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I. Politieke relevantie van het verslag

In artikel 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) wordt 
het volgende bepaald: “De Unie en de lidstaten dragen er zorg voor dat de omstandigheden 
nodig voor het concurrentievermogen van de industrie van de Unie, aanwezig zijn”. De 
industrie is in de Europese Unie altijd een drijvende kracht geweest voor de creatie van banen 
en groei en de bevordering van innovatie in alle regio’s van de Unie.

Terwijl de oorsprong van de Europese Unie ligt in de vorming van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal (EGKS) in 1952, heeft de langdurige nauwe samenwerking van de EU-
lidstaten voor de ondersteuning van industriële innovatie sindsdien aan de Unie vorm 
gegeven. Hoewel de industrie in de EU de laatste 50 jaar in verval is geraakt, is de Europese 
industrie nog altijd goed voor ongeveer 16% van het bbp van de EU.

Feit is evenwel dat door de neergang van vele traditionele sectoren als kolen, staal, textiel en 
machinebouw, die decennialang hebben bijgedragen tot de welvaart van vele regio’s, een 
aantal regio’s in de Europese Unie momenteel aankijkt tegen soortgelijke problemen. Vele 
regio’s in de Europese Unie zijn hierdoor afhankelijk van Europese financiering om de 
reconversie van hun oude industriegebieden te ondersteunen.

II. Onderzoeksvragen

Bedoeling is in het initiatiefverslag drie centrale onderzoeksvragen in verband met regionale 
strategieën in industriegebieden te behandelen.

 Waar is er in de (oude) geïndustrialiseerde gebieden het meest behoefte aan regionale 
financiering?

 Welke geslaagde regionale strategieën voor structurele verandering bestaan er?
 Welke rol wordt hierbij gespeeld door de financiering van de EU?

III.  Structuur van het initiatiefverslag 

Het initiatiefverslag bestaat uit vier delen.

 (A) Relevantie van de industrie en het industriebeleid
 (B) Analyse van de economische, sociale en ecologische uitdagingen
 (C) Europese overheidsfinanciering in het kader van de verordeningen betreffende de 

structuurfondsen en het Cohesiefonds 
 (D) Gevolgen voor de regio’s in de Europese Unie

(A) Relevantie van de industrie en het industriebeleid

- Waarom het belangrijk is de industrie in Europa verder te ontwikkelen
- Relevantie van de industrie voor groei
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- Relevantie van het industriebeleid voor de verbetering van de industrie

(B) Analyse van de economische, sociale en ecologische uitdagingen

- Hervorming van de economische basis om de economische uitdagingen aan te pakken
- Behoefte aan nieuwe sociale vaardigheden om de sociale uitdagingen aan te pakken 
- Ecologische problemen, bijvoorbeeld vervuiling, om de ecologische uitdagingen onder 
controle te krijgen
- Belemmeringen voor investeringen in oude geïndustrialiseerde gebieden, met name 
financiële belemmeringen

(C) Europese overheidsfinanciering in het kader van de verordeningen betreffende de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds 

- Analyse van de financiële mogelijkheden in het kader van de verordeningen betreffende de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds
- Onderstreping van het feit dat de reconversie van oude geïndustrialiseerde gebieden 
afhankelijk is van overheidsinvesteringen
- Illustratie van voorbeelden van goede praktijken op het gebied van het gebruik van Europese 
overheidsfinanciering

(D) Gevolgen voor de regio’s in de Europese Unie

- Verband met de stadsdimensie om de stad op diverse terreinen (technologie, clusters, 
energie, innovatie) te hervormen
- Slimme specialisatie als mogelijk instrument voor de reconversie van oude 
geïndustrialiseerde gebieden
- Concrete voorbeelden van ervaringen die steden hebben met hun regionale en lokale 
strategieën voor industriegebieden (Manchester, Essen, Rijssel, Bilbao)

IV.  Aanpak van het initiatiefverslag 

De rapporteur stelt voor te focussen op oude geïndustrialiseerde regio’s, die bijzonder 
getroffen zijn door het radicale verval van de traditionele industrieën gedurende de laatste 
decennia.  De rapporteur is voornemens een analyse te maken van de behoeften van oude 
industriegebieden in diverse regio’s van de Europese Unie en wil bovendien praktijkgevallen 
presenteren van verschillende regio’s in de Europese Unie, om te leren uit voorbeelden van 
goede praktijken, waar door de EU gefinancierde maatregelen op het gebied van 
industriebeleid het lopende transformatieproces hebben aangemoedigd.

Bij de beschrijving en de analyse van de economische, sociale en ecologische uidagingen in 
de Europese Unie zal de rapporteur ideeën presenteren om deze uitdagingen te overwinnen 
door de problemen die in de oude geïndustrialiseerde gebieden bestaan, aan te pakken door 
middel van de ontwikkeling van goed gestructureerde en behoorlijk voorbereide regionale 
strategieën. Ondanks het feit dat elke regio ontegensprekelijk zijn eigen kenmerken heeft en 
dat er geen blauwdruk voor een regionale strategie voor industriegebieden bestaat, is het de 
bedoeling met het initiatiefverslag te wijzen op de elementen die alle oude geïndustrialiseerde 
regio’s gemeen hebben. Zo wil de rapporteur nagaan of de problemen kunnen worden 
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aangepakt met soortgelijke beleidsmaatregelen.

Voorts zal de rapporteur de diverse beleidsinstrumenten onderzoeken die het regionaal beleid 
biedt om de uitdagingen in de oude geïndustrialiseerde gebieden aan te pakken. Met het 
initiatiefverslag zal worden onderzocht welke rol Europese overheidsfinanciering in de 
gepresenteerde voorbeelden speelt en welke rol zij kan spelen in eventuele toekomstige 
pogingen om oude geïndustrialiseerde regio’s te converteren.

Tot slot wil de rapporteur aan de hand van steden als Manchester, Essen, Rijssel en Bilbao, 
allemaal steden met een oude industriële erfenis, illustreren hoe met de financiering van de 
EU voor structurele verandering in industriegebieden kan worden gezorgd en wat uit de 
voorbeelden in kwestie kan worden geconcludeerd.


