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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de tussentijdse evaluatie van het industriebeleid - Een bijdrage tot de EU-strategie 
voor groei en werkgelegenheid
(2007/2257(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie “Tussentijdse evaluatie van het industriebeleid –
Een bijdrage tot de EU-strategie voor groei en werkgelegenheid” (COM(2007)0374) en 
het begeleidend werkdocument van de Commissiediensten (SEC(2007)0917),

– gezien de conclusies van de Mededingingsraad van 22 en 23 november 2007,

– gezien de mededeling van de Commissie “Het midden- en kleinbedrijf: de sleutel tot meer 
groei en werkgelegenheid. Tussentijdse evaluatie van het moderne mkb-beleid” 
(COM(2007)0592),

– gezien de mededeling van de Commissie “Een Europees initiatief voor leidende markten”
(COM(2007)0860),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 juli 2006 over een beleidskader ter versterking 
van de EU-industrie - naar een beter geïntegreerde aanpak van het industriebeleid1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 30 november 2006 over tijd voor een hogere 
versnelling – een Europa van ondernemerschap en groei tot stand brengen2,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A6-0000/2008),

A. overwegende dat in de tussentijdse evaluatie van het industriebeleid door de Commissie
een balans wordt opgemaakt van de geboekte vooruitgang bij de uitvoering van de 
geïntegreerde aanpak van het industriebeleid van 2005 en de maatregelen worden 
uiteengezet die de komende jaren moeten worden genomen,

B. overwegende dat de Europese industrie voor meer dan 80% bijdraagt aan de uitgaven voor 
O&O in de particuliere sector en dat zij qua innovatieve producten ongeveer driekwart 
van de Europese export voor haar rekening neemt, waarmee zij een belangrijke rol speelt 
in de transformatie van de EU in een kenniseconomie,

C. overwegende dat, in vergelijking met andere regio’s als de VS of Azië, de industrie in de 
EU door een vergaande marktregulering nog steeds relatief traag reageert op veranderende 
marktrealiteiten en nieuwe technologische ontwikkelingen,

                                               
1 PB C 303 E van 13.12.2006, blz. 646.
2 PB C 316 E van 22.12.2006, blz. 378.
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D. overwegende dat tendensen als globalisering, technologische verandering en duurzame 
ontwikkeling belangrijke, maar nog onaangewende mogelijkheden voor de Europese
industriesector bieden,

1. verwelkomt de mededeling van de Commissie waarin de bij de uitvoering van een 
geïntegreerd industriebeleid geboekte vooruitgang wordt geëvalueerd;

2. neemt nota van de geboekte vooruitgang bij zowel de horizontale als de sectorspecifieke 
acties en verwelkomt de nieuwe sectorale initiatieven op het gebied van de 
levensmiddelenproductie en de elektrotechniek;

3. is van mening dat het belangrijkste doel van het industriebeleid op EU-niveau is de juiste 
randvoorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van ondernemingen, investeringen in 
de industrie, innovatie en het scheppen van banen, met bijzondere aandacht voor de 
behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s);

4. roept de Commissie op de onnodige administratieve belemmeringen, die de toegang tot de 
interne markt bemoeilijken, weg te nemen, het regelgevingskader te vereenvoudigen en te
verbeteren en de administratieve last voor ondernemingen te verminderen, onder andere 
door ervoor te zorgen dat vooruitgang wordt geboekt op de dertien prioritaire gebieden die 
zijn uiteengezet in het actieplan van de Commissie om de administratieve last te 
verminderen en door het tweede pakket versnelde maatregelen voor het wegnemen van 
administratieve belemmeringen uit te voeren;

5. dringt er bij de lidstaten op aan vooruitgang te boeken bij het stellen en verwezenlijken 
van ambitieuze nationale doelstellingen voor de vermindering van de administratieve last, 
met name de doelstellingen die de groei en ontwikkeling van KMO’s bevorderen, zoals 
vereenvoudigde verslagleggingsvereisten en vrijstellingen;

6. moedigt de Commissie aan op alle Europese beleidsgebieden een samenhangende 
benadering van KMO’s te gebruiken door op de juiste wijze het “think small first”-
beginsel toe te passen;

7. schaart zich vooral achter de aangekondigde “Small Business Act”; is van mening dat dit 
een wetgevingsvoorstel moet zijn dat nieuwe, concrete initiatieven om de regelgevende 
last op KMO’s te verminderen, bevat teneinde hun toegang tot de interne markt en 
openbare aanbestedingsprocedures te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat ze
behoorlijke toegang hebben tot financieringsbronnen en tot onderzoeksinfrastructuur;

