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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een nieuwe industriestrategie voor Europa
(2020/2076(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), met name 
de artikelen 9, 151 en 152, artikel 153, leden 1 en 2, en artikel 173, dat betrekking heeft 
op het industriebeleid van de EU en onder meer verwijst naar het concurrentievermogen 
van de industrie van de Unie,

– gezien de artikelen 14, 27 en 30 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie,

– gezien het VWEU en het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), met name 
artikel 5, lid 3, daarvan en Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid,

– gezien artikel 3, lid 3, VEU waarin naar de interne markt, duurzame ontwikkeling en de 
sociale markteconomie wordt verwezen,

– gezien de Europese pijler van sociale rechten,

– gezien de bevindingen van de index van de digitale economie en samenleving 2020, die 
op 11 juni 2020 zijn gepubliceerd,

– gezien de publicatie van de Commissie van 2 juni 2020 over een routekaart voor de 
farmaceutische strategie met het oog op tijdige toegang tot betaalbare medicijnen voor 
patiënten, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 mei 2020 met als titel “Het moment 
van Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie” (COM(2020)0456),

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 mei 2020 getiteld “Aangepast 
werkprogramma van de Commissie voor 2020” (COM(2020)0440),

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 februari 2020, getiteld “Een Europese 
datastrategie” (COM(2020)0066),

– gezien het Witboek van de Europese Commissie van 19 februari 2020 over kunstmatige 
intelligentie – een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen 
(COM(2020)0065),

– gezien het verslag van de Commissie van 19 februari 2020 over de gevolgen van 
kunstmatige intelligentie, het internet der dingen en robotica op het gebied van 
veiligheid en aansprakelijkheid (COM(2020)0064),

– gezien zijn resolutie van 15 mei 2020 over het nieuwe meerjarig financieel kader, eigen 
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middelen en het herstelplan1,

– gezien de Europese economische voorjaarsprognose 2020 van de Commissie,

– gezien de conclusies van 23 april 2020 van de voorzitter van de Europese Raad na de 
videoconferentie met de leden van de Europese Raad,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden2,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van 8 april 2020 over de wereldwijde EU-respons op COVID-19 (JOIN (2020) 0011),

– gezien de conclusies van 17 maart 2020 van de voorzitter van de Europese Raad na de 
videoconferentie met de leden van de Europese Raad over COVID-19,

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 maart 2020 getiteld “Gecoördineerde 
economische respons op de uitbraak van COVID-19”,

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 maart 2020 getiteld “Een nieuw 
actieplan voor een circulaire economie - Voor een schoner en concurrerender Europa” 
(COM(2020)0098 final), gezien de conclusies met als titel “Meer circulariteit - Transitie 
naar een duurzame samenleving”, die de Raad op 4 oktober 2019 tijdens zijn 3716e 
zitting heeft aangenomen (12791/19), en gezien de mededeling van de Commissie van 
2 december 2015 getiteld “Maak de cirkel rond – Een EU-actieplan voor de circulaire 
economie” (COM(2015)0614),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “Een nieuwe 
industriestrategie voor Europa” (COM(2020)0102),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “Een kmo-strategie 
voor een duurzaam en digitaal Europa” (COM(2020)0103),

– gezien het voorstel van de Commissie van 4 maart 2020 voor een verordening tot 
vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot 
wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) (COM(2020)0080),

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 februari 2020 getiteld “De digitale 
toekomst van Europa vormgeven” (COM(2020)0067),

– gezien het werkprogramma van de Commissie voor 2020 getiteld “Een Unie die de lat 
hoger legt” (COM(2020)0037),

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 januari 2020 getiteld “Sustainable 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0124.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0054.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0005.
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Europe Investment Plan European Green Deal Investment Plan” (COM(2020)0021),

– gezien het verslag van de Commissie van 28 november 2019 getiteld “Masterplan for a 
Competitive Transformation of EU Energy-intensive Industries - Enabling a Climate-
neutral, Circular Economy by 2050” (verslag van de groep op hoog niveau inzake 
energie-intensieve industrieën),

– gezien zijn resolutie van 18 december 2019 over eerlijke belastingheffing in een 
gedigitaliseerde en gemondialiseerde economie: BEPS 2.04,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 12 december 2019 (EUCO 29/19),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese 
Green Deal (COM(2019)0640),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 20 juni 2019 over “een nieuwe 
strategische agenda voor de Unie voor 2019-2024” (EUCO 9/19),

– gezien de conclusies met als titel “Een toekomstige strategie voor het industriebeleid 
van de EU”, die de Raad op 29 november 2018 tijdens zijn 3655e zitting heeft 
aangenomen (14832/2018),

– gezien de mededeling van de Commissie van 22 mei 2018 getiteld “Een nieuwe 
Europese agenda voor cultuur” (COM(2018)0267),

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 september 2017 getiteld “Investeren in 
een slimme, innovatieve en duurzame industrie – Een hernieuwde strategie voor het 
industriebeleid van de EU” (COM(2017)0479),

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2017 over het ontwikkelen van een ambitieuze 
industriestrategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in 
Europa5,

– gezien zijn resolutie van 1 juni 2017 over de digitalisering van de Europese industrie6,

– gezien de vraag met verzoek om mondeling antwoord aan de Commissie over “Werken 
aan een ambitieuze industriestrategie voor de EU als een strategische prioriteit voor 
groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa” (O-000047/2017),

– gezien zijn resolutie van 19 januari 2016 getiteld “Naar een akte voor een digitale 
interne markt”7,

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 april 2016 getiteld “De digitalisering 
van het Europese bedrijfsleven – De voordelen van een digitale eengemaakte markt ten 
volle benutten” (COM(2016)0180),

4 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0102.
5 PB C 334 van 19.9.2018, blz. 124.
6 PB C 307 van 30.8.2018, blz. 163.
7 PB C 11 van 12.1.2018, blz. 55.
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– gezien de Overeenkomst van Parijs, die het Europees Parlement op 4 oktober 2016 heeft 
bekrachtigd,

– gezien zijn resolutie van 5 oktober 2016 over de behoefte aan een Europees 
herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken8,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 15 december 2016 en 23 juni 2017,

– gezien zijn resolutie van 13 december 2016 over een coherent EU-beleid voor de 
culturele en creatieve sector9, 

– gezien de conclusies van de Raad over de agenda voor het concurrentievermogen van de 
industrie, over de digitale transformatie van het Europese bedrijfsleven en over het 
pakket “Technologieën van de digitale eengemaakte markt en modernisering van 
overheidsdiensten”,

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 oktober 2015 getiteld “Handel voor 
iedereen – Naar een meer verantwoordelijk handels- en investeringsbeleid” 
(COM(2015)0497),

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2014 over de herindustrialisering van Europa ter 
bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid10,

– gezien de mededeling van de Commissie van 22 januari 2014 getiteld “Voor een 
heropleving van de Europese industrie” (COM(2014)0014),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 22 mei 2013 en van 22 maart 2019 
(EUCO 1/19),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie internationale handel, de Commissie werkgelegenheid 
en sociale zaken, de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de 
Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie juridische zaken,

– gezien de brief van de Commissie visserij,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9-0197/2020),

