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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 een binnenlandse industrie een motor van groei, innovatie en sociaal 
welzijn in de EU is;

B. overwegende dat de kmo’s van de EU van oudsher een groot deel van de werkgelegenheid 
in de EU scheppen en daarmee zowel sociaal als economisch voor welzijn en welvaart 
zorgen;

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 een nieuw 
groeibeleid voor de EU dat burgers, steden en regio’s samenbrengt en een rechtvaardige 
transitie mogelijk maakt;

2. merkt op dat investeringen in innovatieve productiemiddelen de cohesie tussen alle 
regio’s van de EU moeten bevorderen en hen in staat moeten stellen eerlijke en inclusieve 
economische groei te verwezenlijken;

3. benadrukt dat bij de ondersteuning van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) onder meer gestreefd moet worden naar een innovatieve en 
slimme economische transformatie, een groenere en koolstofarme EU, alsook een EU die 
meer verbonden is en langdurige en duurzame werkgelegenheid tracht te waarborgen;

4. herhaalt dat de openbare sector een belangrijke nieuwe rol te spelen heeft bij het 
faciliteren van een rechtvaardige transitie door een groene en eerlijke energietransitie, 
groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, en aanpassing aan de 
klimaatverandering en risicopreventie in alle regio’s van de EU te bevorderen;

5. merkt op dat het cohesiebeleid van de EU voldoende financiering uit de ESIF 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 ontwikkeling te bevorderen;

6. is van mening dat de EU oog moet hebben voor het behoud en de ontwikkeling van een 
industriële strategie en productie ter waarborging van de Europese strategische autonomie 
en de beschikbaarheid en levering van essentiële producten en uitrusting voor de burgers 
wanneer daaraan behoefte is op de interne markt;

7. is van mening dat bij financiële steun uit de ESIF voorrang moet uitgaan naar 
investeringen in nieuwe of hervormde industriële productie in koolstofintensieve regio’s 
om de verwezenlijking van de doelstellingen van een rechtvaardige transitie te 
vergemakkelijken.