8. Benadrukt het belang van het akkoord Basel II1 voor het beïnvloeden van bankgedrag en 
de welwillendheid van banken te lenen aan cliënten met een relatief hoog risico, 
waaronder KMO’s; acht deze ontwikkeling cruciaal voor het ondersteunen van KMO’s bij 
investeringen en bij het uitvoeren van bedrijfsonderzoek;

9. is van mening dat de milieudoelstellingen van de EU niet moeten worden gezien als een 
bedreiging voor de industrie, maar juist als een mogelijkheid om de eerste marktspeler te 

                                               
1 “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework”, het Basels 
comité voor bankentoezicht, juni 2004.
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zijn en om van de Europese industrie een wereldleider te maken op het gebied van 
milieuvriendelijke en maatschappelijk aanvaardbare technologieën, producten en diensten;

10. is van mening dat het door de Commissie voorgestelde actieplan voor een duurzaam 
industriebeleid een kader moet scheppen voor een geleidelijke overgang naar een 
koolstofzuinige, energiezuinige en hulpbronnenefficiënte industrie; is van mening dat het 
initiatief voor leidende markten hierbij een belangrijke rol kan spelen;

11. benadrukt met name de noodzaak voor een duurzame en evenwichtige ontwikkeling in 
Europa als geheel, zowel vanuit geografisch oogpunt als wat betreft de schaal van 
projecten; is van mening dat een daadwerkelijk evenwichtige aanpak de enige manier is 
om de ontwikkeling van de industrie in de EU te stimuleren, nieuwe mogelijkheden voor 
het scheppen van banen te creëren en succesvolle regio’s binnen de EU te promoten;

12. wijst erop dat, op de korte termijn, het effect op het internationale concurrentievermogen 
van energieintensieve Europese bedrijven in overweging moet worden genomen om een 
koolstoflek en werkloosheid te voorkomen; dringt er in dit verband bij de Commissie op 
aan om het opzetten van mondiale sectorale overeenkomsten, die het milieueffect van 
specifieke industrieën wereldwijd kunnen verminderen terwijl ze voor iedereen gelijke 
voorwaarden scheppen, actief te stimuleren en bevorderen;

13. vestigt de aandacht op de huidige ontwikkelingen betreffende de toegang tot grondstoffen; 
wijst erop dat de EU volledig afhankelijk is van de import van bepaalde metalen en; roept 
de Commissie op een geïntegreerde benadering voor te stellen om duurzame toegang tot 
grondstoffen te waarborgen;

14. herinnert aan de belangrijke structurele verandering die de verschuiving op de 
arbeidsmarkt naar aan de industrie gerelateerde diensten teweeg bracht; steunt daarom het 
aangekondigde initiatief op het gebied van industrie en diensten, waarin de 
dienstensectoren en hun effect op het industriële concurrentievermogen worden 
geanalyseerd; vestigt de aandacht van de Commissie met name op het verbeteren van de 
kwaliteit, productiviteit en waarde van de aan de industrie geleverde diensten, met name 
de kennisintensieve zakelijke diensten;

15. benadrukt het feit dat innovatieve producten, die 73% van de Europese export voor hun 
rekening nemen, het concurrentievoordeel van de EU aanzienlijk versterken; merkt echter 
op dat de EU qua innovatie nog steeds achterblijft bij de Verenigde Staten en Japan, met 
name op het gebied van zakelijke O&O; is dan ook van mening dat de communautaire 
financieringsprogramma’s ten volle benut moeten worden, zoals het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, het 
kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie, en het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie; verwelkomt in dit verband het leidende-marktinitiatief dat een 
bijdrage moet leveren aan het ontsluiten van marktpotentieel voor innovatieve producten 
en diensten;

16. acht het, om innovatie in de gehele EU te stimuleren, van cruciaal belang om aan 
uitvinding gerelateerde activiteiten te steunen en de producten van deze activiteiten te 
beschermen; wijst daarom op het belang van een transparant en vereenvoudigd beleid op 
het gebied van intellectuele-eigendomsrechten dat daadwerkelijk nageleefd wordt; roept 
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de Raad op maatregelen te nemen om zo spoedig mogelijk een Europees patent in te 
voeren en roept de Commissie op namaak te blijven bestrijden en op dit gebied tot 
mondiale oplossingen te komen, die voornamelijk zijn gestoeld op Europese modellen;

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

Een sterke en gezonde industriële basis is van essentieel belang om het economisch potentieel 
van de EU ten volle te benutten en de Lissabon-doelstellingen te verwezenlijken. Daar de 
Europese industrie meer dan 80% bijdraagt aan de uitgaven voor O&O in de particuliere 
sector en zij qua innovatieve producten ongeveer 75% van de Europese export voor haar 
rekening neemt, speelt de industrie tevens een belangrijke rol in de transformatie van onze 
economie in een kenniseconomie.