A. overwegende dat de Europese Unie een nieuwe industriestrategie nodig heeft die 
beantwoordt aan de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen uiterlijk 2050, de 
voorwaarden schept voor een innovatieve, inclusieve, veerkrachtige en gedigitaliseerde 
samenleving, en een belangrijke bijdrage levert aan het mondiale concurrentievermogen 
van de Europese industrie; overwegende dat deze strategie een hoog niveau van 
werkgelegenheid en hoogwaardige banen moet handhaven, waarbij niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten; overwegende dat deze strategie moet zorgen voor de dubbele 

8 PB C 215 van 19.6.2018, blz. 21.
9 PB C 238 van 6.7.2018, blz. 28.
10 PB C 482 van 23.12.2016, blz. 89.
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overgang naar een moderne en gedigitaliseerde Europese industriële basis, waarbij het 
volledige potentieel van hernieuwbare energiebronnen, die uitermate energie- en 
hulpbronnenefficiënt en klimaatneutraal zijn, wordt benut; overwegende dat de strategie 
ook het mondiale leiderschap van Europa moet versterken en de afhankelijkheid van de 
Unie van andere delen van de wereld in strategische waardeketens moet verminderen 
door middel van meer diversificatie en duurzaamheid, waarbij de verplaatsing van 
Europese bedrijfstakken moet worden voorkomen en een open markt moet worden 
gehandhaafd;

B. overwegende dat de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan een ongekende 
economische neergang in Europa hebben veroorzaakt die de ongelijkheid en 
maatschappelijke spanningen in de Europese Unie dreigt te verergeren, met name onder 
de meest kwetsbare burgers;

C. overwegende dat het industrieel concurrentievermogen en het klimaatbeleid elkaar 
onderling versterken en dat de totstandbrenging van een innovatieve en klimaatneutrale 
herindustrialisering nieuwe banen zal scheppen en het concurrentievermogen van de 
Europese economie zal waarborgen; overwegende dat deze benadering in al het beleid 
betreffende de groene en digitale moet worden voortgezet;

D. overwegende dat de Unie het onbenutte ondernemerspotentieel van bepaalde sociale 
groepen, zoals jongeren, migranten, ouderen en vrouwen, ten volle moet ontsluiten; 
overwegende dat de industriestrategie van de Unie een kans kan bieden om de 
ondernemingsgeest van ondervertegenwoordigde of achtergestelde groepen aan te 
spreken en hen in staat te stellen een volwaardige bijdrage aan de digitale en groene 
transitie te leveren;

E. overwegende dat alle sectoren van de economie, en in het bijzonder kmo’s, zijn 
getroffen door de COVID-19-pandemie en de ongekende economische neergang die 
deze heeft veroorzaakt, en overwegende dat sommige sectoren zelfs volledig tot 
stilstand zijn gekomen; overwegende dat in deze context een snel en rechtvaardig 
herstel niet kan worden bereikt door weer terug te keren naar de gebruikelijke gang van 
zaken, en overwegende dat gelijk welke toekomstgerichte industriestrategie moet 
beginnen met de aanpak van het industriële herstel en wereldwijde competitiviteit op 
lange termijn, met name in groeisectoren en in die sectoren die het hardst door de 
lockdownmaatregelen zijn getroffen; 

F. overwegende dat de nieuwe schulden die worden aangegaan om de economische 
neergang te overleven, de ondernemingen waarschijnlijk opzadelen met een 
kwetsbaarder financiële structuur, hetgeen op korte, middellange en lange termijn leidt 
tot trage groei en een gebrek aan investeringscapaciteit voor de tweeledige transitie naar 
een gedigitaliseerde en klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie;

G. overwegende dat de Unie in deze omstandigheden een industriële strategie nodig heeft 
met twee verschillende fasen, waarvan de ene gericht is op herstel en de andere op 
wederopbouw en veerkracht; overwegende dat het economisch herstel moet stoelen op 
een sterke sociale en ecologisch duurzame aanpak en de industriële wederopbouw 
richting een succesvolle digitale en groene transformatie moet ondersteunen, met 
geschoolde arbeidskrachten die deze transformaties begeleiden en zorgen voor een 
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eerlijke en rechtvaardige transitie;

H overwegende dat de industriële sectoren in Europa in hoge mate met elkaar verweven 
zijn en dat er sterke onderlinge relaties bestaan tussen de lidstaten en verschillende 
houdingen tegenover bedrijven van verschillende omvang; overwegende dat een 
gecoördineerd Europees beleid dat gunstig is voor de gehele productieketen, van grote 
ondernemingen tot kmo’s, bijgevolg betere resultaten zal opleveren bij het vergroten 
van de wereldwijde competitiviteit en de duurzaamheid van Europa;

I. overwegende dat de Unie ambitieuze multilaterale en bilaterale handelsakkoorden moet 
blijven sluiten; overwegende dat de Europese industrie vóór de COVID-19-crisis 
weliswaar nog altijd de pijler van de EU-economie vormde en werk bood aan ongeveer 
32 miljoen mensen, maar al op een tweesprong stond, en dat haar bijdrage aan het bbp 
van de EU de afgelopen 20 jaar is gedaald van 23 % tot 19 %; overwegende dat de 
Europese industrie momenteel wordt geconfronteerd met hevige internationale 
concurrentie en geregeld wordt getroffen door toenemend protectionistische 
handelsmaatregelen van derde landen die geen strenge sociale en milieunormen 
hanteren; 

J. overwegende dat de nieuwe Europese industriestrategie moet zorgen voor de dubbele 
overgang naar een competitieve en duurzame Europese industriële basis; overwegende 
dat deze transformatie Europa de gelegenheid biedt om de grondslagen van de industrie 
te moderniseren, werkgelegenheid en belangrijke industriële productie te behouden en 
terug te halen en de vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen die essentieel zijn voor 
de mondiale inspanningen om de in de klimaatwet vastgestelde doelstellingen en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen te halen; 

K. overwegende dat de strategie het noodzakelijke regelgevingskader moet bieden om deze 
dubbele transitie mogelijk te maken, alsook de nodige infrastructuur en financiële 
middelen, en zich moet richten op het beginsel “energie-efficiëntie eerst”, energie- en 
hulpbronnenbesparingen, hernieuwbare, koolstofvrije en koolstofarme 
energietechnologieën, circulariteit en niet-giftigheid; 

L. overwegende dat de COVID-19-crisis uiteraard een grote uitdaging vormt maar dat de 
klimaatverandering en de aantasting van het milieu tot de grootste uitdagingen blijven 
behoren en een alomvattende gemeenschappelijke aanpak vergen; overwegende dat de 
industriële emissies van de EU bijdragen aan de totale uitstoot van broeikasgassen in 
Europa; overwegende dat het koolstofvrij maken van energie-intensieve industrieën een 
van de grootste uitdagingen blijft op de weg naar klimaatneutraliteit tegen 2050; 
overwegende dat alle sectoren moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie; 

