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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. constateert het verval van de Europese industrie, die, in het bijzonder als gevolg van de 
ontwikkelingen in het mundiale industriële landschap, sinds 2008 3 miljoen 
arbeidsplaatsen en 10% van haar productie is kwijtgeraakt, terwijl zij een van de 
voornaamste vectoren van groei voor Europa is; verzoekt de Commissie onverwijld een 
duurzame gemeenschappelijke strategie voor de lange termijn te ontplooien om de 
Europese industrie aan de hand van concrete maatregelen te stimuleren, te valoriseren en 
aantrekkelijk te maken met als doel haar concurrentiekracht op de wereldmarkt te 
handhaven; herinnert eraan dat het gemeenschappelijk handelsbeleid voor de industrie van 
doorslaggevend belang is;

2. is ingenomen met het feit dat de Commissie een sterk politiek signaal heeft doen uitgaan 
door te vragen dat het aandeel van de industriële sector in het BBP tegen 2020 tot 20% 
zou toenemen; benadrukt evenwel het feit dat dit streefdoel alleen realistisch kan zijn, als 
het ondersteund wordt door overeenkomstige maatregelen;

3. verzoekt de Commissie haar engagement om indicatoren op te stellen om het 
herindustrialiseringsproces te controleren en te evalueren, na te komen; onderstreept het 
feit dat deze indicatoren niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief moeten zijn, om 
ervoor te zorgen dat het proces in kwestie duurzaam is en dat het verenigbaar is met de 
bescherming van het milieu;

4. betreurt het feit dat er binnen de Commissie nog steeds geen geïntegreerd industriebeleid 
bestaat en dat artikel 173 van het VWEU over de coördinatie van het industriebeleid van 
de EU met dat van de lidstaten nog steeds niet is aangewend;

5. dringt erop aan dat het Europese industriebeleid de sectoren ondersteunt die voor groei en 
toegevoegde waarde kunnen zorgen en waarin Europa sowieso al een toppositie inneemt 
of hiervoor het potentieel heeft en ervoor zorgt dat sectoren als lucht- en ruimtevaart, 
chemie, auto's, landbouw en voedingsmiddelen, textiel en kleding en machinebouw 
competitief blijven; dringt erop aan dat de Europese instellingen, de lidstaten en de 
particuliere partners betere afspraken maken om het tempo van de investeringen in de 
grote infrastructuur op het gebied van duurzaam vervoer en duurzame mobiliteit, 
hernieuwbare energiebronnen en telecommunicatie, alsmede in ecologische hoogwaardige 
industriële producten als ecologische voertuigen en schepen of in technologie om de 
gevolgen van de productieprocessen voor het milieu te verminderen, op te voeren; 
herinnert eraan dat het belangrijk is het gebruik te bevorderen van lokale hulpbronnen, om 
ervoor te zorgen dat een werkelijke herindustrialisering baten en banen oplevert; 

6. benadrukt het feit dat het Europese industriebeleid gebaseerd moet zijn op een 
gecoördineerde Europese strategie van de lidstaten om de integratie van de Europese 
energiemarkt te vergroten, de Europese energie-infrastructuur te ontwikkelen en de kosten 
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van de Europese energie, alsmede de afhankelijkheid van de Unie van energieleveranciers 
van derde landen te verminderen;

7. onderstreept het belang van onderzoek en innovatie voor de concurrentiepositie van de 
Europese ondernemingen op de wereldmarkten; verzoekt de Europese Unie en haar 
lidstaten met aandrang meer financiële middelen te investeren in onderzoek en 
ontwikkeling; verzoekt de Commissie de ontwikkeling te bevorderen van industriële 
sectoren die steunen op geavanceerde technologie, producten met veel toegevoegde 
waarde op de markt brengen en energiezuinig functioneren om beter te kunnen inspelen 
op de uitdagingen van de klimaatverandering; dringt er eveneens op aan dat de 
ontwikkeling van nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld de hernieuwbare energiebronnen en de 
scheppende sectoren, waar Europa troeven in handen heeft, wordt aangemoedigd; 
benadrukt het feit dat onze bedrijven beter moeten kunnen anticiperen op de behoeften 
van derde markten, om te voldoen aan de internationale vraag;

8. onderstreept dat de beschikbaarheid van grondstoffen van essentieel belang is voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de Europese industrie en waarschuwt ervoor dat er 
zonder bepaalde uiterst belangrijke grondstoffen (kernenergie, ruimtevaart, luchtvaart, 
geneeskunde, informatica, nieuwe materialen, militaire uitrusting, enz.) geen vooruitgang 
mogelijk is in de meeste strategische industrietakken in Europa;

9. roept de Commissie daarom op haar strategie ter verdediging van de belangen van de Unie 
op het gebied van de zekerheid van grondstoffenvoorziening in het kader van 
handelsovereenkomsten (vrijhandelsovereenkomsten, economische 
partnerschapsovereenkomsten enz.) te versterken; is van mening dat met deze strategie 
een einde moet worden gemaakt aan de exportbeperkingen van sommige landen en dat zij 
een adequate voorziening van grondstoffen mogelijk moet maken, door middel van 
akkoorden inzake billijke handel en strategische partnerschappen;

