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SUGGESTIES

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

1. onderstreept dat het industriebeleid van de EU – wil het ambitieus van opzet zijn – moet 
zijn gebaseerd op de sociale markteconomie en moet berusten op een sterke interne markt, 
zowel binnen de grenzen van de Europese Unie als naar buiten toe, en dat het zich ten 
doel moet stellen de transactiekosten te verminderen om een concurrentiebestendige en 
duurzame industrie in Europa te bevorderen; acht het in dit verband van cruciaal belang 
dat de kansen en uitdagingen van de globalisering worden aangegrepen door gelijktijdig 
gebruik te maken van alle industriële beleidsinstrumenten (zoals het O&O-beleid, het 
regionaal en cohesiebeleid, het concurrentiebeleid en het handelsbeleid, in combinatie met 
"slimme regelgeving"); 

2. is van oordeel dat het industriebeleid van de EU ook moet stoelen op concrete projecten 
die tastbare winst opleveren voor onze ondernemingen en burgers, zoals GMES, Galileo 
en ITER;

3. onderstreept dat er bij de formulering en uitvoering van het in de EU te voeren 
industriebeleid ook rekening moet worden gehouden met de voorwaarden waaronder 
industrieel afval, en met name giftige afvalproducten, worden verwerkt en met de 
bestemming die zij krijgen, om te zorgen dat industrieel afval niet uitgroeit tot een 
ecologische, economische of maatschappelijke belasting voor de bevolking van zowel de 
EU als die van derde landen;

4. merkt op dat de voltooiing van de interne markt van essentieel belang is voor het 
concurrentievermogen en de groei van de Europese industrie; benadrukt dat de Europese 
bedrijven behoefte hebben aan een passend kader om in Europees verband goederen en 
diensten te kunnen produceren en aanbieden en is in dit verband ingenomen met de in de 
Single Market Act vervatte voorstellen; verzoekt de Commissie in deze context na te gaan 
in hoeverre er ruimte is voor efficiencyverbetering door harmonisatie en bestuurlijke 
verbeteringen in het kader van de aangekondigde Single Market Act, met name op het 
gebied van btw en intellectuele-eigendomsrechten en van het EU-octrooi, van mondiale 
standaardisatie, etikettering en de invoering van specifieke sectorale normen;

5. spoort de lidstaten ertoe aan bij het beheer van de interne markt een proactievere rol te 
vervullen door verbetering van de samenwerking tussen nationale autoriteiten en een 
striktere omzetting, toepassing en handhaving van de internemarktregels in de praktijk; 
verzoekt de lidstaten de transactiekosten te verlagen door het treffen van aanvullende 
maatregelen zoals een effectievere e-overheid;

6. onderstreept dat de overheid de ontwikkeling van sleuteltechnologieën moet 
ondersteunen, en wijst op de noodzaak tot versnelde ontwikkeling van standaarden op dat 
terrein, die immers cruciaal zijn voor het behoud van het industrieel 
concurrentievermogen van de EU en voor het stimuleren van extra groei, en wijst erop dat 
dit met name geldt voor de ontwikkeling van innovatiebevorderende normen om het hoofd 
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te kunnen bieden aan de nieuwe problemen die zich aandienen op ecologisch en 
maatschappelijk gebied;

7. merkt op dat het Europees normalisatiestelsel met succes heeft bijgedragen aan de 
voltooiing van de interne markt en de versterking van de concurrentiepositie van de 
Europese industrie; roept de Commissie er niettemin toe op maatregelen ter verdere 
verbetering van de kwaliteit van Europese normen en ter versnelling van de 
normalisatieprocedures voor te stellen, om te bewerkstelligen dat nieuwe technologieën 
daadwerkelijk sneller worden omgezet in innovatieve producten die in de gehele interne 
markt kunnen worden verkocht;  merkt op dat er door middel van verdere verbeteringen 
voor moet worden gezorgd dat de normeringsprocedures zich ook in de toekomst op een 
marktgeoriënteerde manier blijven voltrekken en dat mkb-bedrijven er van nabij bij 
worden betrokken en er beter toegang toe krijgen;

8. onderstreept de noodzaak om binnen het Europese normalisatiestelsel rekening te houden 
met de specifieke kenmerken van mkb-bedrijven en van ambachtelijke ondernemingen, 
met name in termen van beperking van de kosten om toegang tot de normen te krijgen, om 
ze bekend te maken (door publicatie van samenvattingen) en daarvoor financiële steun te 
verlenen; wijst met name op de essentiële rol die nationale normalisatie-instellingen 
moeten vervullen bij de bevordering en ondersteuning van de participatie van mkb- en 
ambachtelijke bedrijven in het normalisatieproces, overeenkomstig het systeem van 
"nationale delegaties";

