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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. is er verheugd over dat industriebeleid nu in het middelpunt van de belangstelling staat in 
de EU; onderstreept dat een sterke industriebasis van cruciaal belang is voor de welvaart, 
het concurrentievermogen en het economisch succes van de EU, en het beste middel is
tegen recessie;

2. staat principieel kritisch tegenover de plannen van de Commissie tot selectieve 
vastlegging van zes prioritaire markten voor investeringen en innovatie; legt veeleer het 
accent op het belang van verbetering van de randvoorwaarden voor O & O en de centrale 
rol van startende ondernemingen en mkb-bedrijven als motor van de Europese 
innovatiecapaciteit;

3. is van mening dat het ter wille van de innovatie en ter versterking van de Europese 
concurrentiepositie van essentieel belang is de Europese onderzoeks- en 
ontwikkelingscapaciteit fors te verbeteren;

4. onderstreept de noodzaak de duurzaamheid van onze economie tot ontwikkeling te 
brengen om zo de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te kunnen verwezenlijken, 
en roept ertoe op duurzaamheid een centrale plaats toe te kennen in het Europese 
industriebeleid; in dit verband moet meer plaats worden ingeruimd voor 
milieuvriendelijke productieprocessen, moet de levensduur van consumptiegoederen 
worden verlengd, recycling worden bevorderd en de energie-efficiëntie van producten die 
binnen de interne markt worden gefabriceerd worden verbeterd;

5. constateert dat de industriële productie in de perifere gebieden van de EU drastisch 
afneemt; dringt bij de Commissie aan op maatregelen ter bevordering van een 
gelijkmatige verdeling van de industriële productie in Europa;

6. is van oordeel dat alleen een proactief en geïntegreerd industriebeleid, dat berust op 
onderzoek en innovatie, en een eengemaakte markt, dat verschillende beleidsterreinen en 
hulpbronnenefficiëntiemodellen (waaronder het consumentenbeleid en het 
arbeidsmarktbeleid) met elkaar verbindt, een gunstig economisch klimaat tot stand kan 
brengen en ondernemingen in de EU in de gelegenheid kan stellen een sterkere 
concurrentiepositie te veroveren, en ziet uit naar de invoering van het stappenplan voor 
de hervorming van de interne markt voor industrieproducten;

7. is van mening dat de instandhouding van de bestaande productiecapaciteit in tijden van 
crisis een essentiële vereiste is voor het voeren van een industriebeleid; is van mening dat 
dit alleen kan worden bewerkstelligd middels anticiperende en 
bedrijfsherstructureringsmaatregelen die met de volledige en actieve betrokkenheid van 
de werknemers moeten worden doorgevoerd;

8. wijst eens te meer op de rol van investeringen voor het stimuleren van innovatie en het 
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bevorderen van groei, en onderstreept dat ondernemerschap krachtiger moet worden 
ondersteund door het creëren van een beter zakelijk klimaat;

9. verzoekt de Commissie met voorstellen te komen voor de ontwikkeling van een Europees 
clusterbeleid met het oog op de samenwerking tussen onderling verbonden 
ondernemingen, toeleveranciers, dienstverleners en onderzoekscentra; wijst erop dat 
hoewel dergelijke samenwerkingsvormen op regionaal en nationaal niveau al langer 
bestaan en de positieve effecten daarvan tot dusver uitsluitend op die niveaus politiek zijn 
benut, zij ook de concurrentie tussen economieën op Europees niveau ten goede zijn 
gekomen; is van mening dat de voordelen die de gezamenlijke benutting van hulpbronnen 
en knowhow voor bedrijven, werknemers en regio's ook op Europees niveau zou 
opleveren, een nuttig instrument zou zijn om een evenwichtigere industriële en 
commerciële ontwikkeling te bevorderen;

10. is van mening dat een helder en solide rechtskader essentieel is voor de bevordering van 
de groei, en acht het mede daarom noodzakelijk de Europese wetgeving inzake 
markttoezicht te verbeteren ter waarborging van de veiligheid van producten en van 
eerlijke handelsvoorwaarden;

11. onderstreept het cruciale belang van de juiste wetgeving voor een succesvol 
industriebeleid en van de noodzaak om maatregelen uit te sluiten die op langere termijn 
de concurrentie vervalsen doordat er een onevenredig directe financiële invloed van 
uitgaat;

12. geeft aan dat de interne markt over een enorm, vooralsnog onbenut potentieel voor een 
groter concurrentievermogen en meer groei in de EU beschikt, en spoort de Commissie 
en de lidstaten in dit verband aan de bestaande belemmeringen versneld uit de weg te 
ruimen, in het belang van de consumenten, werknemers en (met name kleine en 
middelgrote) ondernemingen in de EU; voorts is het zaak de instrumenten te creëren en te 
versterken die nodig zijn om prospectie en financiering te ondersteunen (verzekeringen, 
betalingsgaranties, enz.) en aldus het mkb in staat te stellen zich internationaal te 
ontwikkelen;

13. wijst erop dat industriële productieprocessen steeds meer op kennis zijn gebaseerd en dat 
het potentieel van de industrie dan ook in belangrijke mate afhankelijk is van goed 
opgeleide specialisten; dringt derhalve aan op nauwe coördinatie tussen industriebeleid 
en opleidings- en bijscholingsmaatregelen;

14. verzoekt de Commissie de ontwikkeling van nationale investeringsbanken voor het mkb 
te ondersteunen en de bestaande investeringsbanken voor het mkb in staat te stellen hun 
werkzaamheden in andere lidstaten uit te breiden overeenkomstig de voorwaarden die 
gelden in die lidstaten teneinde de industriële productie te ondersteunen;