M. overwegende dat de COVID-19-crisis heeft aangetoond wat voor cruciale rol digitale 
middelen, zoals connectiviteit en netwerken, en digitale vaardigheden vervullen als 
instrumenten om werknemers en bedrijven in staat te stellen hun werkzaamheden en 
bedrijfsvoering aan te passen aan de noodsituatie; overwegende dat de veerkracht van 
de digitale infrastructuur en de verbetering van de digitale vaardigheden van de 
beroepsbevolking prioriteiten zijn voor het vergroten van het concurrentievermogen van 
de Europese ondernemingen, met name kmo’s;
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N. overwegende dat de nieuwe industriestrategie van de Unie gericht moet zijn op grotere 
connectiviteit, geavanceerde digitale lagen, het industriële internet der dingen (IIoT), 
kunstmatige intelligentie, digital-ledgertechnologie, HPC (hyper-performance 
computing) en kwantumcomputing; overwegende dat de digitale sector ook zal 
bijdragen aan de Europese Green Deal en de industriële overgang naar 
klimaatneutraliteit, zowel als bron van technologische oplossingen en optimalisering 
van industriële processen, als door een verbetering van de prestaties van de digitale 
sector zelf op het gebied van energie-efficiëntie en circulaire economie;

O. overwegende dat de soevereiniteit en strategische autonomie van de Unie een autonome 
en concurrerende industriële basis en massale investeringen in onderzoek en innovatie 
vereisen om leiderschap op het gebied van sleuteltechnologieën en innovatieve 
oplossingen te ontwikkelen en voor wereldwijde competitiviteit te zorgen; overwegende 
dat de industriestrategie van de Unie een actieplan moet omvatten om de 
toeleveringsketens van de Europese industrieën te versterken, te verkorten, duurzamer 
te maken en te diversifiëren, teneinde hun overmatige afhankelijkheid van enkele 
markten te verminderen en hun veerkracht te vergroten; overwegende dat er ook een 
slimme terughaalstrategie moet komen om industrieën opnieuw in Europa te vestigen, 
de productie en investeringen te verhogen en de industriële productie te verplaatsen naar 
sectoren die van strategisch belang zijn voor de Unie;

1. is van mening dat de overgang naar een sociaal, economisch en ecologisch 
veerkrachtige samenleving, strategisch leiderschap, strategische autonomie en een goed 
functionerende interne markt centraal moet staan in alle strategieën van de Unie; is 
daarom van mening dat er een goed functionerend en toekomstgericht wetgevings- en 
beleidskader moet komen dat gebaseerd is op inzicht in de dynamiek tussen het 
herstelplan, onze klimaat- en digitale ambities en een doeltreffende industriële strategie 
die de verschillende benaderingen, streefcijfers en doelstellingen stroomlijnt; verzoekt 
de Commissie een alomvattende herziene industriestrategie vast te stellen die een 
duidelijk beleidskader en rechtszekerheid biedt, en onder meer: 

a) de voorwaarden schept voor groei op lange termijn, de op innovatie gebaseerde 
welvaart en het mondiale concurrentievermogen van de Unie verbetert en 
klimaatneutraliteit bereikt;

b) de nodige financiële middelen vrijmaakt, met inbegrip van herstelmaatregelen;

c) de tweevoudige groene en digitale transitie ondersteunt en stuurt, met 
instandhouding en schepping van hoogwaardige banen;

d) de beloften van de Europese Green Deal waarmaakt;

e) strategische waardeketens veiligstelt, duurzamer maakt, diversifieert en 
digitaliseert, onder meer door op regels gebaseerde internationale handel te 
bevorderen en te ondersteunen;

f) de ondernemingsgeest versterkt, een ondernemingsvriendelijk klimaat tot stand 
brengt, kmo’s ondersteunt en de oprichting en opschaling van bedrijven, inclusief 
start-ups, aanmoedigt; 
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g) de strategische weerbaarheid en autonomie van de Unie, onder meer op het gebied 
van grondstoffen, verbetert en het technologisch leiderschap van de Unie 
versterkt;

h) de voorwaarden schept voor gelijke ontwikkeling en gelijke ontwikkeling 
aanmoedigt in alle regio’s van de Unie, zodat niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten;

2. roept op tot een inclusieve industriestrategie waarbij alle industriële ecosystemen, 
kmo’s, regio’s, gemeenschappen en werknemers zijn betrokken, zowel bij de uitwerking 
als bij de uitvoering ervan; is van mening dat een sterke industriële strategie potentiële 
kloven kan helpen overbruggen en ervoor kan zorgen dat de kansen die de dubbele 
transitie biedt, worden benut; is ervan overtuigd dat de industriestrategie van de Unie op 
een sterke sociale pijler moet berusten en de maatschappelijke gevolgen van structurele 
veranderingen tijdig moet kunnen ondervangen; 

3. acht het van essentieel belang te investeren in actieve arbeidsmarkten en onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s aan te bieden die beantwoorden aan de behoeften van de 
economie; verzoekt de Commissie een EU-beleid in te voeren dat het aantal banen dat 
verloren kan gaan in de traditionele industrieën koppelt met de vraag naar werknemers 
in de sectoren digitale en groene transformatie; moedigt de Commissie en de lidstaten 
ertoe aan, aangezien het onwaarschijnlijk is dat deze nieuwe banen zullen worden 
gecreëerd in dezelfde regio’s die traditionele industrieën zouden verliezen of door 
dezelfde werknemers zouden worden overgenomen, om de economische en sociale 
revitalisering te bevorderen van gebieden die ontvolking en verarming riskeren, met 
bijzondere aandacht voor genderverschillen;

4. beschouwt deze dubbele transitie als een kans voor door fossiele brandstoffen 
gedomineerde gebieden om te evolueren naar de frontlijn van innovatie en naar een 
productiesysteem dat verenigbaar is met de doelstellingen inzake klimaatneutraliteit; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat deze transitie de 
voorwaarden bevordert voor het scheppen van banen die rechtvaardig en sociaal 
rechtvaardig zijn in de geest van het beginsel dat niemand in de steek wordt gelaten, 
voor de volledige tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten, een 
verbeterde maatschappelijke standaard en levensstandaard, en degelijke 
arbeidsomstandigheden; onderstreept in dit verband dat elke actie die de dubbele 
transitie versnelt, vergezeld moet gaan van overeenkomstige beleidsmaatregelen en 
concrete maatregelen om de negatieve gevolgen voor zowel regio’s als bijzonder 
kwetsbare mensen aan te pakken;

5. benadrukt dat met het oog hierop de nadruk moet worden gelegd op regionale en sociale 
cohesie evenals anticipatie op en beheer van herstructureringen, afgestemd op de 
specifieke kenmerken en behoeften van de lokale arbeidsmarkt, teneinde de getroffen 
regio’s economisch nieuw leven in te blazen en tegelijk de werkloosheid aan te pakken 
en het gebruik van overheidsinvesteringen te bevorderen, ook in essentiële sectoren die 
bijzonder hard getroffen zijn door de pandemie, teneinde kwalitatief hoogwaardige 
banen in de hele Unie te ondersteunen; onderstreept het belang van 
werknemersparticipatie in het bestuur en het beheer van bedrijven;
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6. dringt erop aan toekomstige vaardigheden in kaart te brengen en meer te investeren in 
personeel, onderwijs, gerichte opleiding, bijscholing en een leven lang leren, teneinde 
mensen en regio’s toekomstperspectieven en inkomsten te bieden en de industrie te 
voorzien van geschoolde arbeidskrachten; merkt op dat een concurrerende industrie 
sterk afhankelijk is van het aanwerven en behouden van gekwalificeerde 
arbeidskrachten met cruciale vaardigheden op het gebied van duurzaamheid en digitale 
transformatie van bedrijven, en dat dit moet worden ondersteund met passende 
financiering uit het programma Digitaal Europa en het programma voor de interne 
markt;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten op te treden om de coördinatie van het 
onderwijsbeleid te versterken, met enorme overheidsinvesteringen in dit beleid in heel 
Europa; verzoekt de Commissie bovendien met klem een deskundigengroep van 
belanghebbenden op te zetten met de opdracht om met behulp van kunstmatige 
intelligentie en digitale hulpmiddelen, met name big data, een prognose te geven van de 
toekomstige behoeften en tekortkomingen op het gebied van industriële vaardigheden;

