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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. mener, at en EU-industripolitik for en globaliseret verden kun kan nå sine mål, hvis den 
tager fat på det omfang, hvori EU's politikker er tilpasset de fremtidige udfordringer, som 
de europæiske regioner og deres industrier allerede nu, men også i de kommende år vil 
komme til at stå overfor; understreger med hensyn hertil, at indvirkningerne af 
demografiske ændringer samt klima- og energiændringer må analyseres yderligere for så 
vidt angår deres regionale dimension, idet der må tages hensyn til de potentielle regionale 
skævheder, som disse udfordringer vil kunne skabe, og som således vil påvirke EU-
industriers ensartede vækst; 

2. konstaterer, at langt størstedelen af vort industrimarked består af små og mellemstore 
virksomheder, og at enhver integreret strategi for europæiske industriers fremtid derfor 
primært bør fokusere på en bedre tilgang til SMV'er som nøglen til territorial 
samhørighed;

3. understreger betydningen af fuld gennemførelse af Small Business Act som et middel til at 
begrænse den administrative byrde og fremme SMV'ers rolle på det indre marked; glæder 
sig over etableringen af et permanent SMV-forum for adgang til finansieringsmuligheder 
og opfordrer til fastlæggelse af en integreret strategi for SMV-finansiering inden for EU;

4. understreger, at den globale økonomiske krise påvirker beskæftigelsesprocenterne over 
hele Europa og dermed forværrer EU's socioøkonomiske fremtidsudsigter og øger de 
regionale skævheder; påpeger med hensyn hertil, at en fair og bæredygtig industrisektor 
har afgørende betydning for fremtiden for arbejdstagere overalt i Europa;

5. kræver en ny tilgang til en bæredygtig industripolitik, således som det erkendes i EU 
2020-strategien, og fremhæver behovet for, at Kommissionen sammen med Europa-
Parlamentet og Rådet fastlægger en integreret industristrategi i overensstemmelse med 
bestemmelserne om bedre lovgivning;

6. konstaterer, at styrkelsen af en konstruktiv dialog med de berørte parter er en nøglefaktor 
for indførelsen af god praksis i europæiske industrier og for forbedringen, på grundlag af 
en regional indfaldsvinkel, af den fælles overvågning og evaluering af den forventede 
udvikling; 

7. erkender, at behovet for forskning og innovation er fælles for hele det industrielle område, 
og er af den opfattelse, at EU's forskellige instrumenter til gavn for samhørighed, 
forskning og innovation af effektivitetshensyn bør gennemføres på integreret vis; 
understreger behovet for at tilstræbe synergier mellem disse instrumenter og kræver et 
forhøjet budget til disse finansielle instrumenter; 

8. konstaterer, at det er mest effektivt at tage forskning og innovation op på regionalt plan 
tæt på aktører som f.eks. universiteter, offentlige forskningsorganisationer og industrien 
og fremme partnerskaber om videnoverførsel og udveksling af god praksis mellem 
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regionerne; opfordrer med hensyn hertil Kommissionen til at investere i 
innovationsklynger og -netværk gennem øget samarbejde med Den Europæiske 
Investeringsbank og inden for rammerne af en permanent taskforce om industripolitik;

9. påpeger, at de øgede regionale skævheder med hensyn til forsknings- og 
udviklingspotentiale er en udfordring, der må tages op ikke alene inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken, men også ved hjælp af forsknings- og innovationspolitikken;

10. understreger betydningen af en velafbalanceret og bæredygtig plan for 
ressourceeffektivitet som et middel til at presse EU's industrier i retning af en 
konkurrencedygtig industristrategi for på denne måde at øge vor industrisektors 
konkurrencedygtighed i forhold til andre markeder såsom USA og Kina, der har fastlagt 
ambitiøse mål for miljøvenlige produkter; understreger, at miljøstandarder for råvarer og 
hjælpematerialer samt for sikre energiforsyninger bør føre til øget territorial samhørighed 
snarere end øget afstand mellem centralt beliggende regioner og regionerne i den yderste 
periferi gennem særlig hensyntagen til randområder og deres behov;

11. konstaterer, at en integreret strategi for EU's industrier bør fokusere på at overvinde de 
kvalifikationsmangler, der påvirker SMV'er og industrier;  understreger med hensyn hertil 
behovet for koordinerede initiativer til forbedring af undervisningen i naturvidenskabelige 
fag, teknologi, ingeniørvæsen og matematik på alle niveauer og for samtidig at fremme 
supplerende koordineret og målrettet efter- og videreuddannelse; opfordrer 
medlemsstaterne til at inkludere iværksætteruddannelser i universitetsprogrammer og 
programmer for andre højere uddannelser;  fremhæver behovet for at revidere Den 
Europæiske Socialfond i overensstemmelse med de ændrede kvalifikationskrav, som 
industrisektoren har fastsat;

12. understreger, at det vil være lettere for medlemsstaterne at opnå bæredygtig og ligeligt 
fordelt vækst i industrisektoren, hvis de følger princippet om gensidighed i 
handelspolitikker; bemærker, at regionale netværksstrukturer og konkurrenceklynger ikke 
bør påvirkes negativt af uensartede handelsregler; 

13. henleder opmærksomheden på de regionale forskelle i den industrielle udvikling og 
kræver fuld hensyntagen til disse i den nye bæredygtige industripolitik;  opfordrer 
desuden Kommissionen til at vedtage en integreret tilgang med styring på flere niveauer 
og gentager, at der må tages hensyn til de forskellige sociale og økonomiske 
omstændigheder i de tre forskellige regionstyper (konvergensregioner, overgangsregioner, 
konkurrencedygtige regioner) og forskellene med hensyn til kreativ og innovativ kapacitet 
og iværksætterånd.