15. dringt er bij de EU en de lidstaten op aan door te gaan met de complete en algehele 
uitvoering van de Small Business Act, die een samenhangend kader vormt voor de 
maatregelen om de groei van het mkb te bevorderen en die niet los mag worden gezien 
van het nieuwe, ambitieuze industriebeleid van de EU;

16. Is van mening dat de toenemende hulpbronnenschaarste niet alleen maar een 
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duurzaamheidsprobleem is, maar ook steeds meer aan het uitgroeien is tot een essentieel 
concurrentieprobleem voor Europa en het Europese bedrijfsleven; onderstreept het belang 
van hulpbronnenefficiëntie als essentieel richtsnoer bij uitstek voor de Europese 
herindustrialiseringsagenda; roept in dit verband op tot:

– de volledige en grootschalige implementatie van het stappenplan van de Commissie 
voor een hulpbronnenefficiënt Europa;

– de integratie van de trapsgewijze benutting van de middelen in alle relevante 
beleidsgebieden, zodat het volle potentieel van onze schaarse grondstoffen wordt 
gebruikt;

– de ontwikkeling en vervolgens implementatie door de Commissie en de lidstaten van 
een methode van hulpbronnenboekhouding die moet worden geïntegreerd in de 
respectieve hoofdstukken van de EU- en nationale begrotingen (waarbij elke 
hoofdstuk overeenkomt met een bepaalde activiteit), die op hun beurt kunnen worden 
onderverdeeld in artikelen, en vervolgens waar nodig in posten, teneinde een 
effectieve integratie van de aan hulpbronnenefficiëntie verbonden aspecten in het 
beleid te kunnen waarborgen;

17. onderkent het belang van de traceerbaarheid van producten om consumenten de 
instrumenten te verschaffen om een beter geïnformeerde aankoopbeslissing te nemen en 
de door de eeuwen heen door lokale productenten verworven know-how op zijn waarde 
te leren schatten;

18. is van mening dat het industriebeleid moet voorzien in strategische doelstellingen die van 
cruciaal belang zijn voor het concurrentievermogen, zoals het opzetten van een efficiënte, 
geïnterconnecteerde vervoersinfrastructuur, een hoogontwikkeld digitaal netwerk en een 
Europees energiebeleid;

19. is van mening dat het stimuleren en mobiliseren van omvangrijke investeringen in op 
structurele en productinnovatie gericht onderzoek een essentiële voorwaarde is voor het 
voeren van een industriebeleid;

20. is van mening dat industriële groei in Europa alleen kan worden bereikt door middel van 
een investeringsstrategie in combinatie met krachtige maatregelen om de beschikbaarheid 
van krediet te faciliteren; 

21. onderstreept dat "gelijke beloning voor gelijk werk" bij industriebeleid het leidende 
beginsel moet zijn, teneinde te komen tot zowel gelijkheid van mannen en vrouwen op de 
werkplen, als gelijke voorwaarden voor werknemers met verschillende soorten 
arbeidsovereenkomsten;

22. is van oordeel dat het verder uitbouwen van het beginsel van vrij verkeer van 
werknemers, door middel van instrumenten als de wederzijdse erkenning van 
beroepskwalificaties en permanente opleidingen, met name voor kwetsbare werknemers, 
in belangrijke mate kan bijdragen aan het verkleinen van het tekort aan gekwalificeerd 
personeel en het op gang brengen van inclusieve groei;
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23. erkent dat duale opleidingen zowel de kwaliteit van de industrieproductie als de 
duurzame groei in Europa duidelijk ten goede komen, en dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan deze formule te blijven bevorderen en tot heel Europa uit te breiden;

24. verzoekt de lidstaten de richtlijn ter voorkoming van betalingsachterstanden zo snel 
mogelijk om te zetten, aangezien met name productiebedrijven daarvan het slachtoffer 
zijn;

25. dringt erop aan de mogelijkheden van kennisgevingsprocedure 98/34 ruimer te benutten, 
en vraagt de lidstaten om bij de effectbeoordelingen die zij in het kader van de 
ontwikkeling van nationale wetgeving opmaken ook altijd specifiek naar het aspect 
concurrentievermogen te kijken, in het bredere kader van de "internemarkttest" waarop is 
aangedrongen in de resolutie van 7 februari 2013, die ook aanbevelingen aan de 
Commissie omvat met betrekking tot het internemarktbeheer;

26. onderstreept het belang van adequate communicatie naar de Europese burgers toe omtrent 
de cruciale rol van het industriebeleid voor de bevordering van de economische groei in 
Europa;

27. benadrukt dat een ambitieus industriebeleid gepaard moet gaan met een optimale 
marktpositionering van onze producten en dat daarom vooral het accent moet komen te 
liggen op de kwaliteit van het product; onderstreept tevens de noodzaak de ambachtelijke 
vaardigheden in Europa in stand te houden, te exploiteren en verder tot ontwikkeling te 
brengen;

28. wijst nadrukkelijk op de bijdrage van bedrijven die kwaliteitsproducten fabriceren in 
termen van groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in de Europese Unie, 
aangezien deze sector goed is voor 3% van het bbp van de Europee Unie, een jaaromzet 
realiseert van meer dan 400 miljard euro en bijna 1,5 miljoen directe en indirecte banen 
in Europa genereert, althans volgens het op 26 september 2012 gepubliceerde 
werkdocument van de diensten van de Commissie inzake het concurrentievermogen van 
Europese topkwaliteitsbedrijven.

29. spreekt zijn steun uit voor een intensievere coördinatie van de 
vennootschapsbelastingstelsels in de EU door vaststelling van uniforme 
belastinggrondslagen.
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