 
aandacht niet meer op de voormalige geïndustrialiseerde regio's gericht is en dat, gelet op 
de bijzondere uitdagingen, in toereikende investeringsmogelijkheden voor specifieke 
regionale ontwikkelingsstrategieën moet worden voorzien; steunt in dit verband 
initiatieven die ervoor zorgen dat de productie en dienstverlening uit derde landen wordt 
teruggehaald;

3. spreekt zijn grote bezorgdheid uit over de gevolgen van de financiële en economische 
neergang, de afname van de investeringen en de groeiende ongelijkheid in de EU, in het 
bijzonder tussen de regio's met betrekking tot productiviteit, concurrentievermogen en 
welvaart; wijst erop dat het van essentieel belang is om krachtige beleidsmaatregelen te 
treffen en voldoende financiële middelen toe te wijzen om de wederopbloei van de 
industrie met het oog op een duurzaam Europa te steunen, onder meer gebaseerd op 
culturele en creatieve bedrijfstakken en nieuwe technologieën zoals nanotechnologie, 
biotechnologie en micro-elektronica; is van mening dat zonder een dergelijke actie de 
scherpe neergang in industriële productie niet alleen ernstige negatieve gevolgen voor de 
output van de EU zal hebben maar ook voor de sociale en territoriale samenhang, terwijl 
de technologische kloof tussen de Europese Unie en de andere centra van hightech, met 
name de Verenigde Staten en de BRICS-landen, steeds groter zal worden;

4. benadrukt dat het toekomstige cohesiebeleid deel zal uitmaken van de voornaamste EU-
instrumenten om industriële innovatie middels slimme specialisatie te bevorderen teneinde 
de uitdagingen in verband met duurzame energie, klimaatverandering en efficiënt gebruik 
van materiële en personele middelen het hoofd te bieden; is dan ook van mening dat steun 
uit hoofde van het toekomstige cohesiebeleid en de Europese structuur- en 
investeringsfondsen onontbeerlijk is voor de herindustrialisering van de EU en haar regio's 
door middel van een daadwerkelijk modern, inclusief, duurzaam, energiezuinig en uiterst 
concurrerend industriebeleid; verzoekt om een betere coördinatie en meer synergie tussen 
het cohesiebeleid en Horizon 2020-programma's teneinde regionale kweekvijvers voor 
innovatie te ontwikkelen en innovatie op regionaal niveau zoveel mogelijk te bevorderen;
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5. benadrukt dat er bij de planning van de regionale industriële ontwikkelingsstrategieën 
rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken en sterke punten van elke 
regio teneinde een hoog specialisatieniveau van de Europese industrie te bereiken;

6. wijst erop dat vanwege hun gemeenschappelijke territoriale kenmerken, gebieden aan 
weerszijden van de grens dikwijls met dezelfde industriële uitdagingen geconfronteerd 
worden; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de lokale en regionale autoriteiten 
strategieën voor grensoverschrijdende industriële omschakeling uit te werken met het oog 
op grensoverschrijdende clusters en gemeenschappelijke opleidings- en 
werkgelegenheidstrategieën die passen bij de bevolkingscentra aan weerszijden van de 
grens;

7. onderstreept de noodzaak van duidelijke beleidsstrategieën, zowel op EU-niveau als in de 
nationale hervormingsprogramma's, met het oog op het concurrentievermogen middels 
een meer territoriaal gerichte en strategische benadering waarin prioriteiten zijn 
opgenomen in verband met: het vergemakkelijken van de toegang tot financiering en 
microkredietfaciliteiten, het steun verlenen aan O&O, onderwijs, beroepsopleidingen en 
leven lang leren, administratieve vereenvoudiging en capaciteitsopbouw teneinde een 
bedrijfsvoering tegen zo laag mogelijke kosten mogelijk te maken, duidelijke 
milieuvoorschriften, vermindering van belasting op arbeid; grotere flexibiliteit van de 
arbeidsmarkt, meer milieuvriendelijke infrastructuur, grotere betrokkenheid van en 
coördinatie tussen lokale en regionale autoriteiten alsmede van publieke en private 
belanghebbenden en krachtige steun aan het mkb, ondernemers en sociale ondernemingen; 
is van mening dat een betere afstemming tussen de verschillende niveaus van 
overheidsbestuur en belanghebbenden kan worden bereikt door de voorgestelde 
territoriale pacten en instrumenten in de partnerschapsovereenkomsten op te nemen, 
teneinde deze actoren bijeen te brengen om hun acties en financiële middelen te 
coördineren en op de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te richten;

8. is van mening dat de herindustrialisatie van Europa gepaard moet gaan met initiatieven ten 
behoeve van banen voor jongeren en daartoe de werkgelegenheidstrategie van de 
Gemeenschap op de toekomstige behoeften van de Europese industrie moet worden 
afgestemd, dat er regionale en nationale programma's moeten worden opgezet om 
jongeren een hoogwaardige technologische opleiding te geven en door toegang tot 
Europese fondsen en ondernemersadvies het ondernemerschap onder jongeren te 
bevorderen;

