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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over bedrijfsverplaatsingen in het kader van de regionale ontwikkeling
(2004/2254(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Handvest van de sociale grondrechten van de werkenden van 1989 en het 
bijhorende actieprogramma,

– gezien Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van 
een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met 
een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers 1,

– gezien Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag2,

– gezien Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van 
de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van 
ondernemingen of vestigingen3,

– gezien Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 
tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van 
de werknemers in de Europese Gemeenschap4,

– gezien de mededeling van de Commissie - Richtsnoeren inzake regionale 
steunmaatregelen5,

– gezien de mededeling van de Commissie - Herziening van de richtsnoeren inzake 
regionale steunmaatregelen voor de periode na 1 januari 2007 6,

– gezien Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op 
werkgelegenheidssteun7,

– onder verwijzing naar zijn resolutie over de Mededeling van de Commissie over het 
Derde verslag over de economische en sociale cohesie (COM (2004)0107- C5-
0092/2004-2004/2005(INI))8,

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en 

  
1 PB L 254 van 30.9.1994, blz. 64.
2 PB L 225 van 12.8.1998, blz. 16.
3 PB L 82 van 22.3.2001, blz. 16.
4 PB L 80 van 23.3.2002, blz. 29.
5 PB C 74 van 10.3.1998, blz. 9.
6 PB C 110 van 8.5.2003, blz. 24.
7 PB L 337 van 13.12.2002, blz. 3.
8 PB C 61 E van 10.3.2004, blz. 370; P5_TA (2004)0368.
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het Cohesiefonds (COM(2004)0492)1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie over de verordening van de Raad houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds (COM(2004)0492),

– onder verwijzing naar zijn resolutie over de sluiting van bedrijven na toekenning van 
financiële steun door de EU,

– gelet op de artikelen 87, lid 3, 136 en 158 van het EU-Verdrag,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0000/2005),

A. Overwegende dat het beleid voor regionale ontwikkeling tot doel heeft de ontwikkeling 
van alle regio's van de Europese Unie te bevorderen; dat het hiertoe nodig is te zorgen 
voor coherentie tussen het beleid voor regionale ontwikkeling en het concurrentiebeleid, 
wat inhoudt dat overheidssteun niet mag leiden tot de verplaatsing van economische 
activiteiten;

B. Overwegende dat de globalisering, de technologische vooruitgang en de verwijdering van 
hindernissen aan de grens van bepaalde landen internationale uitwisselingen 
vergemakkelijken, maar tegelijk steeds meer bedrijfsverplaatsingen met zich 
meebrengen; 

C. Overwegende dat overheidssteun op doorslaggevende wijze zou moeten bijdragen aan de 
creatie van duurzame werkgelegenheid en dat ze de bedrijfsverplaatsing met verlies van 
banen niet mag stimuleren;

D. Overwegende dat verlenging van de arbeidstijd of vermindering van de kwaliteit van de 
arbeidsvoorwaarden in bepaalde bedrijven wordt verkregen nadat er met 
bedrijfsverplaatsing wordt gedreigd;

1. verzoekt dat de doelstellingen van economische, sociale en territoriale cohesie en van 
volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, zoals opgenomen in artikel 1-3 van de 
ontwerp-Grondwet, worden nageleefd en dat praktijken zoals bedrijfsverplaatsingen die 
deze doelstellingen in de weg staan, kunnen worden vermeden;

2. onderstreept de negatieve gevolgen voor de economische ontwikkeling en in het 
bijzonder het direct of indirect verlies van banen als gevolg van verplaatsingen in de 
regio's van de Europese Unie waar bedrijven vertrekken; 

3. nodigt de Commissie uit alle nodige maatregelen te nemen om te vermijden dat het 
Europese regionale beleid de verplaatsing van bedrijven aanmoedigt;

4. verheugt zich over het voorstel van de Commissie in het kader van de hervorming van de 
  