8. is van mening dat de nieuwe langetermijnstrategie voor de industriële toekomst van 
Europa moet bijdragen tot het bestrijden van de genderloonkloof en de 
genderpensioenkloof die nog steeds hun weerslag hebben op de Europese arbeidsmarkt 
en de Europese samenleving; verzoekt de Commissie terdege rekening te houden met de 
genderdimensie bij de uitvoering van Europese industriestrategie – zowel in de herstel- 
als in de wederopbouw- en transformatiefase –, met inbegrip van het gebruik van 
hulpmiddelen voor genderbudgettering bij de definitie van financiële instrumenten ter 
ondersteuning van de industriële en economische groei van de Europese Unie;

9. onderstreept de belangrijke rol die de Europese industrie kan spelen bij het actief 
bevorderen van ambitieuze milieu-, sociale en economische doelstellingen, met inbegrip 
op het vlak van mensenrechten; is van mening dat de Unie zichzelf daartoe moet 
uitrusten met een overkoepelend zorgvuldigheidskader voor industrieën met als doel 
milieu- en sociale risico’s, effecten, misbruik en schade in hun binnenlandse en 
wereldwijde activiteiten en in al hun toeleveringsketens te identificeren, traceren, 
voorkomen en minderen en er verantwoording over af te leggen, zodat er 
minimumnormen worden gewaarborgd en er een gelijk speelveld wordt gecreëerd;

10. is van mening dat de Unie een industriële strategie nodig heeft die de industrie helpt om 
de huidige economische crisis te boven te komen, investeringen aantrekt, de toegang tot 
kapitaal vergemakkelijkt en effectieve concurrentie stimuleert; is dan ook van mening 
dat een aangepaste strategie gestoeld moet zijn op twee met elkaar verweven 
hoofdfasen: de ene gericht op het consolideren van banen, het reactiveren van de 
productie en het aanpassen van de productie aan het “nieuwe normaal” na de COVID-
19-crisis, en de andere gericht op wederopbouw en transformatie;

11. verzoekt de Commissie in dit verband de relevante bestaande en toekomstige wetgeving 
te versterken om prioriteit te geven aan de groene en digitale transitie en tegelijkertijd 
het concurrentievermogen op lange termijn en de maatschappelijke en economische 
veerkracht in beide fasen te versterken; verzoekt de Commissie voorts de interne vraag 
en de groei op lange termijn binnen de Unie te stimuleren door meer publieke en private 
investeringen aan te trekken voor onderzoek en innovatie, voor de ontwikkeling van 
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nieuwe duurzame en digitale technologieën, inclusief in arbeidsintensieve industrieën, 
voor nieuwe infrastructuurnetwerken en -projecten die verenigbaar zijn met de 
doelstellingen van de Europese Green Deal, voor energie- en hulpbronnenefficiëntie en 
voor de circulaire economie;

12. verzoekt de Commissie een uitgebreid verslag op te stellen waarin de toestand van de 
economie van de Unie en de haalbaarheid van de dubbele transitie worden beoordeeld, 
rekening houdend met de mogelijkheden voor de industrie, inclusief kmo’s, voor het 
benutten van de synergieën en het maximaliseren van de voordelen van deze transities 
en voor het minimaliseren van de risico’s die zij voor elkaar kunnen inhouden; verzoekt 
de Commissie om op basis van haar bevindingen de in maart 2020 gepubliceerde 
strategie aan te passen aan de huidige situatie en beide fasen aan te pakken, met behoud 
van de nadruk op een groene, digitale, eerlijke en rechtvaardige transitie die de 
soevereiniteit en de strategische autonomie van de Unie versterkt;

13. onderstreept dat de industriële strategie van de Unie duidelijk omschreven 
doelstellingen moet nastreven en verzoekt de Commissie, in het belang van volledige 
transparantie, om duidelijke, expliciete en concrete definities vast te stellen van 
“strategisch”, “autonomie”, “strategische autonomie”, “weerbaarheid”, “strategische 
weerbaarheid” en andere gerelateerde concepten, om ervoor te zorgen dat de met 
betrekking tot deze concepten genomen maatregelen specifiek zijn en gericht zijn op de 
prioriteiten en doelstellingen van de EU;

14. is van oordeel dat traditionele verzekeringsinstrumenten niet toereikend zijn om de 
verliezen door bedrijfsonderbrekingen ten gevolge van de pandemie te dekken, en dat er 
een ambitieuze EU-brede oplossing nodig is voor het zich voorbereiden op en het 
aanpakken van de negatieve gevolgen die een toekomstige pandemie of systemische 
crisis kan hebben voor mensen, bedrijven en de economie als geheel; verzoekt de 
Commissie om te werken aan de creatie van een kader waarbij zowel institutionele 
investeerders als de lidstaten en de EU betrokken zijn, dat kan helpen om de verliezen 
door bedrijfsonderbrekingen in geval van een nieuwe pandemie te dekken;

15. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om een nieuw herstelinstrument van 
750 miljard EUR, het zogeheten “Next Generation EU” (NGEU), op te zetten; betreurt 
de door de Europese Raad in juli 2020 voorgestelde besparingen op toekomstgerichte 
programma’s, zowel in het MFK 2021-2027 als in het NGEU, en pleit voor een 
verhoging van de uitgaven uit de EU-begroting voor inspanningen op het gebied van de 
klimaatverandering tot ten minste 30 % van de begroting; is van mening dat deze 
besparingen de fundamenten van een duurzaam en veerkrachtig herstel voor de industrie 
van de Unie zullen ondermijnen en negatieve overloopeffecten zullen hebben op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie inzake klimaatneutraliteit tegen 
2050, alsook op sociale rechtvaardigheid en de internationale competitiviteit; dringt 
daarom aan op een ambitieuze en sterkere langetermijnbegroting van de EU voor 2021-
2027 die niet onder het voorstel van de Commissie ligt; wijst in dit verband op het 
standpunt van het Parlement over de hervorming van het stelsel van eigen middelen van 
de EU, met inbegrip van de invoering van nieuwe middelen die beter aansluiten bij en 
die aanzetten tot vooruitgang met betrekking tot belangrijke beleidsprioriteiten van de 
EU;
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16. is ingenomen met de door de Unie genomen maatregelen om de COVID-19-crisis het 
hoofd te bieden, de injectie van liquide middelen door de ECB, de verhoging van het 
kapitaal van de EIB voor kmo’s en het SURE-instrument om de lidstaten te helpen 
arbeidsduurverkortingsregelingen te financieren, werkgelegenheid te handhaven en 
werknemers te beschermen; is eveneens ingenomen met de buitengewone financiële 
middelen uit hoofde van het kader voor staatssteun die zijn verstrekt om normaal gezien 
solvabele bedrijven en werknemers te helpen de economische gevolgen van de 
pandemie tegen te gaan; verzoekt de Commissie niettemin ervoor te zorgen dat de in de 
noodfase verstrekte steun wordt gerechtvaardigd op grond van de gevolgen van de 
pandemie, niet leidt tot een gebrek aan daadwerkelijke mededinging op de interne 
markt, en voor alle strategische sectoren wordt aangewend; kijkt bovendien uit naar een 
spoedige herziening van de staatssteunregels van de Unie om de lidstaten de nodige 
flexibiliteit te bieden voor gerichte ondersteuning bij het stimuleren van de 
decarbonisatie en digitalisering van de industrie, en met name naar de herziening van de 
richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie; benadrukt in dit 
verband dat elke herziening van de staatssteunregels gebaseerd moet zijn op een 
effectbeoordeling van het concurrentievermogen van de Europese industrie, rekening 
moet houden met mogelijke verstoringen op mondiaal niveau en volledig moet stroken 
met de doelstellingen inzake klimaatneutraliteit en de milieudoelstellingen van de EU 
voor 2050, zoals overeengekomen in de klimaatwet van de EU;