9. herinnert eraan dat regionale economieën een wezenlijke rol spelen bij de 
totstandbrenging van slimme, duurzame en inclusieve groei, aangezien deze over de 
benodigde kennis en capaciteit beschikken om de lokale belanghebbenden in 
overeenstemming met de eigen specifieke regionale kenmerken te mobiliseren; wijst er 
nogmaals op dat het van cruciaal belang is dat de agenda’s voor innovatie en 
duurzaamheid op regionaal, nationaal en Europees niveau met elkaar verbonden worden 
middels de ontwikkeling van sterke regionale en nationale onderzoeks- en 
innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3);

10. is van mening dat RIS3-strategieën als ex ante-voorwaarde moeten worden gehandhaafd 
voor de financiering op grond van de O&O&I-doelstelling van het toekomstige 
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cohesiebeleid zodat uit hoofde van de Europese structuur-en investeringsfondsen meer 
gerichte steun kan worden verleend als onderdeel van een strategische, geïntegreerde 
benadering; wijst erop dat dergelijke RIS3-strategieën, gebaseerd op comparatieve 
voordelen van regio’s, productiviteitsverhogende maatregelen zullen bevorderen, dankzij 
een hoog hefboomeffect publiek en particulier kapitaal zullen aantrekken en regio’s zullen 
helpen hun middelen op enkele hoofdprioriteiten te concentreren teneinde beschikbare 
fondsen effectiever te gebruiken;

11. benadrukt dat de nationale en regionale autoriteiten hun 
duurzameontwikkelingsstrategieën voor de lange termijn moeten toespitsen op 
economische, sociale en ecologische innovatie, gestoeld op sterke netwerken, 
kennisuitwisseling en -beheer en innovatie-ecosystemen samengesteld uit clusters van in 
hoge mate gespecialiseerde mkb-bedrijven en industrieën; is voorstander van de groei van 
bedrijvenparken door samenwerking tussen nationale en lokale autoriteiten, 
marktdeelnemers en organisaties voor onderzoeks en ontwikkeling;

12. sluit zich aan bij de opvatting van de Commissie en de Raad dat verbetering van het 
concurrentievermogen op de interne markt maar ook in de handelsbetrekkingen met derde 
landen een absolute prioriteit is; verzoekt de lidstaten en de Europese Commissie 
bedrijfstakken, meer bepaald het mkb, te steunen in het kader van de export en 
internationalisering; benadrukt de behoefte aan en het belang van het opstellen van 
Europese standaarden die op grote schaal worden toegepast en door de EU op de 
wereldmarkt worden verdedigd, in het bijzonder met betrekking tot de 
verantwoordelijkheid voor milieu en maatschappij, zodat innovatieve maatregelen voor 
Europese bedrijven geen nadelige gevolgen hebben maar daarentegen geleidelijk een 
mondiale standaard worden, niet in de laatste plaats op grond van het 
wederkerigheidsbeginsel;

13. spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de negatieve gevolgen van de economische en 
financiële crisis op het vermogen van regio's in de EU om productieve investeringen voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei te financieren en waardoor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europa 2020-strategie in gevaar komt;

14. verzoekt de Commissie voorstellen te doen voor milieu- en sociale minimumheffingen op 
de invoer uit derde landen om ervoor te zorgen dat aan de voor bedrijfstakken in de EU 
geldende Europese sociale en milieunormen wordt voldaan;

15. is van mening dat, naast subsidies, er behoefte bestaat aan een grotere rol van leningen, 
durfkapitaal, garanties en andere financiële instrumenten met het oog op het 
concurrentievermogen van de EU-industrie; roept op tot een passend gebruik van 
financiële instrumenten via de combinatie en synergie van de verschillende vormen van 
financiële steun, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, in het bijzonder van welke die voor 
het mkb en sociale ondernemingen beschikbaar zijn, teneinde een meer op maat gesneden 
toegang tot financiering te bieden; wijst op het belang van een betere afstemming tussen 
afzonderlijke EU-beleidslijnen en de verschillende bronnen voor de financiering van 
Europese herindustrialisatie, overeenkomstig de regels van het wetgevingspakket 
betreffende het cohesiebeleid 2014-2020;

16. is van mening dat gezien de huidige economische en sociale crisis, publieke en 
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particuliere investeringen een cruciaal element zijn van een brede strategie voor duurzame 
groei; steunt in dit verband de algehele hervorming van de regeling voor overheidssteun 
door de toepassing van een meer sociale en economische benadering en een grotere 
flexibiliteit van de mededingingsregels zoals opgenomen in de artikelen 101 en 102 
VWEU; wijst nogmaals op het belang om meer aandacht aan de kwaliteit en de 
doeltreffendheid van overheidsuitgaven te besteden.
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