1 PB C [...] van [...], blz. [...].
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structuurfondsen, dat voorziet in een sanctie voor bedrijven die, nadat ze van de Europese 
Unie financiële steun hebben ontvangen, binnen een termijn van zeven jaar na de 
toekenning van de steun hun activiteiten verplaatsen, als een eerste noodzakelijke 
maatregel voor economische, sociale en territoriale cohesie in de EU, maar is tevens van 
mening dat deze maatregel nog zou kunnen worden versterkt; 

5. vraagt met name dat de bedrijven die hun activiteiten binnen de Europese Unie hebben 
verplaatst, geen recht meer hebben op overheidssteun voor hun nieuwe vestigingsplaats 
en dat ze bovendien in de toekomst, gedurende minstens zeven jaar na de 
bedrijfsverplaatsing, worden uitgesloten van toekenning van structuurfondsen of van 
staatssteun;

6. is van mening dat ook omgekeerde verblijfsverplaatsingen moeten worden gestraft door 
een uitbreiding van de sanctie die in het algemeen reglement van de structuurfondsen is 
voorzien, voor bedrijven die ermee dreigen hun activiteiten te verplaatsen om hun 
werknemers een vermindering van hun arbeidsvoorwaarden of een verlenging van de 
arbeidstijd tegen hetzelfde loon te doen aanvaarden, met als doel aanzienlijk op de 
loonkosten te besparen;

7. is van mening dat we, bij afwezigheid van een betere harmonisatie van onze nationale 
systemen op fiscaal en sociaal vlak, verplicht zijn voor de verschillende beleidslijnen van 
de Unie een aantal gecoördineerde maatregelen te nemen; roept bijgevolg op tot de snelle 
invoering van een echte Europese strategie ter bestrijding van bedrijfsverplaatsingen op 
EU-niveau en in samenwerking met alle lidstaten; 

8. verzoekt de Commissie hiertoe de tenuitvoerlegging van deze strategie toe te vertrouwen 
aan een Europese waarnemingspost van bedrijfsverplaatsingen, die eventueel zou kunnen 
worden opgericht binnen de diensten van de Commissie, bij EUROSTAT of bij de 
Waarnemingspost van Dublin, en die belast is met de studie, de evaluatie, de follow-up 
en concrete voorstellen moet doen met als doel de negatieve gevolgen van de 
bedrijfsverplaatsingen weg te werken;

9. nodigt de Commissie uit maatregelen te nemen volgens de nieuwe richtsnoeren voor 
regionale steunmaatregelen die erop gericht zijn de toekenning van steun te verbieden aan 
bedrijven die hun activiteiten binnen of buiten de EU verplaatsen of dreigen te 
verplaatsen;

10. verzoekt de Commissie de toekenning van steun ten laste van de begroting van de Unie of 
de lidstaten afhankelijk te maken van de sluiting van overeenkomsten op lange termijn op 
het vlak van werkgelegenheid en lokale ontwikkeling; deze overeenkomsten moeten door 
de verantwoordelijken van het betrokken bedrijf worden ondertekend;

11. vestigt de aandacht van de Commissie op het belang om deze communautaire steun te 
koppelen aan stevige waarborgen over werkgelegenheid op lange termijn en van het 
begunstigde bedrijf te vragen een vragenlijst in te vullen aan de hand waarvan het risico 
van verplaatsing van alle of een deel van zijn activiteiten kan worden geëvalueerd; 

12. nodigt de Commissie uit om nauwkeurige en gedetailleerde maatregelen op te stellen 
betreffende de te volgen procedure voor de restitutie van de subsidies aan bedrijven die 
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hun verplichtingen betreffende alle investeringen waarvoor ze overheidssteun hebben 
gekregen, niet nakomen;

13. verzoekt de Commissie eveneens een lijst op te stellen van de bedrijven die direct of 
indirect communautaire of nationale steun ontvangen of hebben ontvangen, en die hun 
activiteiten binnen of buiten de EU hebben verplaatst;

14. verzoekt de Commissie een Europese gedragscode op te stellen om te vermijden dat 
bedrijven of hun productie-eenheden naar een andere regio of een ander land van de EU
worden verplaatst met als enige doel Europese financiële steun te krijgen;