17. onderstreept dat staatssteun alleen mag worden toegekend aan bedrijven die met de 
onmiddellijke economische gevolgen van de COVID-19-crisis te kampen hebben, en 
dat de versoepeling van de regels inzake staatssteun beperkt moet zijn in de tijd; 
verzoekt de Commissie in dit verband een specifieke staatssteunregeling voor te stellen 
ter ondersteuning van de sectoren die het meest te lijden hebben onder de COVID-19-
noodmaatregelen, zoals de automobiel-, toerisme-, luchtvaart-, staal- en metaalindustrie; 
verzoekt de Commissie gemeenschappelijke minimumvereisten vast te stellen voor 
ondernemingen die financiële steun ontvangen, om te voorkomen dat uiteenlopende 
nationale criteria aanleiding geven tot verdere discrepanties; onderstreept dat de 
ontvangen overheidssteun de werkgelegenheid moet beschermen en moet worden 
gebruikt om de activiteiten van de betrokken ondernemingen af te stemmen op de EU-
doelstellingen inzake klimaatneutraliteit en milieu;

18. onderstreept in het kader van de noodhulp dat het belangrijk is steun te verlenen aan 
ondernemingen die de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten naleven en niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd;

19. onderstreept voorts dat in het kader van industrie- of ander beleid toegewezen 
staatssteun het gemeenschappelijke evenwichtsbeginsel moet volgen, zodat een gelijk 
speelveld wordt gewaarborgd en alle vormen van fiscale dumping en 
mededingingsverstoringen binnen de EU worden vermeden;

20. verzoekt de Commissie een duidelijke, coherente en toegankelijke benadering vast te 
stellen voor het definiëren van de markt in mededingingskwesties in verschillende 
sectoren; wijst voorts op de noodzaak te zorgen voor voldoende voortvarendheid, 
transparantie en evenredigheid in het administratieve en procedurele kader van EU-
mededingingsprocedures, in het bijzonder voor wat betreft EU-concentratiecontrole;
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21. spoort de Commissie ertoe aan te zorgen voor een rapportagesysteem voor de manieren 
waarop buitenlands protectionisme de EU-industrie beïnvloedt, alsook voor een 
regelmatige evaluatie van het concurrentievermogen van de diverse industriële sectoren 
in de Unie vergeleken met hun voornaamste concurrenten op wereldvlak, en snel op te 
treden indien de EU-regels moeten worden aangepast;

22. verzoekt de Commissie om in het licht van een ingrijpend veranderde mondiale 
economische context de antitrustregels van de Unie te herzien en te streven naar een 
evenwicht tussen de noodzaak om het hoofd te bieden aan de mondiale concurrentie en 
de bescherming van toeleveringsketens en consumenten tegen de mogelijke negatieve 
gevolgen van een sterker geconcentreerde interne markt;

23. is overtuigd van het nut van de door de lidstaten opgezette economische regelingen om 
kmo’s, start-ups en andere bedrijven te helpen het hoofd te bieden aan de 
liquiditeitscrisis op korte termijn, maar is van mening dat deze regelingen in sommige 
gevallen kunnen leiden tot een verhoogde schuldenlast van deze bedrijven; verzoekt de 
Commissie in dit verband steun te verlenen aan EU- en nationale programma’s die 
kapitaalverhoging stimuleren, en het herstel te vergemakkelijken;

24. verzoekt de Commissie om de geest van de Small Business Act nieuw leven in te blazen 
aan de hand van initiatieven die specifiek gericht zijn op de ondersteuning van micro-
ondernemingen en kmo’s, aangezien op een standaardaanpak gebaseerde maatregelen 
vaak niet geschikt zijn voor micro-ondernemingen en kmo’s; is van mening dat kmo’s 
het meest gebaat zijn bij ad hoc-maatregelen die bureaucratische rompslomp vermijden 
en waarborgen dat deze bedrijven de noodzakelijke liquide middelen ontvangen, via 
doeltreffende en toegankelijke instrumenten en snelle, flexibele en kmo-vriendelijke 
procedures; benadrukt dat veel kmo’s niet over voldoende liquide middelen beschikken 
om te investeren in een duurzame digitale transformatie;

25. onderstreept dat de financieringsprogramma’s van de EU van invloed zijn op de groei 
op lange termijn van de begunstigde ondernemingen, maar benadrukt ook dat 
ondernemingen en met name kmo’s aanzienlijke moeilijkheden ondervinden om 
toegang te krijgen tot EU-financiering; verzoekt de Commissie bijgevolg om eveneens 
de reeds beproefde weg te volgen van medefinanciering van nationale voorlopige 
belastingkredietregelingen die gericht zijn op het bevorderen van investeringen in 
digitale en milieutechnologieën;

26. wijst nogmaals op het belang van ad-hocsteunmaatregelen voor kmo’s, die de vorm 
moeten krijgen van deugdelijke financiële steun in het volgende MFK; moedigt de 
Commissie ertoe aan de invoering te overwegen van een voucherprogramma voor 
kmo’s om de inspanningen van kmo’s te ondersteunen, onder meer om verouderde 
apparatuur te moderniseren, kennisoverdracht te verbeteren, de doeltreffendste 
toepassingen van technologieën zoals industriële KI te identificeren, en werknemers 
dringend noodzakelijke vaardigheden aan te leren, zodat apparaten vanop afstand 
kunnen worden bediend, productieprocessen kunnen worden gemonitord en 
werknemers onderling kunnen samenwerken, en zodat ecologisch duurzame 
bedrijfsmodellen, circulaire economische benaderingen en energie- en 
hulpbronnenefficiëntie mogelijk worden gemaakt, dit zijnde gebieden waarop digitale 
knowhow vaak doorslaggevend is en kmo’s in staat stelt concurrerend te blijven;
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27. betreurt dat er nog steeds een aanzienlijke kloof bestaat tussen grote ondernemingen en 
kmo’s met betrekking tot de integratie van digitale technologieën in hun 
bedrijfsactiviteiten, alsook een kloof tussen koplopers en achterblijvers op het vlak van 
innovatie; benadrukt dat kmo’s meer kansen moeten krijgen wat betreft hun capaciteit 
om innovatieve technologieën te omarmen, en dat de digitale kloof op het gebied van 
infrastructuur in kleinere steden en landelijke en afgelegen gebieden moet worden 
verkleind; verzoekt de Commissie in dit verband verdere steun te verlenen aan de 
Europese digitale-innovatiehubs, die dankzij hun kennis van lokale ecosystemen een 
doeltreffend instrument kunnen vormen om de digitale kloof te verkleinen;

