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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 sinds 2008 3 miljoen arbeidsplaatsen 
en 10% van haar productie is kwijtgeraakt, terwijl zij een van de voornaamste vectoren 
van groei voor Europa is; dringt er bij de Commissie op aan een effectieve 
gemeenschappelijke strategie uit te werken voor de herindustrialisering van de Europese 
Unie;

2. dringt erop aan dat het Europese industriebeleid de sectoren ondersteunt die voor groei 
kunnen zorgen en waar Europa sowieso al een toppositie inneemt; dringt erop aan dat de 
Unie investeert in de grote vervoers-, energie en telecommunicatie-infrastructuur;

3. onderstreept het belang van onderzoek en innovatie voor de concurrentiepositie van de 
Europese ondernemingen op de wereldmarkten; verzoekt de Unie en haar lidstaten met 
aandrang meer financiële middelen te investeren in onderzoek en ontwikkeling; verzoekt 
de Commissie de opkomst te bevorderen van industriële sectoren die steunen op 
geavanceerde technologie, producten met veel toegevoegde waarde op de markt brengen 
en energiezuinig functioneren;

4. 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 door hun toegang tot financiering 
te faciliteren;

5. verzoekt de Commissie het handelsbeleid en het mededingingsbeleid van de Unie ten 
dienste te stellen van het Europese industriebeleid; dringt aan op meer convergentie tussen 
de lidstaten op fiscaal, sociaal en budgettair vlak om het ontstaan van gemeenschappelijke 
industriële projecten te bevorderen;

6. moedigt de Commissie ertoe aan garanties in het leven te roepen voor de toegang van de 
Europese ondernemingen tot de internationale markten; acht het primordiaal belang de 
wederkerigheid op het vlak van de toegang tot de openbare aanbestedingen te garanderen, 
de industriële-eigendomsrechten van de Europese ondernemingen te garanderen en de 
doelmatigheid van de instrumenten voor de bescherming van de handel te verbeteren.