15. vraagt dat de bedrijven die overheidssteun genieten zich ertoe verbinden om samen met 
de werknemersorganisaties en de plaatselijke overheden een burgerlijk bedrijfsbeheer op 
te stellen dat strookt met de uitvoering van het cohesiebeleid;

16. verzoekt de Commissie zich, in samenwerking met de betrokken plaatselijke autoriteiten, 
te buigen over een efficiënt en doelgericht aanwending van het Europees Sociaal Fonds, 
dat gericht moet zijn op beroepsopleiding en de omscholing van werknemers in regio's 
die door herstructureringen of bedrijfsverplaatsingen worden getroffen;

17. onderstreept de noodzaak om het optreden van de structuurfondsen te oriënteren en te 
versterken naar het scheppen van banen, de oprichting van nieuwe bedrijven die 
werkgelegenheid creëren, het levenslang leren en de verbetering van de productiviteit; 

18. verzoekt de Commissie een voorstel uit te werken met het oog op een eerste Europese 
harmonisatie van de belastingsystemen van de lidstaten en hun billijk fiscaal gedrag in 
het kader van Europese steun;

19. is van mening dat de negatieve gevolgen van vele bedrijfsverplaatsingen ons ertoe 
moeten aanzetten een open en constructieve discussie aan te gaan over de kwestie van de 
oprichting van een echte Europese sociale ruimte waarvan het kader reeds kan worden 
getekend door de vaststelling van een sociale minimumkostprijs per baan; deze sociale 
kostprijs zou kunnen worden berekend op basis van het BBP per inwoner van het 
betrokken land;

20. verzoekt dat de Europese Unie ten aanzien van een bedrijf dat zijn activiteiten geheel of 
gedeeltelijk binnen of buiten de Unie verplaatst, maatregelen voor het behoud van de 
Europese werkgelegenheid en economie kan nemen, met name door de restitutie van alle 
overheidssteun die dit bedrijf heeft gekregen, te vragen;

21. beveelt zijn terzake bevoegde commissies aan om het gevolg dat de Commissie aan 
onderhavige resolutie geeft, aandachtig te bestuderen;

22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Momenteel wordt het fenomeen van bedrijfsverplaatsing meestal pas behandeld naar 
aanleiding van een specifieke gebeurtenis die de publieke opinie beroert. De omvang van dit 
fenomeen en de impact ervan op de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling 
moeten het onderwerp zijn van een ruimere discussie op basis van becijferde en geverifieerde 
gegevens die ons in staat stellen een doordachte reactie uit te werken.

De oprichting van de EMU, de uitbreiding van de Europese Unie en de intensivering van de 
internationale uitwisselingen baren terecht zorgen betreffende de verplaatsingen van 
activiteiten die ze kunnen veroorzaken, zowel binnen als buiten de Unie en de eurozone. 
Binnen de eurozone, en in mindere mate binnen de Unie, maken de aanpassingen van de 
wisselkoersen het niet langer mogelijk tijdelijk de mededingings- en productiviteitsverschillen 
te corrigeren, waardoor het verschil in productiekosten een nog grotere rol speelt in de 
beslissing inzake vestiging en verplaatsing. Recente voorbeelden van bedrijfsverplaatsingen
of druk op de lonen en de arbeidsduur die worden verondersteld een verplaatsing te 
vermijden, hebben de publieke opinie en nog meer de betrokken werknemers beroerd. Voor 
deze laatsten betekenen bedrijfsverplaatsingen meestal verlies van banen of slechtere arbeids-
en loonvoorwaarden. In de mate waarin bedrijfssluitingen na een verplaatsing een sociale 
kostprijs voor de lidstaten vormen in termen van werkloosheidsuitkeringen en kosten voor 
heroriëntatie van het personeel, is het gerechtvaardigd zich vragen te stellen bij de impact die 
de Europese structuurfondsen zouden kunnen hebben op de beslissingen inzake verplaatsing. 