28. is van mening dat sociale ondernemingen volledig moeten worden betrokken bij de 
uitvoering van de industriestrategie, aangezien zij publieke waarde creëren en 
bovendien bijdragen tot de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen waarin ze zijn 
ingebed; verzoekt de Commissie in dit verband om bij het ontwerpen van de financiële 
instrumenten en werkprogramma’s rekening te houden met de specifieke kenmerken 
van deze categorie ondernemingen om hun toegang tot financiering te ondersteunen;

29. onderstreept dat er specifieke kenmerken zijn die de economisch duurzame transitie 
naar een klimaatneutrale en geheel digitale economie bijzonder geschikt maken voor 
herstelmaatregelen die tot doel hebben de consumentenvraag en werkgelegenheid snel 
te doen stijgen; benadrukt dat er bewijs bestaat voor het feit dat groene en digitale 
projecten meer banen creëren, hogere opbrengsten op korte termijn per uitgegeven euro 
opleveren en tot grotere kostenbesparingen op de lange termijn leiden in vergelijking 
met traditionele fiscale prikkels, aangezien zij snel kunnen worden opgeschaald omdat 
de technologie onmiddellijk beschikbaar is (bv. hernieuwbare energie), zij vaak kmo’s 
behelzen en lokale economieën bevorderen door middel van sterke 
werkgelegenheidseffecten, en dus het beschikbaar inkomen van consumenten snel doen 
toenemen (bv. energie-efficiëntie), en zij minder aan externe schokken worden 
blootgesteld en bijgevolg bijdragen aan een veerkrachtiger sociaal en economisch 
herstel;

30. merkt op, met het oog op de identificatie van investeringen met grote positieve 
ecologische en sociale effecten, dat de EU-taxonomie, voor zover die beschikbaar is, 
een kader biedt om vast te stellen in welke mate een belegging ecologisch duurzaam is 
en om ervoor te zorgen dat milieudoelstellingen en sociale doelstellingen niet 
significant worden geschaad;

31. is van mening dat de Unie behoefte heeft aan een innovatieve industriestrategie die de 
digitalisering van onze industrieën en kmo’s versnelt – ook van degene die meer 
traditioneel van aard zijn –, de industriële capaciteit van de Unie op het gebied van 
kritieke digitale infrastructuur en mogelijkheden verbetert, en de eengemaakte digitale 
en datamarkt versterkt; is van mening dat de Unie bedrijven moet ondersteunen bij de 
automatisering en digitalisering van hun knowhow en opleiding en bij investeringen in 
digitale apparatuur (hardware en software), waarbij bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan het stimuleren van de deelname van vrouwen aan het digitaliseringsproces 
en aan de modernisering en verbetering van opleidings- en scholingssystemen; 
onderstreept het belang van het programma Digitaal Europa en van de versnelde 
toepassing van ondersteunende en opkomende technologieën in de industrie; is 
voorstander van de creatie van digitale innovatiehubs in heel Europa;
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32. verzoekt de Commissie en de lidstaten om onder meer te investeren in de data-
economie, mensgerichte kunstmatige intelligentie, slimme productie, het internet der 
dingen (IoT), mobiliteit, supercomputers, softwaretechnologie en -technologie, de 
cloud, kwantumtechnologie, veerkrachtige, betaalbare en veilige supersnelle 5G- en 6G-
netwerken van 5G en 6G, “distributed ledger”-technologieën (DLT’s), robotica, 
batterijen en internet via satellieten; vraagt de lidstaten en de Commissie in dit verband 
bijgevolg om een snelle uitvoering van de relevante kernmaatregelen die in de toolbox 
inzake 5G-cyberbeveiliging worden aanbevolen, en met name om, voor essentiële 
activa die in de gecoördineerde EU-risicobeoordelingen zijn aangemerkt als kritiek en 
gevoelig, waar passend de relevante beperkingen toe te passen op aanbieders met een 
hoog risico;

33. onderstreept de belangrijke rol van de digitale sector bij de transformatie van de 
industriële sector, aangezien deze schone technologische oplossingen biedt, bijdraagt 
aan de stroomlijning van industriële processen en de milieueffecten van deze processen 
beperkt; verzoekt de Commissie, gezien het hoge verbruik van energie en hulpbronnen 
in verband met ICT, om de potentiële milieueffecten van de grootschalige ontwikkeling 
van digitale oplossingen te beoordelen en tegelijkertijd het Europese leiderschap op het 
gebied van zeer energie-efficiënte en circulaire digitale technologieën en datacentra 
veilig te stellen; verzoekt de Commissie om voorstellen te doen voor concrete manieren 
waarop digitale oplossingen kunnen bijdragen aan de ecologische transitie en om een 
methodologie vast te stellen voor het monitoren en kwantificeren van de milieueffecten 
van digitale technologieën;

34. onderstreept dat gegevens een sleutelrol spelen bij de transformatie van de Europese 
industrie, en benadrukt het belang van slimme productiegroei en digitalisering; verzoekt 
de Commissie één Europese digitale en gegevensomgeving in te voeren, 
interoperabiliteit te waarborgen en te bevorderen, en te zorgen voor de toegankelijkheid 
en doorstroming van veilige gegevens en software binnen de Unie, tussen sectoren, in 
ondernemingen van elke omvang en tussen overheidsinstellingen; verzoekt de 
Commissie bovendien te zorgen voor Europees leiderschap bij het vaststellen van 
toekomstgerichte normen en het ontwikkelen van toekomstgerichte instrumenten en 
infrastructuren om gegevens op te slaan en te verwerken en om Europese gegevens in 
belangrijke sectoren te bundelen, met gemeenschappelijke en interoperabele 
dataruimten voor de hele Unie; verzoekt de Commissie in dit verband om bijzondere 
aandacht te besteden aan projecten die gericht zijn op gegevensbeheer en -etikettering, 
standaardisering van gegevensformaten en gegevensbeveiliging, om gegevens, met 
name gegevens van overheidsinstanties, op Europese bodem te ontwikkelen en te 
verwerken, om een beter digitaal belastingstelsel op te zetten waarin winsten worden 
belast en waarin bedrijven aanzienlijke interactie hebben met gebruikers, en om de 
Europese normen en certificering inzake cyberbeveiliging verder te ontwikkelen, zodat 
het concurrentievermogen toeneemt en baanbrekende technologieën worden 
aangemoedigd, met name voor kritieke infrastructuur, onder meer middels een 
herziening van de richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging en middels de oprichting 
van een centraal kenniscentrum voor cyberbeveiliging; verzoekt de Commissie 
bovendien te zorgen voor een eerlijk platform voor handelsbetrekkingen dat 
ondernemingen in de EU, en met name kmo’s, in staat stelt om op platformen 
gegenereerde gegevens effectief te gebruiken; 
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35. erkent het belang van een Europese benadering voor de data-economie, te weten een 
economie die transparant, betrouwbaar, interoperabel en mensgericht is; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de versnippering van de verschillende nationale strategieën 
geleidelijk te verminderen en onevenwichtigheden inzake marktmacht aan te pakken, ter 
ondersteuning van een EU-brede stroom van gegevens, interoperabiliteit, en het beheer, 
de bescherming en het (her)gebruik van gegevens;