10. is tevreden met de komende inwerkingtreding van het Europees octrooi, dat de Europese 
bedrijven een hoog niveau van bescherming zal garanderen van hun intellectuele-
eigendomsrechten, terwijl tegelijk de aan hun inplanting op nieuwe markten voorafgaande 
formaliteiten worden verlicht; is ingenomen met het in maart 2013 door de Commissie 
aangekondigde initiatief om Europese kmo’s internationaal concurrerender te maken door 
vereenvoudiging van het systeem voor de registratie van merken in het buitenland; 

11. vraagt dat de Europese Unie beleidsmaatregelen neemt op het gebied van mobiliteit en 
beroepsopleiding op de Europese markt, met name op het gebied van talen en 
informatietechnologie, om het concurrentievermogen en de vaardigheden van de 
werknemers in de Europese industrie te verbeteren;

12. onderstreept het belang van een duidelijk en stabiel rechtskader om de investeringen in de 
industrie in de hand te werken; spoort de Commissie en de lidstaten ertoe aan de 
ontwikkeling en de internationalisering van de Europese kmo's, die een belangrijke rol 
spelen in het industriebeleid van morgen, te bevorderen en hun toegang tot financiering te 
faciliteren zodat zij kunnen investeren en innoveren; herinnert eraan dat 
overheidsopdrachten een fundamentele rol spelen in de ondersteuning van de 
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ontwikkeling en de groei van kmo's; vraagt de instelling van één loket voor kmo's voor 
vragen in verband met de interne markt en de externe markten; moedigt de Commissie 
ertoe aan de financiële en technologische valorisering van octrooien te ondersteunen;

13. beschouwt betere, goedkopere en snellere toegang van kmo's tot antidumpingprocedures 
als essentieel voor betere bescherming van kmo's tegen oneerlijke praktijken van 
handelspartners; verzoekt de Europese Unie hiermee rekening te houden bij de 
hervorming van de instrumenten voor de bescherming van de handel;

14. stelt daarom voor een netwerk te ontwikkelen tussen kmo's en grote Europese 
ondernemingen zodat kmo's kunnen profiteren van de expertise, de exportcapaciteit en het 
innovatievermogen van die ondernemingen; dringt er bij de lidstaten en de Commissie op 
aan ontwikkeling aan te moedigen en financiering te faciliteren ten behoeve van de 
partnerschappen tussen kmo's, universiteiten en wetenschappers voor de ontwikkeling van 
nieuwe technologie;

15. wijst erop dat de internationale concurrentiepositie van Europa belangrijk is voor een 
geslaagde herindustrialisering ervan; verzoekt de Commissie daarom bij alle toekomstige 
wetgevingsvoorstellen rekening te houden met de internationale concurrentiepositie van 
de sectoren in kwestie en de concurrentiepositie hiervan niet te verslechteren, om ervoor 
te zorgen dat de Europese industrie zich in het kader van de mondiale concurrentie 
handhaaft;

16. verzoekt de Commissie het handelsbeleid en het mededingingsbeleid van de Unie ten 
dienste te stellen van het Europese industriebeleid; dringt erop aan dat de Commissie 
convergentie tussen de lidstaten op fiscaal, sociaal en budgettair vlak in de hand werkt om 
het ontstaan van gemeenschappelijke industriële projecten te bevorderen; verlangt dat de 
Commissie algemene effectbeoordelingen - ex ante en ex post - uitvoert betreffende de 
gevolgen van de vrijhandelsovereenkomsten, zowel degene die al gesloten zijn als degene 
waarover wordt onderhandeld, voor het Europese industriebeleid en dat zij voor de totale 
looptijd e r v a n  hun toepassing en hun coherentie met de Europese 
industrialiseringsdoelstellingen onder de loep neemt;

17. acht een herziening van de Europese overnamerichtlijn nodig om Europa de middelen te 
bezorgen om zich te verzetten tegen projecten die funest kunnen blijken voor haar 
industriële en commerciële weefsel; is van mening dat de Unie zich moet kunnen 
verzetten tegen een overnamebod dat afkomstig is van een bedrijf dat niet 
maatschappelijk verantwoord onderneemt en/of niet voldoet aan governancecriteria, 
alsmede tegen een gepland overnamebod met betrekking tot activiteiten die de Unie en 
haar lidstaten strategisch achten;

18. is van mening dat het Europese industriebeleid de oprichting moet bevorderen van 
Europese industriële groepen met mondiale omvang op de terreinen waar de Europese 
industrie momenteel aan de top staat en op die waar zij in de toekomst zal beslissen om te 
investeren;