Verplaatsingen van bedrijven zijn op macro-economisch vlak niet gemakkelijk te 
identificeren. Opdat er sprake is van verplaatsing in de zin waarin men het meestal begrijpt, 
moet er met name tegelijkertijd, of minstens binnen een relatief korte tijdspanne, sprake zijn 
van:

• sluiting van een productievestiging, van een afdeling van een bedrijf;
• overbrenging van de productie naar een andere vestiging van hetzelfde bedrijf, 

in een andere economische entiteit (regio, land van eenzelfde economische 
zone, van een andere economische zone). Deze overbrenging kan naar 
bestaande installaties gebeuren of aanleiding geven tot nieuwe investeringen, 
met eventueel de oprichting van nieuwe productievestigingen. 

Statistisch gezien is het moeilijk na te gaan welke sluitingsprocedures gepaard gaan met een 
overbrenging van de productie naar een andere vestiging van hetzelfde bedrijf. Momenteel 
beschikken we namelijk niet over een statistisch instrument op Gemeenschapsniveau of op het 
niveau van de landen van de Unie dat ons betrouwbare gegevens over de omvang en de 
gevolgen van de verplaatsingen van activiteiten binnen of buiten de Unie kan verschaffen. 

We kunnen evenwel een beroep doen op meerdere studies die door Professor Robert 
PLASMAN aan de leden van de Commissie zijn overgemaakt en die ons een eerste blik 
gunnen op de specifieke regionale en sectorale kenmerken, de omvang en de gevolgen van de 
bedrijfsverplaatsingen op de economische ontwikkeling en sociale cohesie van de betrokken 
regio's.

In een recente studie over de verplaatsing van industriële activiteiten hebben Patrick 



PE 362.466v01-00 8/10 PR\576974NL.doc

NL

AUBERT en Patrick SILLARD het aantal betrokken arbeidsplaatsen gemeten1. In de periode 
1995-2001 zouden in Frankrijk ongeveer 95 000 banen in de industrie zijn verdwenen en naar 
het buitenland verplaatst, hetzij gemiddeld 13 500 per jaar, waarvan een kleine helft naar 
opkomende landen. De lageloonlanden zouden iets minder dan de helft van de bestemmingen 
voor bedrijfsverplaatsingen vertegenwoordigen. Van deze landen zou China de belangrijkste 
bestemming zijn, ver voor Oost-Europa, Noord-Afrika, Zuid-Amerika en de andere 
Aziatische landen. 

Dankzij deze verschillende werken kunnen we vaststellen dat de verplaatsing van de 
werkgelegenheid over de regio's heen met name afhangt van de kwalificatie van de arbeiders, 
de intensiteit van O&O en de productiekosten. 

De problematiek van de bedrijfsverplaatsingen is enigszins verschillend naarmate ze binnen 
de Europese Unie of erbuiten plaatsvindt.

Binnen de Unie moeten we vaststellen dat het vrij verkeer van personen, goederen en 
kapitalen in het Verdrag van de Europese Gemeenschap is opgenomen en dat het bijgevolg 
moeilijk is een absoluut verbod uit te spreken omtrent de keuze van oprichting van de zetel 
van de activiteiten, temeer daar een dergelijk verbod een verstarring zou veroorzaken die 
negatief is voor de Europese economie.

We moeten ons evenwel vragen stellen bij de opportuniteit om een nieuw economisch beleid 
uit te werken dat met name zou worden gebruikt om de economische, sociale en territoriale 
cohesie te versterken. In dit opzicht dient ook te worden opgemerkt dat artikel 1-3 van de 
ontwerp-Grondwet de volledige werkgelegenheid en de sociale vooruitgang als belangrijkste 
doelstellingen van de Unie bestempelt.

Er zou bijgevolg een kader voor het beginsel van vrij verkeer moeten kunnen worden 
ingevoerd in de mate waarin dit past in het cohesiebeleid, dat de prioritaire as is van het beleid 
van de Unie.