36. beklemtoont dat er behoefte is aan een Europees rechtskader inzake kunstmatige 
intelligentie, robotica en aanverwante technologieën, dat de toepassing regelt van 
ethische beginselen en grondrechten op de ontwikkeling, de implementatie en het 
gebruik daarvan, evenals de veiligheids- en aansprakelijkheidsaspecten; wijst erop dat 
het innovatie- en concurrentievermogen van de Europese industrie een horizontaal 
kader vergt waarin de waarden en beginselen van de Unie tot uitdrukking komen, en dat 
duidelijke richtsnoeren en rechtszekerheid biedt aan zowel burgers als bedrijven, met 
inbegrip van bedrijven die buiten de EU gevestigd zijn;

37. is van mening dat alle wetgevingsmaatregelen in het kader van een herziening van het 
huidige rechtskader inzake intellectuele eigendom zorgvuldig moeten worden 
overwogen, aangezien deze aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de nog 
kwetsbare en onvolgroeide Europese data-economie; is van mening dat er geen 
eigendomsrechten mogen rusten op de intellectuele eigendom van niet-persoonlijke 
gegevens die gebruikt en geproduceerd worden met technologieën als kunstmatige 
intelligentie;

38. verzoekt de Commissie concrete maatregelen op te nemen in het herstelplan om 
industrieën naar Europa aan te trekken, de repatriëring en diversificatie van Europese 
industrieën in termen van strategisch belang te vergroten, te versterken en te 
bevorderen, en, vanuit het oogpunt van klimaatneutraliteit, om de toeleveringsketens te 
verkorten en te diversifiëren; benadrukt in dit verband hoe belangrijk het is ervoor te 
zorgen dat de Unie voldoende strategische goederen produceert, zoals medische 
apparatuur, apparatuur voor gezondheidszorg en hernieuwbare energie, om in tijden van 
crisis zelfvoorzienend te zijn, en pleit voor het inzetten van stimulansen om dit te 
bereiken, zoals de verplichting voor sectoren die tijdelijke steun ontvangen om een 
hogere mate van lokale (EU/EER) productie te kopen;

39. erkent het risico dat de COVID-19-crisis zal leiden tot een toename van economisch 
nationalisme en protectionisme, hetgeen een groot probleem vormt voor op regels 
gebaseerde vrije handel en voor mondiale waardeketens, als gevolg van de 
hernationalisering van de productie en het uiteenvallen van die ketens; vraagt de 
betrokken partijen hiertoe hun bevoorradingsketens te diversifiëren, te verkorten en 
duurzamer te maken, zodat ze minder kwetsbaar worden;

40. verzoekt de Commissie in dit verband op te komen voor een open en op regels 
gebaseerd multilateraal handelsstelsel dat in overeenstemming is met de wereldwijde 
inspanningen om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit een halt toe te 
roepen en met de strenge milieu- en sociale normen van de EU, dat de toegang tot 
internationale markten voor EU-bedrijven verbetert en dat sterke internationale actoren 
belet misbruik te maken van hun marktmacht; is van mening dat de Unie in dit verband 
waar nodig gebruik moet maken van het mededingingsbeleid ten aanzien van 
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ondernemingen uit derde landen, de maatregelen van handelsbeschermingsinstrumenten 
assertiever moet toepassen om oneerlijke dumping- en subsidiepraktijken systematisch 
aan te pakken, en de bestaande regeling van handelsbeschermingsinstrumenten moet 
versterken;

41. verzoekt de Commissie onmiddellijk een tijdelijk verbod voor te stellen op buitenlandse 
overnames van Europese ondernemingen in strategische sectoren door staatsbedrijven 
of ondernemingen die banden hebben met regeringen van derde landen; verzoekt de 
Commissie voorts zich te buigen over wederkerigheid inzake markttoegang, het 
screeningkader van de Unie voor directe buitenlandse investeringen (DBI) te versterken 
en systematisch te controleren met als doel de toegang tot strategische industrieën, 
infrastructuur, sleuteltechnologieën en andere beveiligings- en cyberbeveiligingsactiva 
te beschermen, en vijandige overnames te blokkeren met als doel het 
concurrentievermogen veilig te stellen en marktverstoringen op de interne markt te 
verminderen; verheugt zich in dit verband over het Witboek van de Commissie over het 
tot stand brengen van een gelijk speelveld wat betreft buitenlandse subsidies; pleit voor 
een aanzienlijke versterking en de snelle goedkeuring van Verordening (EU) 
nr. 654/2014 (de handhavingsverordening); benadrukt dat dit een belangrijk instrument 
is om de belangen van de Unie te beschermen in gevallen waarin derde landen illegale 
maatregelen vaststellen die schadelijk zijn voor EU-bedrijven;

42. verzoekt de Raad te blijven vorderen in de onderhandelingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten (IPI), die in wederkerigheid en gemeenschappelijke 
normen voorzien; verzoekt de Commissie passende rechtsinstrumenten voor te stellen 
om de verstoringen op de interne markt aan te pakken, onder meer in het kader van 
openbare aanbestedingsprocedures; verzoekt de Commissie in dit verband te overwegen 
voorrang te geven aan ondernemingen die hun hoofdkantoor, productie en personeel in 
de Unie hebben en behouden; verzoekt de Commissie om, bij gebrek aan een sterk IPI 
en aan doeltreffende mondiale regels inzake toegang tot overheidsopdrachten, de 
invoering te onderzoeken van maatregelen ter ondersteuning van Europese fabrikanten, 
met name kmo’s, die geconfronteerd worden met toenemende concurrentie van 
opkomende landen die niet voldoen aan de gemeenschappelijke internationale 
handelsregels en sociale en milieunormen;

43. is van mening dat een uitgebreide aanpak van de industriestrategie, waarbij alle EU-
beleidslijnen worden betrokken, een belangrijke rol kan spelen in economische en 
“industriële” diplomatie; moedigt de Commissie ertoe aan actief gebruik te maken van 
het netwerk van kamers van koophandel van de EU in derde landen om nieuwe 
zakelijke partnerschappen te creëren;

44. is ingenomen met de ambitie om leidende markten te creëren voor ecologisch duurzame 
en digitale technologieën en innovatieve oplossingen; is van mening dat de financiering 
van onderzoek en innovatie essentieel is voor innovatieve industriële projecten en 
digitale capaciteiten, en vindt dat dit hand in hand moet gaan met de huidige analyse 
door de Commissie van de richtsnoeren voor “belangrijke projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang” (IPCEI); is van mening dat veerkracht en 
strategische autonomie moeten worden beschouwd als definiërende criteria en dat 
IPCEI moeten voldoen aan de digitale doelstellingen en de doelstellingen inzake 
klimaatneutraliteit van de Unie; vraagt de Commissie de transparantie bij de 
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tenuitvoerlegging van IPCEI’s te vergroten en de deelname van kmo’s te waarborgen; 
vraagt de Commissie bovendien de ontwikkeling te versnellen van Europese leiders 
en/of ecosystemen in strategische industriële sectoren die in staat zijn wereldwijd te 
concurreren en zullen bijdragen tot de totstandbrenging van een klimaatneutrale 
economie en digitaal leiderschap, zonder dat dit tot concurrentieverstoringen in de Unie 
leidt of het vertrouwen in de openheid van de markt en de toegang tot de markt 
ondermijnt; 

