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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. fastholder, at industrisektoren fortsat er en vigtig drivkraft for vækst, innovation og 
bæredygtighed, og understreger, at denne industrisektor har lidt meget under 
konsekvenserne af den fortsatte økonomiske krise; understreger, at den samlede 
produktion er 10 % lavere end før krisen, og at der er forsvundet over 3 mio. job i 
industrien;

2. udtrykker stor bekymring over konsekvenserne af den finansielle og økonomiske nedgang 
og de voksende uligheder i EU, især regionerne imellem, hvad angår produktivitet, 
konkurrenceevne og velstand; påpeger, at uden stærke politiske foranstaltninger og 
tildelingen af tilstrækkelige finansielle ressourcer til støtte for en ny industriel 
"revolution" i EU vil det kraftige fald have en alvorlig negativ indvirkning ikke kun på 
EU's produktion, men også på social og territorial samhørighed;

3. understreger, at den fremtidige samhørighedspolitik vil være en af de vigtigste EU-
politikker til fremme af industriel innovation med henblik på at imødegå de udfordringer, 
der er forbundet med bæredygtig energi, klimaændringer og ressourceeffektivitet; mener 
derfor, at støtten fra den fremtidige samhørighedspolitik og de europæiske struktur- og 
investeringsfonde er af afgørende betydning for genindustrialisering af EU og EU's 
regioner gennem en virkelig moderne industripolitik;

4. understreger behovet for at opstille klare politiske strategier for den industrielle 
konkurrenceevne i de nationale reformprogrammer gennem en mere fokuseret tilgang, der 
omfatter fastsættelsen af prioriteringer i forhold til: lettere adgang til kapital, støtte til 
F&U samt uddannelse, administrativ forenkling, nedbringelse af skatten på arbejde, 
forbedring af infrastruktur, større inddragelse af alle interessenter på regionalt og lokalt 
niveau og stærk støtte til SMV'er og iværksættere; mener, at en mere koordineret tilgang 
mellem de forskellige forvaltningsniveauer og interessenter vil blive opnået ved at 
inkludere de foreslåede territoriale pagter i partnerskabsaftalerne;

5. er af den opfattelse, at for, at de europæiske strukturfonde og investeringsfonde kan levere 
mere målrettet støtte som en del af en strategisk, integreret tilgang, bør fastsættelsen af 
RIS3strategier opretholdes som en form for forhåndsbetingelse for finansiering under 
målsætningerne for F&U&I i den fremtidige samhørighedspolitik; påpeger, at sådanne 
RIS3-strategier baseret på regionernes komparative fordele, vil fremme 
produktivitetsfremmende foranstaltninger, tiltrække offentlig og privat kapital takket være 
en høj løftestangseffekt og hjælpe regionerne til at koncentrere deres ressourcer på et par 
centrale prioriteter for at sikre en mere effektiv anvendelse af de disponible midler;

6. 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; 
understreger behovet for, og vigtigheden af, udarbejdelsen af europæiske standarder, som 
er almindeligt anvendt, og forsvaret af EU på det globale marked, således at innovative 
foranstaltninger, som gennemføres af de europæiske virksomheder, ikke straffer dem, men 
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i stedet efterhånden bliver en global standard;

7. er af den opfattelse, at der, ud over tilskud, er behov for, at lån, venturekapital, garantier 
og andre former for finansieringsteknik spiller en stærkere rolle; opfordrer til korrekt 
anvendelse af finansielle instrumenter ved at kombinere de forskellige former for 
økonomisk støtte, både direkte og indirekte, især dem, der er til rådighed for SMV'er, med 
henblik på at tilbyde mere skræddersyet adgang til finansiering;

8. mener, at offentlige og private investeringer i lyset af den nuværende finansielle, 
økonomiske og sociale krise udgør en afgørende del af en overordnet vækststrategi; støtter 
i denne forbindelse den samlede reform af statsstøtteordningen gennem anvendelse af en 
mere social og økonomisk baseret tilgang.