Het doel van het cohesiebeleid berust met name op een harmonieuze en solidaire 
ontwikkeling van alle Europese regio's. Het is bijgevolg strijdig met deze doelstelling om de 
vertraging van de economische en sociale ontwikkeling van bepaalde regio's goed te maken 
door methodes te gebruiken die leiden tot een gebrekkige ontwikkeling in andere Europese 
regio's, wat gebeurt in het geval van bedrijfsverplaatsingen.

In dit opzicht vormt de hervorming van de structuurfondsen een niet te missen gelegenheid 
om de gepaste juridische maatregelen te treffen die het de Unie mogelijk moeten maken te 
vermijden dat de programma's die gezamenlijk door de structuur- en cohesiefondsen worden 
gefinancierd, maatregelen stimuleren die bijdragen aan directe of omgekeerde 
bedrijfsverplaatsingen.

De lidstaten en de Commissie moeten het recht op financiële steun ontzeggen aan een bedrijf 
dat het voorwerp is of was van een restitutieprocedure na de verplaatsing van een 

  
1 Patrick AUBERT en Patrick SILLARD, "Délocalisations et réductions d’effectifs dans 
l’industrie française", (april 2005), INSEE.
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productieactiviteit binnen een lidstaat of naar een andere lidstaat of niet-lidstaat, evenals aan 
bedrijven die ermee dreigen hun activiteiten te verplaatsen om hun werknemers een 
verlenging van de arbeidstijd tegen hetzelfde loon te doen aanvaarden met als doel aanzienlijk 
op de loonkosten te besparen.
Overigens zouden de bedrijven die hun zetel in een lidstaat hebben en hun activiteiten naar 
een andere lidstaat verplaatsen, geen recht meer mogen hebben op de fondsen. Een 
gelijkaardige bepaling die verbiedt dat deze bedrijven nationale steun krijgen, zou deel 
moeten uitmaken van de nieuwe richtsnoeren van regionale steunmaatregelen.

Uit bepaalde studies blijkt duidelijk dat veel verplaatsingen van bedrijven plaatsvinden met 
het oog op een vermindering van de arbeids- en productiekosten (lonen, sociale lasten, directe 
en indirecte belastingen). Een van de mogelijkheden zou erin bestaan zich te richten op een 
betere harmonisatie van de systemen van de lidstaten op fiscaal en sociaal vlak. Bij 
afwezigheid van een betere harmonisatie van de nationale systemen op fiscaal en sociaal vlak
moet de Europese Unie in samenwerking met alle lidstaten een Europese strategie ter 
bestrijding van bedrijfsverplaatsingen uitwerken.

Momenteel beschikken we niet over een voldoende gedetailleerd statistisch hulpmiddel dat 
ons in staat stelt een nauwkeurige diagnose te stellen en een gepast antwoord te geven. Het 
wordt hoog tijd dat we deze leemte invullen door de studie, de evaluatie, de follow-up en de 
concrete voorstellen toe te vertrouwen aan een Europese Waarnemingspost van
bedrijfsverplaatsingen die eventueel zou kunnen worden opgericht binnen de diensten van 
de Commissie, bij EUROSTAT of bij de Waarnemingspost van Dublin. Een van de eerste 
opdrachten van deze Waarnemingspost zou erin bestaan de reële en becijferde impact van de 
toekenning van Europese steun op de bedrijfsverplaatsingen te meten, evenals het effect en 
het belang van de verplaatsing van banen als gevolg van bedrijfsverplaatsingen en, in 
voorkomend geval, de meest betrokken sectoren en beleidslijnen die het mogelijk maken de 
negatieve effecten van de verplaatsing te neutraliseren, vast te stellen. Er moet bovendien een 
regelmatige en strikte controle van de toestand van de verschillende industriële sectoren 
worden georganiseerd zodat men kan anticiperen op herstructureringen en tijdig 
omschakelingsprogramma's kan invoeren, door alle betrokken spelers samen te brengen.

