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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat binnenlandse industrie een drijvende kracht achter duurzame 
ontwikkeling en groei, export, innovatie, sociaal welzijn en welvaart in de EU is; 
overwegende dat de COVID-19-pandemie, die een ongekende sociaal-economische crisis 
heeft veroorzaakt, tot verstoringen in waardeketens heeft geleid als gevolg van de 
verplaatsing van industrieën, en heeft aangetoond dat het de EU ontbreekt aan een open 
strategische industriële autonomie in vitale sectoren van de economie; overwegende dat 
de pandemie echter ook de veerkracht van de Europese regio’s heeft aangetoond om 
innovatieve antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen;

B. overwegende dat de kmo’s in de EU de concurrentie op de interne markt stimuleren en 
een cruciale rol spelen in het Europese bedrijfsleven als ruggengraat en motor van de 
economie; overwegende dat kmo’s in het algemeen, en sociale ondernemingen in het 
bijzonder, zwaar getroffen zijn door de pandemie en te kampen hebben met een ernstige 
liquiditeitskrapte; overwegende dat kmo’s daarom moeten worden ondersteund en 
aangemoedigd bij het scheppen van innovatieve, groene, hoogwaardige en veilige banen 
bij hun overgang naar ecologische duurzaamheid en een meer gedigitaliseerde en 
veerkrachtigere economie in elke regio van de Unie, hetgeen moet worden bereikt door 
middel van stimuleringsmaatregelen en niet ten koste mag gaan van de productiesectoren; 
overwegende dat hierbij gebruik kan worden gemaakt van de bestaande flexibiliteit 
binnen het stabiliteits- en groeipact;

C. overwegende dat de nieuwe industriestrategie voor Europa een belangrijke rol zal spelen 
bij de ontwikkeling van een groenere, meer gedigitaliseerde en veerkrachtigere economie; 
overwegende dat een aanpak waarbij rekening wordt gehouden met plaatselijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld door middel van slimme specialisatie, regio’s helpt een 
plaats te creëren waar innovatieve industriële ecosystemen kunnen groeien en floreren, en 
de banden versterkt tussen industrie, kmo’s, onderzoekscentra, lokale gemeenschappen en 
andere lokale en regionale actoren, alsook nationale belanghebbenden;

1. wijst erop dat de industriële toekomst van de EU gekoppeld is aan de afstemming van de 
economie op de beginselen van de Europese Green Deal, een routekaart voor nieuwe groei 
en duurzame ontwikkeling voor de EU die tegelijkertijd bijdraagt aan de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs, de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN en 
de overgang naar een digitale economie (de digitale agenda); stipt aan dat deze beginselen 
ook bedoeld zijn om burgers, gemeenten, regio’s en lidstaten, alsook bedrijven (met name 
kmo’s) en andere belanghebbenden samen te brengen om een duurzame en dus 
internationaal concurrerende industriële sector te ontwikkelen, de regio’s te betrekken bij 
een eerlijke en rechtvaardige transitie, en tegelijkertijd de cohesie tussen alle regio’s te 
bevorderen, zodat niemand aan zijn lot wordt overgelaten;

2. benadrukt dat investeringen in traditionele productie, samen met de nadruk op onderzoek, 
innovatie en de toepassing van innovatieve technologieën, de overgang naar een 
duurzaam, betaalbaar en veilig energiesysteem, alsook onderwijs, omscholing en 
bijscholing van werknemers (met name in kmo’s), de drijvende krachten achter de 
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industriële groei van de Unie moeten zijn, de sociale, economische en territoriale cohesie 
en samenwerking tussen alle EU-regio’s zullen bevorderen, en de individuele kenmerken 
en diversiteit van de regio’s moeten eerbiedigen, zodat zij eerlijke, duurzame, 
veerkrachtige, genderevenwichtige en inclusieve economische groei in zowel stedelijke 
als landelijke gebieden kunnen realiseren; benadrukt dat in de industriestrategie van de 
EU bijzondere aandacht moet worden besteed aan de uitdagingen van de ultraperifere 
gebieden en andere regio’s die kampen met natuurlijke of demografische belemmeringen, 
zoals bepaald in de artikelen 349 en 174 van het VWEU;

3. benadrukt dat bij de ondersteuning van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) onder meer moet worden gestreefd naar een 
innovatieve, digitale en op kennis gebaseerde economische transformatie en een 
rechtvaardige transitie naar een groene, energie- en hulpbronnenefficiënte, 
gediversifieerde en koolstofneutrale EU die meer verbonden en samenhangender is, en die 
tot doel heeft in al haar regio’s duurzame werkgelegenheid op lange termijn te waarborgen 
door middel van economische groei en diversificatie van bestaande industrieën via 
industrieel concurrentievermogen, terwijl de negatieve economische en sociale gevolgen 
van de verplaatsing van industriële activiteiten worden verzacht;

4. herhaalt dat de openbare en de particuliere sector een belangrijke nieuwe rol te spelen 
hebben bij het faciliteren van een rechtvaardige transitie via het bevorderen van een 
groene, eerlijke en efficiënte energietransitie, groene en blauwe investeringen, de 
circulaire economie, met inbegrip van afvalbeheer, energie- en hulpbronnenefficiëntie, 
een verantwoord gebruik van bestaande hulpbronnen, voedselzekerheid en de digitale 
transitie (en bijgevolg het industriële concurrentievermogen) alsook de beperking van en 
aanpassing aan de klimaatverandering en derhalve de preventie van klimaatrisico’s in alle 
regio’s van de EU; herinnert aan de voorstellen voor innovatieve overheidsopdrachten en 
de noodzaak om overheidsinvesteringen en publiek-private samenwerking op lange 
termijn te bevorderen om de economische groei en de overgang naar een schonere 
economie te ondersteunen;