9. benadrukt het economisch belang van mkb-bedrijven en van de be- en verwerkende 
industrie in de Europese textielsector; dringt er derhalve op aan dat het "denk eerst aan de 
kleintjes"-principe dat door de Small Business Act wordt gepropageerd, een centraal 
onderdeel gaat uitmaken van het nieuwe industriebeleid van de EU, zodat kan worden 
gegarandeerd dat aan specifieke kenmerken van deze ondernemingen recht wordt gedaan 
bij de verdere uitwerking en tenuitvoerlegging van dit beginsel;

10. onderstreept dat de gehele toeleveringsketen, die grotendeels bestaat uit mkb-bedrijven, 
bij de uitstippeling van het Europees industriebeleid moet worden betrokken; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op meer en beter ontwikkelde initiatieven op te zetten 
zoals het Enterprise Europe Network, zodat mkb-bedrijven zich beter bewust worden van 
de potentiële voordelen van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden en zodat 
meer mkb-bedrijven in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning bij het verwerven 
van toegang tot nieuwe markten, bij het aanboren van nieuwe technologieën en van EU-
steun en -financieringsmogelijkheden;

11. acht effectief markttoezicht in de gehele interne markt van cruciaal belang voor de 
bescherming van de Europese industrie tegen oneerlijke concurrentie; spoort de 
Commissie ertoe aan met ambitieuze voorstellen te komen tot hervorming van het 
bestaande stelsel van markttoezicht, tot versterking van de rol van de EU bij de 
coördinatie van het door de lidstaten uitgeoefende markttoezicht en van hun 
douaneautoriteiten en om erop toe te zien dat in alle lidstaten voldoende middelen 
beschikbaar worden gesteld;

12. verzoekt de Commissie de strategie voor betere regelgeving voort te zetten en het 
internemarktbeleid te verbeteren, bijvoorbeeld door het creëren van éénloketsystemen en 
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het bevorderen van grensoverschrijdende bestuurlijke oplossingen online, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de specifieke behoeften van mkb-bedrijven; dringt 
er bij de Commissie op aan, in haar effectbeoordelingen meer belang toe te kennen aan de 
gevolgen van nieuwe wetgeving voor het industriële concurrentievermogen en de 
bestaande wetgeving hierop te toetsen;

13. merkt op dat precommerciële overheidsopdrachten een beslissende eerste aanzet kunnen 
geven voor het aanboren van nieuwe markten voor innovatieve en groene technologieën, 
en tegelijkertijd de kwaliteit en effectiviteit van overheidsdiensten ten goede komen; roept 
de Commissie en de lidstaten ertoe op de bestaande mogelijkheden op het gebied van 
precommerciële overheidsopdrachten voor overheidsinstanties beter te communiceren;

14. is van mening dat de betekenis van openbare aanbestedingen in termen van bevordering 
van het innovatief potentieel van de industrie niet mag worden onderschat; roept de EU-
lidstaten er in dit verband toe op het potentieel van precommerciële aanbestedingen als 
drijvende kracht voor innovatie en als instrument om de betrokkenheid van mkb-bedrijven 
bij overheidsaanbestedingen ten volle te benutten, zodat voor het Europese bedrijfsleven 
toonaangevende markten kunnen worden opgespoord en effectief gestimuleerd;

15. stelt zich op het standpunt dat innovatie aan welke vorm van industriebeleid dan ook ten 
grondslag moet liggen; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de ontwikkeling 
van sleuteltechnologieën te bevorderen door het scheppen van een innovatievriendelijk en 
technologieneutraal klimaat, en tegelijkertijd de eerbiediging van intellectuele en 
industriële eigendomsrechten te waarborgen; is in dit verband van mening dat 
overheidsopdrachten een belangrijke rol kunnen vervullen wanneer daarbij meer het 
accent komt te liggen op het stimuleren van innovatie en de bevordering van duurzame 
producten, met name door meer plaats in te ruimen voor precommerciële 
overheidsopdrachten, waar de Europese Unie duidelijk achterloopt op haar voornaamste 
concurrenten; spoort de overheden ertoe aan de publieke acceptatie van wetenschappelijk
onderbouwde nieuwe technologieën te ondersteunen; acht het van essentieel belang dat 
het menselijk kapitaal wordt versterkt door gebruikmaking van maatregelen om braindrain 
uit Europa te voorkomen en door de vorming van clusters in innovatieve sectoren te
bevorderen, om zo de industriële groei en het concurrentievermogen van de industrie in de 
EU te waarborgen, met name door het aangaan van publiek/private partnerschappen;