Over het algemeen is de EU-industrie gezond en dynamisch. Zij heeft echter ook te maken 
met belangrijke uitdagingen zoals snelle technologische verandering, intensieve en groeiende 
concurrentiedruk, en de noodzaak om een bijdrage te leveren aan de Europese 
milieudoelstellingen.

Daarom werd in 2005 een beleidskader van kracht met daarin concrete aanbevelingen voor 
sectorale acties om de groei, de productiviteit en het concurrentievermogen te stimuleren. Er 
zijn zeven grote bedrijfstakoverschrijdende initiatieven gelanceerd (Initiatief op het gebied 
van intellectuele-eigendomsrechten en de bestrijding van namaak, Groep op hoog niveau voor 
concurrentievermogen, energie en milieu, Externe aspecten van het concurrentievermogen en 
de markttoegang, Nieuw programma voor de vereenvoudiging van de wetgeving, Verbetering 
van vaardigheden in de bedrijfstakken, Aansturing van de structurele verandering in de 
industrie, Een geïntegreerde Europese aanpak van onderzoek en innovatie in de industrie).
Bovendien zijn er zeven sectorspecifieke initiatieven opgezet (Het farmaceuticaforum, 
Tussentijdse evaluatie van de strategie voor biowetenschappen en biotechnologie, Nieuwe 
groepen op hoog niveau voor de chemische industrie en voor de defensie-industrie, Europees 
ruimtevaartprogramma, Taskforce voor het concurrentievermogen van de ICT-industrie, 
Overleg over het beleid inzake de machinebouw).

In deze mededeling wordt de balans opgemaakt van de geboekte vooruitgang bij de in 2005 
uiteengezette horizontale en sectorspecifieke acties. Volgens de tussentijdse evaluatie is een 
fundamentele verandering van het beleid niet nodig. De Commissie is echter voornemens 
enkele van de lopende projecten te versterken en, als reactie op recente uitdagingen, nieuwe 
initiatieven te lanceren. De volgende horizontale acties worden in de mededeling 
aangekondigd:

 het clusters-initiatief
 het leidende-marktinitiatief
 het normen-initiatief
 een actieplan voor een duurzaam industriebeleid
 industrie en diensten

Bovendien worden er twee nieuwe sectorale initiatieven opgezet:
 de levensmiddelenindustrie
 de elektrotechniek

De mededeling kan worden verwelkomd. Het belangrijkste doel van het industriebeleid op 
EU-niveau is de juiste randvoorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van 
ondernemingen, investeringen in de industrie, innovatie en het scheppen van banen. Deze 



PE400.514v01-00 8/9 PR\704487NL.doc

NL

randvoorwaarden kunnen echter per sector verschillen. Daarom zijn sectorale initiatieven, 
waarin rekening wordt gehouden met de specifieke context van individuele sectoren en
waarin een pasklare combinatie van beleidsmaatregelen wordt voorgesteld die passen bij de 
specifieke mogelijkheden en uitdagingen van de sector, zeer welkom. Deze sectorale 
initiatieven moet kracht worden bijgezet met een horizontale benadering die de 
belemmeringen wegneemt waarmee de Europese industrie te maken heeft in haar 
ontwikkeling van producten van grotere waarde en betere kwaliteit. De rapporteur wil graag 
de aandacht vestigen op drie van deze horizontale kwesties:

“Betere regelgeving”:
Een belastend regelgevingskader en te veel rompslomp blijft één van de grootste 
belemmeringen voor de industrie. Dit is hoofdzakelijk het geval bij kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO’s), daar deze de eersten zijn die lijden onder een excessieve 
bureaucratie (geschat wordt dat een klein bedrijf per werknemer gemiddeld tien keer zo veel 
besteedt aan regelgevende taken dan een grote onderneming). Daarom is de agenda voor 
betere regelgeving van het grootste belang om het concurrentievermogen van de Europese 
industrie te vergroten. De Commissie moet de onnodige (administratieve) belemmeringen
voor toegang tot de interne markt wegnemen, het regelgevingskader vereenvoudigen en
verbeteren en de administratieve last voor ondernemingen verminderen (o.a. door ervoor te 
zorgen dat vooruitgang wordt geboekt op de dertien prioritaire gebieden die zijn uiteengezet 
in het actieplan van de Commissie teneinde tegen 2012 de doelstelling van 25% te 
verwezenlijken en door het tweede pakket versnelde maatregelen voor het wegnemen van 
administratieve belemmeringen uit te voeren). Maar de agenda voor betere regelgeving kan 
niet uitsluitend op Europees niveau worden uitgevoerd. Om voor Europese ondernemingen 
tastbare economische voordelen te waarborgen, moeten ook de lidstaten vooruitgang boeken 
bij het stellen en verwezenlijken van hun eigen ambitieuze doelstellingen voor de 
vermindering van de administratieve last, met name de doelstellingen die de groei en 
ontwikkeling van KMO’s bevorderen (o.a. vereenvoudigde verslagleggingsvereisten en 
vrijstellingen).