Wanneer er uit hoofde van de structuurfondsen steun wordt toegekend, moet de Commissie 
er overigens op toezien dat de toekenning van deze steun gepaard gaat met waarborgen 
inzake werkgelegenheid op lange termijn, die kunnen worden geconcretiseerd door de 
sluiting van overeenkomsten op lange termijn op het vlak van werkgelegenheid en lokale 
ontwikkeling, die door de verantwoordelijken van het betrokken bedrijf zouden worden 
ondertekend. Om bovendien het toekomstige risico van een eventuele verplaatsing te kunnen 
evalueren, zou het nuttig zijn het begunstigde bedrijf te vragen een vragenlijst met betrekking 
tot dit risico in te vullen.

In dezelfde geest moeten we de bepalingen inzake voorlichting en raadpleging van de 
werknemers en inzake Europese bedrijfsraden versterken om ervoor te zorgen dat de 
bedrijven niet kunnen gaan waar ze willen en een spoor van vernieling achterlaten bij de 
bevolking en de werknemers.

De bedrijven moeten verplicht worden een sociaal plan op te stellen in overleg met de 
vakbonden en de autoriteit die belast is met de arbeidsmarkt, eventuele subsidies die ze voor 
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hun huidige vestiging hebben gekregen,terug te betalen en een gedragscode te aanvaarden die 
ze moeten respecteren, waar ter wereld ze zich ook vestigen. Deze gedragscode zou de goede 
Europese praktijken moeten bevatten en de onderhandelingen met de vakbonden zouden 
steeds de basis hiervan moeten zijn. De bedrijven zouden niet langer alleen de lokale wetten 
moeten aanvaarden.

Europa moet erop toezien dat de bedrijven die overheidssteun genieten, de 
werknemersorganisaties en de plaatselijke autoriteiten via de invoering van een echt 
burgerlijk bedrijfsbeheer dat met de uitvoering van het Europese beleid voor sociale, 
economische en territoriale cohesie strookt, worden samengebracht.

De rol van de sociale partners en de lokale autoriteiten is in dit opzicht essentieel om beter te 
kunnen inspelen op de eventuele wijziging van de bedrijfsstructuur. De kwaliteit van de 
samenwerking tussen deze centrale spelers van het Europese economische leven is 
onontbeerlijk voor de oprichting van een echt Europees partnerschap voor werkgelegenheid 
waarbinnen bedrijven en werknemers moeten kunnen samenwerken om de bestaande arbeids-
en werkgelegenheidsvoorwaarden te behouden en tegelijk de productiviteit te verbeteren.

Bepaalde bedrijven verkrijgen een vermindering van de arbeidskosten, met name via een 
verlaging van het loon van hun werknemers, door ermee te dreigen hun activiteiten te 
verplaatsen. Deze druk op een verlaging van de lonen is evenwel geen efficiënte remedie 
op lange termijn tegen potentiële bedrijfsverplaatsingen. Als we toegaven dat dit wel zo 
was, dan zouden we verplicht zijn het Chinese of Indische "sociale model" in te voeren. 

Als we ons Europees sociaal model willen blijven behouden, moeten we proberen de 
Europese economie opnieuw op gang te brengen door andere manieren te vinden dan de 
verlaging van de lonen. Om de concurrentiepositie van de bedrijven te verbeteren en de 
werkgelegenheid op kwantitatief en kwalitatief vlak te verbeteren, moeten we het gebruik van 
de structuurfondsen beter richten op het scheppen van banen, de oprichting van nieuwe 
bedrijven die werkgelegenheid creëren, het levenslang leren en de verbetering van de 
productiviteit. De activiteiten van het Europees Sociaal Fonds moeten gericht zijn op 
beroepsopleiding en de omscholing van werknemers in regio's die door herstructureringen of 
bedrijfsverplaatsingen worden getroffen.

Als de Unie een concurrerende Europese economie wil ontwikkelen en elke actieve burger de 
kans wil bieden kwalitatieve arbeid te verrichten, moeten de Europese investeringen in 
onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en opleiding worden verhoogd en moeten er nieuwe 
technologieën worden ontwikkeld.

Europa moet de moed hebben om de toekomstige politieke beslissingen in dit opzicht te 
nemen.