16. benadrukt dat de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten de hoeksteen vormt 
voor het behoud van Europese knowhow en de bevordering van innovatie binnen de EU, 
waarbij met name moet worden gedacht aan intensievere bestrijding van namaak en 
verlaging van de octrooikosten in Europa; roept de lidstaten en de Commissie er in dit 
verband toe op zich te blijven beijveren voor de zo spoedig mogelijke invoering van een 
EU-octrooi en van een adequate geschillenbeslechtingsregeling, en om meer middelen in 
te zetten voor en meer werk te maken van de coördinatie tussen douaneautoriteiten en 
markttoezichtinstanties, zodat het opsporen van nagemaakte producten bij binnenkomst in 
de interne markt kan worden vergemakkelijkt;

17. roept de lidstaten en de Commissie ertoe op om, indien een akkoord op Europees niveau 
onmogelijk blijkt te zijn, zich sterk te blijven maken voor de invoering van een EU-
octrooi middels de procedure van nauwere samenwerking, zodat er een concurrentie- en 
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innovatiegericht Europees industriebeleid kan worden ontwikkeld;

18. wijst op het steeds acutere tekort aan beschikbare grondstoffen (zoals non-ferro metalen) 
waarmee de EU-industrieën – die het moeten hebben van een hoge toegevoegde waarde –
zich geconfronteerd zien als gevolg van de door de opkomende economieën aangedreven, 
snel toenemende druk op de mondiale vraag; onderstreept dat er voor de EU met hoge 
prioriteit een grondstoffenrecyclingbeleid moet worden ontwikkeld ter ondersteuning van 
het industriebeleid van de EU, waarbij oplossingen moeten worden aangedragen voor de 
problemen met betrekking tot afvalrecycling en maximaal hergebruik van afvalstoffen 
moet worden bevorderd; roept de Commissie ertoe op het voortouw te nemen bij de 
ontwikkeling van een nieuw organisatiemodel voor duurzame productie met inachtneming 
van de cyclische processen die al in veel sectoren bestaan, zoals bij de productie van op 
aluminiumbasis vervaardigde producten;

19. benadrukt dat de toegang tot financiering voor ondernemingen, en met name voor mkb-
bedrijven, nog steeds te beperkt is en dat de Europese Unie moet innoveren om gunstiger 
randvoorwaarden te creëren voor de ontwikkeling van investeringen in de reële economie; 
is van mening dat het in tijden van budgettaire crisis meer dan ooit noodzakelijk is naar 
nieuwe financieringsmethoden te zoeken, met name door versnippering van de 
risicokapitaalmarkt tegen te gaan, innovatiegerichte publiek/private partnerschappen tot 
ontwikkeling te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke technologie-
initiatieven, en de rol van de EIB te versterken; onderstreept de noodzaak tot verbetering 
van de toegankelijkheid van de op de financiële markten voor mkb-bedrijven beschikbare 
financieringsmiddelen;

20. is van mening dat het concurrentiebeleid onder inachtneming van de regels van de interne 
markt ook moet voorzien in de behoeften die een ambitieus industriebeleid met zich 
meebrengt;

21. onderstreept dat de sociale partners het beste zijn gekwalificeerd om de als gevolg van de 
economische crisis noodzakelijk geworden aanpassingen in goede banen te leiden en is 
ingenomen met de in de Single Market Act geformuleerde suggestie om met de sociale 
partners gezamenlijk in overleg te treden over de instelling van een Europees systeem 
voor conceptuele planning van bedrijfsherstructureringen dat erop gericht is zo efficiënt 
mogelijk gebruik te maken van de voor herstructurering beschikbare middelen;

22. merkt op dat de Europese industrie in toenemende mate afhankelijk is van zakelijke 
dienstverlening en dat daarom de nodige aandacht moet worden besteed aan alle 
belangrijke schakels in de productieketen; is in dit verband ingenomen met het feit dat de 
Commissie aangeeft bereid te zijn meer belang toe te kennen aan deze onderlinge 
correlaties;

23. wijst er eens te meer op dat snel vooruitgang moet worden geboekt bij de onderlinge 
integratie van het Europees ondernemingsregister als middel ter waarborging van de 
transparantie en betrouwbaarheid van de daarin opgenomen informatie, zowel voor 
producenten als consumenten;

24. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de Europese industrie op mondiaal niveau 
kan rekenen op billijke verhoudingen in termen van regelgeving en toegang tot de markten 
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van onze partners, en een strategie uit te werken om de internationalisering van het 
midden- en kleinbedrijf te ondersteunen; is van mening dat het economisch en sociaal 
beleid van de EU, wil het in dit tijdperk van globalisering ambitieus van opzet zijn, ook 
een reële externe dimensie dient te omvatten; is van mening dat Europa zijn belangen en 
waarden assertiever en in een geest van wederkerigheid en wederzijds voordeel moet 
weten te verdedigen.
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