Kleine en middelgrote ondernemingen:
Gezien hun innovatiepotentieel en dynamiek en flexibiliteit zijn KMO’s één van de 
belangrijkste motoren achter de Europese economische groei en concurrentievermogen. Het 
steunen van KMO’s is dan ook belangrijk. Die steun kan worden gegeven door de toegang tot 
financieringsbronnen (risicokapitaal) en onderzoeksinfrastructuur (clusterbeleid) te 
waarborgen. Steun kan tevens worden verleend door op alle Europese beleidsgebieden een 
samenhangende benadering van KMO’s te gebruiken (o.a. door in beleidsvorming op de juiste 
wijze het “think small first”-beginsel toe te passen). Voor KMO’s kan toegang tot de markt 
moeilijker zijn dan voor grote ondernemingen. Daarom zijn initiatieven als normalisatie, de 
bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en de beschikbaarheid van gemakkelijk 
toegankelijke informatie bijzonder belangrijk voor hen. Een belangrijk initiatief om KMO’s te 
helpen, is de aangekondigde “Small Business Act”. Deze “Act” moet nieuwe, concrete 
initiatieven bevatten om de regelgevende last op KMO’s te verminderen, teneinde hun 
toegang tot de interne markt en openbare aanbestedingsprocedures te vergemakkelijken en 
KMO’s te helpen de uitdaging van globalisering en klimaatverandering het hoofd te bieden, 
bijvoorbeeld door hen, voor hun ontwikkeling en verandering, te voorzien van de 
noodzakelijke financiële middelen en personeel. Wat betreft het ondersteunen van de groei 
van KMO’s is het belangrijk de balans op te maken van de in sommige lidstaten reeds 
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geboekte vooruitgang, bijvoorbeeld door een nationaal mechanisme te creëren voor 
samenwerking bij het uitvoeren, controleren en beoordelen van beleidsmaatregelen waarmee
KMO’s worden gesteund. In deze context wordt het initiatief van het Sloveense 
voorzitterschap om voorjaar 2008 een conferentie te organiseren, die als doel heeft de 
nationale “beste praktijken” op Europees niveau te tillen, van harte verwelkomd.

Duurzame ontwikkeling:
Het industriële concurrentievermogen van de EU wordt gestimuleerd door een geleidelijke 
overgang naar een koolstofzuinige, energiezuinige en hulpbronnenefficiënte economie. De 
milieudoelstellingen met betrekking tot het verminderen van broeikasgassen en de toename 
van energie-efficiëntie moeten niet worden gezien als een bedreiging voor de industrie. Het 
voordeel om de eerste marktspeler te zijn, kan van de Europese industrie een wereldleider 
maken op het gebied van milieuvriendelijke en maatschappelijk aanvaardbare technologieën, 
producten en diensten. Deze gouden kans moet worden gegrepen, zowel door de Europese 
industriële bedrijven als de beleidsmakers. Het aangekondigde actieplan voor een duurzaam 
industriebeleid moet dan ook een kader scheppen om eco-innovatie en de ontwikkeling van
nieuwe markten te versnellen (hetgeen al tot op zekere hoogte het geval is bij het leidende-
marktinitiatief). Voor de korte termijn moet het effect op het internationale 
concurrentievermogen van energieintensieve Europese bedrijven in overweging worden 
genomen teneinde te voorkomen dat de EU “vervuiling uitvoert en werkloosheid invoert”. Dit 
kan worden bereikt door mondiale sectorovereenkomsten te stimuleren om het milieueffect 
van specifieke industrieën wereldwijd te verminderen en tegelijkertijd voor iedereen gelijke 
voorwaarden te scheppen. Voorts moet bij duurzame ontwikkeling een evenwichtige 
ontwikkeling in EU als geheel in acht worden genomen, hetgeen betekent dat niet alleen de 
grote maar ook de kleinschalige industrieën en projecten moeten worden gesteund.

Als laatste is het verband met de Lissabon-strategie cruciaal. Industriebeleid is en blijft voor 
een belangrijk deel een nationale bevoegdheid. Echter, om de beleidsmaatregelen doeltreffend 
te laten zijn, moet het verband tussen de beleidsmaatregelen op nationaal niveau en op 
Europees niveau worden versterkt. Daarom moet in de volgende Lissabon-cyclus 2008-2010 
meer nadruk worden gelegd op industriebeleid, KMO’s en ondernemerschap.
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