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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 moet zijn gebaseerd op de sociale 
markteconomie en erop gericht moet zijn de transactiekosten met het oog op de 
concurrentiepositie en de duurzaamheid van het bedrijfsleven in Europa te drukken, en 
aldus ruimte te scheppen voor een doelmatige allocatie van middelen via de markten; stelt 
zich derhalve op het standpunt dat het opleggen van bindende kwantitatieve doelstellingen 
voor de industrie of voor overheidsopdrachten dient te worden vermeden; 

2. merkt op dat de voltooiing van de interne markt van essentieel belang is voor het 
concurrentievermogen van de Europese industrie; verzoekt de Commissie na te gaan in 
hoeverre er ruimte is voor efficiencyverbetering door harmonisatie en bestuurlijke 
verbeteringen in het kader van de aangekondigde Single Market Act; 

3. verzoekt de Commissie de strategie voor betere regelgeving voort te zetten en uit te 
breiden, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de specifieke behoeften 
van kleine en middelgrote ondernemingen; stelt zich op het standpunt dat er bij de 
effectbeoordeling van geplande wetgevingsvoorstellen ook moet worden gekeken naar 
‘concurrentiebestendigheid’;

4. 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; spoort de overheden ertoe aan de publieke acceptatie van 
wetenschappelijk onderbouwde nieuwe technologieën te ondersteunen;

5. 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; merkt 
op dat overheidsinterventie bij herstructureringsoperaties beperkt moet blijven tot het 
lenigen van sociale problemen en de herscholing van arbeidskrachten, en dat er geen 
plaats is voor verruiming van de EU-subsidies voor herstructureringsdoeleinden;

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de Europese industrie op mondiaal niveau 
kan rekenen op billijke verhoudingen in termen van regelgeving en markttoegang, en een 
strategie uit te werken om de internationalisering van het MKB te ondersteunen. 


