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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. 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; benadrukt in dit 
verband dat de regionale dimensie van de gevolgen van 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;

2. wijst erop dat de overgrote meerderheid van onze industriemarkt uit kleine en middelgrote 
ondernemingen bestaat en 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 territoriale samenhang;

3. 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 voor kmo-
financiering binnen de EU;

4. 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 eerlijke en 
duurzame industriesector van essentieel belang is voor de toekomst van de werknemers in 
geheel Europa;

5. 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 een geïntegreerde industriële strategie moet ontwikkelen volgens de 
bepalingen van de strategie inzake betere regelgeving;

6. 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;

7. 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 zoeken en dringt aan op meer begrotingsmiddelen voor deze financiële 



PE450.689v01-00 4/4 PA\834081NL.doc

NL

instrumenten;

8. wijst erop dat onderzoek en innovatie het meest effectief kunnen worden gestimuleerd op 
regionaal niveau, in de nabijheid van actoren als universiteiten, openbare 
onderzoeksorganisaties of bedrijven, 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 innovatieclusters en -netwerken, via 
nauwere samenwerking met de Europese Investeringsbank en in het kader van een 
permanente taskforce voor het industriebeleid;

9. 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;

10. benadrukt het belang van een evenwichtig en duurzaam plan voor het efficiënt gebruik 
van hulpbronnen als instrument om het bedrijfsleven van de EU aan te sporen tot een 
concurrentiële industriële strategie, waardoor het concurrentievermogen van onze 
industrie verbetert ten opzichte van andere markten zoals de VS en China, die ambitieuze 
doelstellingen voor ecologische producten hebben vastgesteld; benadrukt dat 
milieunormen voor grond- en hulpstoffen alsook voor een continue energievoorziening 
moeten leiden tot meer territoriale samenhang in plaats van tot een grotere kloof tussen 
centraal gelegen en afgelegen regio's, waarbij met name rekening moet worden gehouden 
met de perifere regio's en hun behoeften;

11. wijst erop dat een geïntegreerde strategie voor het EU-bedrijfsleven gericht moet zijn op 
het wegwerken van het tekort aan gekwalificeerd personeel waarmee kmo's en sectoren 
kampen; benadrukt in dit verband dat er op elkaar afgestemde initiatieven moeten komen 
ter verbetering van het "STEM (science, technology, engineering and mathematics)"-
onderricht op alle niveaus, terwijl tegelijkertijd ook bijkomende gecoördineerde en 
gerichte hogere kwalificaties worden bevorderd; verzoekt de lidstaten 
beroepskwalificaties voor ondernemerschap op te nemen in universitaire programma's en 
andere hogeronderwijsopleidingen; benadrukt dat het noodzakelijk is het Europees Sociaal 
Fonds aan te passen aan de herziene kwalificatie-eisen die het bedrijfsleven heeft 
vastgesteld;

12. benadrukt dat duurzame en eerlijke groei 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;

13. 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 drie types regio's (convergentie, overgang en 
concurrentievermogen) alsook met verschillen inzake innovatief vermogen en 
ondernemersgeest.


