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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:

A. der henviser til, at indenlandsk industri er en drivkraft for vækst, innovation og social 
velfærd i EU;

B. der henviser til, at EU's SMV'er traditionelt har skabt en stor andel af EU's arbejdspladser 
og dermed har sikret social og økonomisk velfærd og velstand;

1. minder om, at EU's industrielle fremtid er knyttet til en tilpasning af økonomien til 
principperne i den europæiske grønne pagt, en køreplan for en ny vækstpolitik for EU, der 
samler borgere, byer og regioner og giver mulighed for en retfærdig omstilling;

2. bemærker, at investeringer i innovative produktionsmidler bør fremme samhørigheden 
mellem alle EU's regioner og give dem mulighed for at opnå en retfærdig og inklusiv 
økonomisk vækst;

3. understreger, at målet om at støtte SMV'er via de europæiske struktur- og 
investeringsfonde (ESI-fondene) bl.a. bør være en innovativ og intelligent økonomisk 
omstilling, et grønnere og kulstoffattigt EU samt et EU, der er mere forbundet, og som har 
til formål at sikre langsigtet og bæredygtig beskæftigelse;

4. gentager, at den offentlige sektor har en vigtig ny rolle at spille med hensyn til at fremme 
en retfærdig omstilling ved at fremme en grøn og fair energiomstilling, grønne og blå 
investeringer, den cirkulære økonomi samt klimatilpasning og risikoforebyggelse i alle 
EU-regioner;

5. noterer sig, at EU's samhørighedspolitik kræver tilstrækkelig finansiering fra de 
europæiske struktur- og investeringsfonde til at fremme økonomisk, social og territorial 
samhørighed i alle EU-regioner ved at bidrage til at mindske de økonomiske og sociale 
forskelle, opnå positiv konvergens og fremme bæredygtig udvikling;

6. er af den opfattelse, at EU bør være opmærksom på at bevare og udvikle en 
industristrategi og -produktion, der sikrer europæisk strategisk autonomi, samt 
tilgængelighed og levering af vigtige produkter og udstyr til borgerne, hvis der opstår 
behov for dette i det indre marked;

7. mener, at finansiel støtte fra ESI-fondene bør prioritere investeringer i ny eller omdannet 
industriproduktion i kulstofintensive regioner for at gøre det lettere at nå målene om en 
retfærdig omstilling.


