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SUGGESTIES

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

1. stelt het op prijs dat er een nauw verband bestaat tussen het nieuwe cohesiebeleid voor 
2007-2013 en de Lissabon-agenda; merkt met genoegen op dat meer dan 65% van de 347
miljard euro die voor het cohesiebeleid is gereserveerd, specifiek bestemd is voor 
Lissabon-gerelateerde uitgaven zoals innovatie, onderzoek en menselijk kapitaal;

2. is ermee ingenomen dat lidstaten prioriteit hebben gegeven aan investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling (O&O) en innovatie, wat heeft geleid tot een totaalbedrag van 
86 miljard euro; onderstreept het belang van de regionale dimensie voor innovatie; juicht 
het toe dat meer dan de helft van het totaalbedrag zal worden geïnvesteerd in verbetering 
van het innovatievermogen van bedrijven;

3. toont zich bezorgd over de relatief beperkte hoeveelheid middelen die zijn gereserveerd 
voor acties om de klimaatverandering aan te pakken en het efficiënte gebruik van energie 
en hernieuwbare energiebronnen te doen toenemen; is ervan overtuigd dat er op dit gebied 
veel meer moet worden geïnvesteerd; is van mening dat er, in het licht van de tussentijdse 
evaluatie van de tenuitvoerlegging van de structuurfondsen, meer middelen moeten 
worden toegewezen waarmee deze doelen zijn gediend en in het bijzonder dat ten minste 
5% van de structuurfondsen verplicht moet worden besteed aan verbetering van de 
energie-efficiëntie van de bestaande woningvoorraad; roept de Commissie in dit verband 
op gevolg te geven aan de conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 9 en 10 
oktober 2008 over efficiënt gebruik van energie; onderstreept de cruciale rol en het 
ontwikkelingspotentieel van hernieuwbare energiebronnen voor de regio's van de EU, 
zowel voor het creëren van banen als voor het stimuleren van duurzame lokale 
ontwikkeling; roept de Commissie op alle mogelijkheden na te gaan voor financiering van 
de bouw van maximaal 12 demonstratiecentrales met afvang en opslag van kooldioxide
tegen 2015, en tijdig voorstellen daartoe in te dienen;

4. beschouwt de financiële middelen die zijn bestemd voor de trans-Europese 
energienetwerken als ontoereikend, aangezien deze van cruciaal belang zijn voor de 
voltooiing van de interne energiemarkt;

5. meent dat industrieel beleid ondersteuning uit de structuurfondsen verdient teneinde het 
concurrentievermogen van lidstaten en de Europese Unie te verbeteren; steunt derhalve de 
prioriteit die in het cohesiebeleid wordt gegeven aan het ontsluiten van 
ondernemingspotentieel, in het bijzonder dat van het MKB;

6. benadrukt de noodzaak rekening te houden met de specifieke behoefte van nieuwe 
lidstaten om te investeren in de ontwikkeling van basisinfrastructuur als noodzakelijke 
voorwaarde voor het halen van de Lissabon-doelstellingen;

7. is van mening dat de ontwikkeling van concurrentiepolen onder aanwending van de 
structuurfondsen essentieel is aangezien deze belangrijke mogelijkheden bieden voor het 
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creëren van goede banen en het genereren van groei maar ook voor ontlasting van grote 
stedelijke gebieden; verwelkomt in dit verband de voortzetting van het Urban-programma, 
aangezien het noodzakelijk is stedelijke gebieden nieuw leven in te blazen en verouderde 
stedelijke infrastructuur te renoveren;

8. onderstreept het belang van bestendiging van de capaciteit voor samenwerking en 
effectieve absorptie van de beschikbare fondsen, met gebruik van alle mogelijke 
middelen, waaronder ook uitwisseling van goede praktijken, voorlichtingscampagnes, 
gemeenschappelijke acties, uitwisseling van nieuwe technologieën en de ontwikkeling van 
partnerschappen, aangezien dit zal bijdragen aan een efficiënte tenuitvoerlegging van de 
samenwerkingsprogramma's en vooral aan vergroting van het absorptievermogen van de 
nieuwe lidstaten;

9. benadrukt de noodzaak speciale programma's te ontwikkelen en toe te passen in regio's 
waar de dominante industriële activiteiten in verval zijn geraakt, met het oog op het 
ondersteunen van economische wederopbouw waarmee het gewicht van de tertiaire sector 
in de economie aanzienlijk vergroot zal kunnen worden;

10. benadrukt de noodzaak cohesiebeleid ook op plattelandsgebieden te richten, aangezien 
territoriale cohesie alleen kan worden bereikt door een evenwicht tussen stad en platteland 
te creëren;

11. is van mening dat demografische vraagstukken de lidstaten voor een cruciale uitdaging 
stellen, gezien het feit dat de overgrote meerderheid te maken heeft met een afnemende en 
vergrijzende bevolking; benadrukt dat de mededeling van de Commissie 
(COM(2008)0301) onvoldoende aandacht besteedt aan dit aspect;

12. is van mening dat transparantie bij het toewijzen van steun en administratieve 
vereenvoudiging die het mogelijke begunstigden van de fondsen makkelijker maakt 
toegang tot informatie te verkrijgen, sleutelvoorwaarden zijn voor het halen van de
algemene doelstellingen van het cohesiebeleid.
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