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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 een rijke en 
economisch succesvolle EU, en het beste middel is tegen recessie; 

2. is van oordeel dat alleen een proactief en geïntegreerd industriebeleid, dat verschillende 
beleidsterreinen (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; 

3. 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 Europese consumenten, werknemers en (met name kleine en 
middelgrote) ondernemingen;

4. onderstreept dat 'gelijke beloning voor gelijk werk' bij industriebeleid het leidende 
beginsel moet zijn; is van oordeel dat beroepskwalificaties en billijke salarissen niet 
uitsluitend een zaak van sociaal beleid zijn, maar ook voorwaarden voor groei, innovatie 
en investeringen; 

5. 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 
hogere opleiding, met name voor laagopgeleide werknemers en werknemers met een 
handicap, in belangrijke mate kan bijdragen aan het verkleinen van het tekort aan 
gekwalificeerd personeel en het op gang brengen van inclusieve groei;

6. 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 houden ook altijd specifiek naar het aspect 
concurrentievermogen te kijken. 


