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SUGGESTIES

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

1. merkt op dat internationalisering en innovatie drijvende krachten zijn achter extern 
concurrentievermogen en groei en van wezenlijk belang zijn voor het behalen van de 
strategische doelstellingen EU 2020;

2. benadrukt het belang van energie-efficiënte, hernieuwbare en klimaattechnologieën bij de 
overgang naar een duurzame wereldeconomie; erkent de leidende positie van de EU in 
vele sleutelsectoren voor klimaatvriendelijke en grondstofzuinige industrieproductie; 
verzoekt de Commissie om in deze sectoren strategieën voor internationalisering en 
innovatie vast te leggen;

3. onderstreept de noodzaak om het handels- en innovatiebeleid van de Europese Unie om te 
zetten in een daadwerkelijk instrument voor het scheppen van banen, het uitroeien van 
armoede en voor duurzame ontwikkeling in de wereld; is er vast van overtuigd dat de 
samenhang tussen de interne en externe aspecten van het EU-beleid onontbeerlijk is en dat 
het concept van een nieuw handelsbeleid dient aan te sluiten op een krachtig industrie- en 
innovatiebeleid dat leidt tot nieuwe banen, om de economische groei te waarborgen die op 
zijn beurt voor meer en betere banen zorgt;

4. is van mening dat het voor de ontwikkeling van een concurrerend handelsbeleid van 
essentieel belang is de doelstelling te verwezenlijken om voor 2020 3% van het BBP van 
de Unie te investeren in O&O-activiteiten;

5. wijst erop dat normalisatie de toegang tot markten vereenvoudigt en interoperabiliteit 
mogelijk maakt, en zo kan leiden tot meer innovatie en concurrentievermogen; moedigt de 
Commissie aan om zich nog sterker in te spannen voor het opnemen in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten van Europese normen, met name op sociaal en milieugebied;

6. benadrukt dan ook dat men zich bij alle strategieën voor het omvormen van Europa voor 
een wereld na de crisis moet laten leiden door het doel duurzame banen te scheppen;

7. is van mening dat het innovatiebeleid van de EU in het bijzonder gericht moet zijn op 
ondersteuning van beginnende ondernemingen en schaalvoordelen bij milieuvriendelijke, 
energiebesparende en koolstofarme productiesystemen en technologieën, bescherming van 
betaalbare IER, verbetering van de toegang van het MKB tot financiering, versterking van 
de internationale dimensie van het MKB, liberalisering van beschermde markten, 
stabilisering van wisselkoersen, bevordering van de rechtsbescherming van Europese 
ondernemingen in het buitenland en bestrijding van oneerlijke concurrentie, piraterij en 
vervalsing;

8. is van mening dat het voor een doelmatig beleid voor innovatie en groei onontbeerlijk is te 
investeren in onderzoeksprogramma's waarmee de mobiliteit van en de uitwisseling tussen 
onderzoekers op internationaal niveau wordt vergemakkelijkt en de samenwerking tussen 
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wetenschap en bedrijfsleven wordt versterkt (Marie Curie-acties);

9. merkt op dat sociale veranderingen een belangrijke aandachtspunt van de Innovatie-Unie 
blijven; benadrukt dat het allesomvattende doel de ontwikkeling op lange termijn en de 
verbetering van het concurrentievermogen van de EU moet zijn;

10. stelt vast dat niet alleen voorrang mag worden gegeven aan innovatie op bepaalde 
gebieden om te voorkomen dat op lange termijn waardevol innoverend potentieel verloren 
gaat;

11. is van mening dat de markten voor overheidsopdrachten in de EU een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan de invoering op grote schaal van nieuwe milieuvriendelijke producten 
en diensten; betreurt dat onze internationale partners hun interne markten voor 
overheidsopdrachten niet hebben geopend voor ondernemingen uit de EU zoals de interne 
markt van de EU open is gesteld voor ondernemingen uit derde landen;

12. benadrukt de noodzaak bijzondere aandacht te besteden aan de niet-tarifaire 
belemmeringen omdat deze, nu de tarieven geleidelijk aan worden beperkt of afgeschaft, 
wellicht het grootste obstakel aan het worden zijn voor de internationale handel; acht alle 
belemmeringen die het gevolg zijn van de onsamenhangende tenuitvoerlegging van 
bilaterale en multilaterale handelsregels ongerechtvaardigd; acht echter alle 
belemmeringen gerechtvaardigd die voortvloeien uit legitieme wettelijke en 
bestuursrechtelijke activiteiten van overheden op andere gebieden dan handel, maar die 
onbedoelde gevolgen voor de handel hebben en waarvan de afschaffing onderworpen 
moet zijn aan openbare raadpleging en overleg;

13. moedigt een vereenvoudiging aan van de beleidsmaatregelen voor innovatie en het 
opstarten van middelgrote en kleine ondernemingen; ondersteunt de oprichting van een 
Europese dienst om innovatiepartnerschappen te bevorderen; is van mening dat politieke 
en sterkere financiële ondersteuning een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan 
innovatie, met name voor netwerkactiviteiten binnen het MKB ter bevordering van 
samenwerking op het gebied van O&O, marketing en internationalisering binnen 
sectoriële clusters;

14. merkt op dat het eenvormige Europese octrooi en het statuut van de Europese 
vennootschap moeten worden ingevoerd om de overgang naar handel buiten de 
Gemeenschap te bevorderen; benadrukt de noodzaak om de kosten van een EU-octrooi en 
IER te verminderen, rekening houdend met de economische ongelijkheden tussen de EU-
lidstaten, om het concurrentievermogen hiervan te versterken ten opzichte van 
Amerikaanse en Japanse prijzen;

15. erkent dat de overdracht van technologie in het belang van ontwikkeling en met 
eerbiediging van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen een belangrijk aspect van het 
Europees handelsbeleid moet zijn, maar erkent eveneens dat de overdracht van Europese 
hoogtechnologische kennis aan derde landen moet worden gecontroleerd door de 
Commissie om betere informatie over innovatiepatronen en toekomstige ontwikkelingen 
te verkrijgen en om oneerlijke concurrentie te voorkomen;

16. erkent dat met het oog op de strijd tegen klimaatverandering en het streven naar energie-
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efficiëntie en de dematerialisatie van de industriële productie een actief beleid nodig is 
voor de verspreiding van nieuwe technologieën in de wereld.
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