5. is ingenomen met het herstelinstrument Next Generation EU, dat gericht is op de 
ontwikkeling van een sterk cohesie- en industriebeleid om het herstel te financieren en de 
dringendste herstelbehoeften te lenigen; merkt echter op dat het cohesiebeleid van de EU 
voldoende financiering uit de ESI-fondsen nodig heeft om de economische, sociale en 
territoriale cohesie in alle regio’s van de EU te bevorderen door de economische en 
sociale verschillen te helpen terugdringen, positieve convergentie te bewerkstelligen en 
duurzame en klimaatbestendige ontwikkeling te bevorderen, teneinde het verlies aan 
biodiversiteit tot staan te brengen en om te buigen; erkent voorts de rol die de ESI-fondsen 
in alle regio’s kunnen spelen bij het helpen ontwikkelen van vaardigheden en het 
opbouwen van capaciteiten voor slimme specialisatie en de digitale transitie;

6. is van mening dat de EU oog moet hebben voor het behoud en de ontwikkeling van een 
industriële strategie en een industriële productie die de strategische autonomie van de EU 
in de geopolitieke context waarborgen, de kosten terugschroeven en de beschikbaarheid 
en levering van diensten, essentiële producten en uitrusting voor de burgers op de interne 
markt garanderen; vraagt extra inspanningen om sterke Europese waardeketens te 
waarborgen, zodat de afhankelijkheid van derde landen in belangrijke strategische 
sectoren wordt verminderd, en de levering van veilige kwaliteitsproducten te garanderen 
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door de productie weer naar Europese regio’s te halen en industriële installaties te 
verplaatsen; is er in dit verband sterk van overtuigd dat er dringend behoefte is aan een 
verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie;

7. is van mening dat, met het oog op een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutrale 
economie in de Unie tegen uiterlijk 2050, investeringen in nieuwe of veranderde 
industriële productie in koolstofintensieve regio’s moeten profiteren van 
overheidsinvesteringen op lange termijn door middel van aanzienlijke financiële steun uit 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie en uit de ESI-fondsen, om op die manier bij te 
dragen aan het uitbannen van energiearmoede en sociale dumping en het verminderen van 
emissies, en ervoor te zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten; herinnert eraan 
dat het Parlement in zijn resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal1 
heeft benadrukt dat, wil de EU haar klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen halen, alle 
sectoren hun gebruik van hernieuwbare energie moeten opvoeren en directe en indirecte 
subsidies voor fossiele brandstoffen in de EU en in elke lidstaat geleidelijk moeten 
afschaffen;

8. is van mening dat de EU, als gevolg van de COVID-19-pandemie, samen met de lidstaten 
moet helpen haar economische en sociale weefsel, haar productiestructuur, haar 
industriële en administratieve sectoren en haar burgers te beschermen, die zwaar door de 
crisis getroffen zijn, ernstige gevolgen voor de gezondheid ondervonden hebben en op 
lange termijn met economische gevolgen te kampen zullen hebben; is van mening dat uit 
deze crisis lering moet worden getrokken, met name wat betreft het veiligstellen van 
waardeketens in belangrijke sectoren, zoals de sector voor medische benodigdheden; stipt 
aan dat het belangrijk is de maatregelen voor de herstelfase specifiek op kmo’s te richten; 
merkt op dat gemakkelijker en flexibeler toegang tot financiering zal zorgen voor een snel 
herstel;

9. benadrukt dat het ondersteunen van regio’s bij het diversifiëren van hun industrie, het 
stimuleren van investeringen en innovatie en het herontwikkelen en versterken van de 
veerkracht van lokale en regionale economieën een prioriteit van de nieuwe 
industriestrategie moet zijn om een halt toe te roepen aan hun industriële achteruitgang en 
ontvolking; merkt op dat een plaatsgebonden industriebeleid een op maat gesneden 
aanpak mogelijk maakt die gebaseerd is op bestaande comparatieve voordelen en 
ondernemingen helpt om in hightechsectoren actief te worden; is van mening dat de ESI-
fondsen ook gericht moeten zijn op “ontbrekende ondernemers” (jongeren, vrouwen, 
ouderen en personen met een handicap), wier ondernemerspotentieel volledig moet 
worden benut; herhaalt dat het, om de sociale cohesie te vergroten en ongelijkheden te 
verminderen, van cruciaal belang is de ondernemerschapscapaciteiten van deze 
categorieën werknemers te verbeteren, als krachtig instrument voor hun deelname aan de 
arbeidsmarkt;

10. is van mening dat een industriële strategie alleen succesvol kan zijn met een goed 
functionerende interne markt en sociale dialoog, waarbij het bedrijfsleven, vakbonden, 
ngo’s, nationale, regionale en lokale autoriteiten en andere belanghebbenden betrokken 
zijn; wijst op het belang van een vereenvoudigd en samenhangend financieringslandschap 
op EU-, nationaal en regionaal niveau voor het hele traject vanaf O&O tot de 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0005.
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marktaanvaarding, met name wat de ESI-fondsen betreft, hetgeen kan worden bereikt door 
de regelgeving voor de verschillende financieringsinstrumenten te vereenvoudigen, te 
harmoniseren en complementair te maken, bijvoorbeeld met Horizon Europa; moedigt 
voorts synergieën aan tussen EU-middelen en nationale, regionale en particuliere 
financiering voor innovatieprojecten van de industrie, met name ter ondersteuning van een 
voortdurende benutting van de middelen en ter bevordering van kruisbestuivingsprocessen 
op basis van slimme-specialisatiebeginselen, die als leidraad moeten fungeren om de 
inspanningen te coördineren, de doelmatigheid te vergroten, de bureaucratie terug te 
dringen en dubbel werk te voorkomen.
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