19. herinnert eraan dat technische normen en voorschriften een fundamentele rol spelen om 
het leiderschap van de Europese Unie in de meest innoverende sectoren, inclusief de 
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groene technologie, te garanderen; moedigt daarom de Commissie aan de samenwerking 
met essentiële derde landen – met name de opkomende landen – te verbeteren om 
gemeenschappelijke technische normen te creëren maar tegelijkertijd de verschillende 
maatschappelijke opties die aan deze normen gekoppeld zijn, te respecteren;

20. moedigt de Commissie ertoe aan garanties in het leven te roepen voor de toegang van de 
Europese ondernemingen tot de internationale markten; acht het van primordiaal 
belang de wederkerigheid op het vlak van de handelsbetrekkingen, in het bijzonder wat 
de toegang tot openbare aanbestedingen betreft, te garanderen, de industriële-
eigendomsrechten van de Europese ondernemingen te beschermen en de 
doeltreffendheid van de instrumenten voor de bescherming van de handel met de 
handels- en met de herindustrialiseringsstrategie te verbeteren;

21. acht het van essentieel belang dat de Unie zich voorziet van instrumenten die haar in staat 
stelt om:
- een actiever antidumpingbeleid te voeren en onder meer te reageren op de 

onrechtmatige exportfinanciering van sommige derde landen,
- een waarachtig wisselkoersbeleid te voeren waarmee de Europese handelsbelangen 

worden verdedigd,
- te zorgen voor de toepassing van het concept "eerlijke handel", dat berust op 

wederzijdse naleving van sociale, ecologische en culturele normen of normen die 
betrekking hebben op de eerbiediging van de mensenrechten in het internationale 
handelsverkeer;

22. neemt kennis van het plan van de Commissie om de instrumenten voor de bescherming 
van de handel, die de hoeksteen vormen van het industriële beleid, te moderniseren; 
spreekt de hoop uit dat deze modernisering de doeltreffendheid ervan verhoogt; verzoekt 
de Commissie daarom deze instrumenten niet af te zwakken, de jure noch de facto, maar 
deze daarentegen te versterken opdat de Europese ondernemingen, ongeacht hun omvang, 
efficiënter en sneller beschermd kunnen worden tegen illegale of oneerlijke 
handelspraktijken;  

23. benadrukt dat, telkens de omstandigheden het rechtvaardigen, gebruik moet worden 
gemaakt van handelsbeschermende instrumenten jegens landen die zich niet houden aan 
de internationale handelsregels of de met de EU gesloten vrijhandelsovereenkomsten;

24. is tevreden met het voorstel voor een verordening betreffende de uitoefening van de 
rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale handelsregels;  
is van mening dat een grotere reactiebereidheid met betrekking tot de uitoefening van 
onze rechten onze geloofwaardigheid kan herstellen en onze handelsbetrekkingen 
opnieuw in evenwicht kan brengen;

25. betreurt het feit dat intellectuele-eigendomsrechten op het grondgebied van sommige 
handelspartners onvoldoende worden beschermd en betreurt het gebrek aan concrete 
middelen die ter beschikking worden gesteld van de Europese bedrijven, met name kmo’s, 
om schendingen van deze rechten efficiënt te bestrijden; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om een versterking van de douanesamenwerking in de Unie en met derde landen 
met betrekking tot de inbeslagneming van namaakgoederen en om vereenvoudiging van 
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de douaneprocedures; vraagt de Commissie en de lidstaten nauwer met derde landen 
samen te werken in verband met vraagstukken rond auteursrechten en het verlenen van 
licenties;

26. herinnert de Commissie eraan dat het lage salarisniveau en de beperkte milieubescherming 
nog altijd zeer belangrijke factoren zijn in het kader van de internationale mededinging en 
dat dringend moet worden gestreefd naar een harmonisering van de desbetreffende 
normen op het niveau van de strengste normen die gelden, om ervoor te zorgen dat de 
Unie werkelijk geherindustrialiseerd worden kan; verzoekt de Commissie bijgevolg er via 
onderhandelingen voor te zorgen dat bindende engagementen op het gebied van 
werknemersrechten en milieubescherming in de vrijhandelsakkoorden met derde landen 
worden opgenomen; verzoekt de Commissie ook verplichte systemen voor de 
traceerbaarheid van producten te ontwikkelen waarmee kan worden bewezen dat deze aan 
de internationale normen inzake werknemersrechten en milieubescherming voldoen;

27. vraagt de Europese Unie haar industriële productie te valoriseren door preciezere 
informatie te verstrekken aan de consumenten, door de vermelding van de herkomst van 
de producten van de Unie en de producten die zijn ingevoerd uit derde landen, verplicht te 
stellen en door de geografische aanduidingen van Europese levensmiddelen in derde land 
en te laten naleven;

28. vraagt dat alle producten die worden ingevoerd uit derde landen, voldoen aan de milieu-, 
gezondheids- en sociale normen die door de Unie worden toegepast en dat deze normen 
op de wereldmarkt worden verdedigd, om Europese industriële producenten te 
beschermen tegen oneerlijke mededinging.
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