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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale samenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. benadrukt dat de economische, sociale en territoriale cohesie ernstig heeft geleden onder 
de economische crisis, met grote verschillen tussen de lidstaten tot gevolg; herinnert eraan 
dat er sinds het begin van de crisis meer dan 3,8 miljoen jobs in de verwerkende industrie 
in de EU verdwenen zijn1;

2. benadrukt dat de industrie een van de hoekstenen is van de economische en sociale 
cohesie in Europa, aangezien bijna 80 % van de Europese export afhankelijk is van de 
industriële sector en 80 % van de onderzoek- en ontwikkelingskosten in Europa voor 
rekening van de industrie komt2;

3. is van mening dat de bezuinigingsmaatregelen in diverse Europese landen negatieve 
gevolgen hebben voor de industriële structuur, met als gevolg een afname van 
investeringen en een moeilijkere toegang tot krediet voor fabrikanten;

4. is van mening dat alle nieuwe projecten en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een werkgelegenheidsclausule zouden moeten hebben die onder 
andere de verplichting inhoudt om nieuwe en zekere jobs te creëren;

5. dringt aan op meer sociale en overheidsinvesteringen, aangezien het anders onmogelijk is 
om het aandeel van de industrie in het bbp tegen 2020 op te voeren tot niet minder dan 
20 %; herinnert eraan dat alle investeringen en projecten zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

6. dringt aan op een inclusieve industriële strategie die de werkloosheid zal aanpakken en 
voor meer groei, meer jobs met meer werknemersrechten en toegang tot gezondheidszorg 
en onderwijs zal zorgen als één van de middelen om de nodige economische, sociale en 
territoriale cohesie in de EU te bereiken; is van mening dat het uiteindelijke doel 
duurzame ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit zou moeten zijn, net als voorspoed en 
waardig werk voor iedereen.

                                               
1  Industrial Scoreboard 2013, werkdocument van de diensten van de Commissie, blz. 6.
2  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's, COM(2014)0014 - Voor een heropleving van de Europese industrie, 
blz. 3.