45. verzoekt de Commissie de werkzaamheden op het gebied van waardeketens voort te 
zetten door te zorgen voor een adequate follow-up van de voorgestelde acties voor de 
zes door het strategische forum over IPCEI’s geïdentificeerde strategische 
waardeketens, en transparante en in alle lidstaten identieke toepassingsvoorwaarden te 
creëren voor gezamenlijke IPCEI-projecten, om ervoor te zorgen dat deze ten goede 
komen aan de Unie als geheel; verzoekt de Commissie om gezien de huidige crisis te 
investeren in projecten met een duidelijke Europese toegevoegde waarde, 
administratieve processen te vereenvoudigen, de criteria voor kostensubsidiabiliteit uit 
te breiden en meer middelen vrij te maken;

46. beschouwt het NGEU-initiatief als de pijler van de eerste fase van het industriële herstel 
van de EU na COVID-19; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het fonds snel in 
gebruik wordt genomen en eist volledige betrokkenheid van het Parlement bij het 
besluitvormingsproces en het uitvoeringsproces, om de democratische 
verantwoordingsplicht te waarborgen en voor zoveel mogelijk transparantie en 
parlementaire controle te zorgen; eist dat het NGEU, met het oog op een doeltreffende 
voorafgaande verdeling van de 750 miljard EUR:

a. voorziet in streefdoelen voor sociale, duurzame en digitale investeringen, teneinde 
nadelige effecten tot een minimum te beperken en de voordelen op het gebied van 
klimaat, milieu en samenleving te maximaliseren;

b. zich specifiek richt op kmo’s, die het hardst worden getroffen door de COVID-19-
crisis, en de toegang van kmo’s tot financiering ondersteunt;

c. waar mogelijk rechtstreeks wordt beheerd door de Commissie, in nauwe 
samenwerking met de lidstaten, en via Europese programma’s, met als doel op 
gecoördineerder wijze vooruitgang te boeken, meer invloed uit te oefenen op de 
wereldmarkt, transparantie en parlementaire controle te maximaliseren en interne 
en externe verstoring van de eengemaakte markt te verhinderen;

d. rekening houdt met de specifieke kenmerken van de lidstaten, die op verschillende 
manieren door de crisis zijn getroffen;

e. de financiële steun over de verschillende industriële ecosystemen verdeelt, 
inclusief micro-ondernemingen en kmo’s, al naargelang de geleden schade, de 
sociale impact, de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd en het bedrag 
van de nationale financiële steun die reeds is ontvangen in het kader van nationale 
steunregelingen, hierbij rekening houdend met de structurele onderlinge 
afhankelijkheid tussen de verschillende waardeketens; rekening houdt met de 
ervaring die is opgedaan met de maatregelen inzake overheidssteun die zijn 
genomen als reactie op de financiële en economische crisis van 2008/2009 en met 



PE650.700v02-00 20/98 RR\1216571NL.docx

NL

de impact van deze overheidssteun op de veerkracht en het economische en 
sociale herstel op de lange termijn; rekening houdt met het feit dat financiering 
afhankelijk moet zijn van bepaalde criteria, met als doel te verhinderen dat de 
middelen worden gebruikt om vroegere schulden terug te betalen of verouderde 
technologie te ondersteunen, en met als doel te waarborgen dat de steun naar 
bedrijven gaat die bijdragen aan groei op de lange termijn en een sterk potentieel 
hebben om de economie nieuw leven in te blazen; de middelen voor herstel ook 
naar klimaat- en innovatievriendelijke sectoren met een sterke 
multiplicatorwerking laat gaan, die zullen bijdragen aan de toekomstige 
economische veerkracht van de EU;

f. nationale fiscale regelingen ondersteunt die kapitaalinvesteringen van de 
particuliere sector stimuleren en bedrijven in staat stellen een deel van de door het 
fonds verstrekte leningen om te zetten in eigen vermogen;

g. specifieke financiering toewijst aan ondernemingen, met name kmo’s, micro-
ondernemingen en start-ups waarvan de activiteiten en bedrijfsplannen verband 
houden met belangrijke innovaties, technologieën en diensten, die bijvoorbeeld de 
digitale en groene transformatie bevorderen, of waarvan de activiteiten 
noodzakelijk zijn voor de strategische autonomie van de Unie in kritieke sectoren, 
met name wat betreft verbeterde circulariteit, hulpbronnen- en energie-efficiëntie 
en -besparingen en een omschakeling op hernieuwbare energie; ertoe bijdraagt dat 
onze toeleveringsketens veerkrachtiger en onafhankelijker worden, middels 
reshoring, diversifiëring en versterking van deze ketens, zonder discriminatie ten 
aanzien van bedrijven die zich in een noodsituatie bevinden en begeleiding nodig 
hebben bij hun transitie;

h. financiering verstrekt aan grote ondernemingen die geloofwaardige plannen 
hebben om over te stappen op een klimaatneutraal bedrijfsmodel;

i. het EIB-garantieprogramma versterkt en dit tot een aanvulling maakt van de 
nationale programma’s, zodat het een waardevolle bijdrage kan vormen op deze 
programma’s en het effect ervan in de praktijk kan versterken;

j. voorrang geeft aan ondernemingen die zich verbinden tot transparantie, ervoor 
zorgen dat de EU-financiering zichtbaar is, systemen invoeren ter bevordering van 
de participatie van werknemers in bedrijfsaangelegenheden en hun niet-financiële 
rapportageverplichtingen nakomen;

47. benadrukt dat het noodzakelijk is een duurzaam en eerlijk herstel te ondersteunen, zodat 
het welzijn van de burgers ook na de COVID-19-crisis gevrijwaard wordt; is van 
mening dat het fonds de duurzaamheid en het concurrentievermogen van de Europese 
industrie moet bevorderen en eerlijke en rechtvaardige digitale en groene industriële 
transities moet garanderen;

 48. is van mening dat de Unie parallel met de huidige crisis een tweede fase van haar 
industriële strategie moet voorbereiden, om het concurrentievermogen, de ecologische 
duurzaamheid en de digitalisering van haar industrieën te waarborgen en te zorgen voor 
veerkracht op de lange termijn op maatschappelijk verantwoorde basis; herinnert eraan 
dat de rol van de lidstaten van cruciaal belang zal zijn voor een succesvol herstel 
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waarbij de beperkte middelen van de EU ten volle worden benut, en dat het 
industriebeleid een horizontale taak moet worden voor de Commissie;

49. is van mening dat de Unie een industriële strategie vereist die de bescherming van de 
gezondheid van het milieu en de biodiversiteit omvat, en benadrukt dat de 
klimaatneutrale transformatie van onze industrie moet worden versneld; benadrukt dat 
investeringen verenigbaar moeten zijn met de doelstellingen inzake klimaatneutraliteit 
voor 2050, aangezien anders het risico bestaat van het ontstaan van waardeloze activa 
en lock-in-effecten in op fossiele brandstoffen gebaseerde en milieuonvriendelijke 
technologieën;

50. benadrukt dat voor een daadwerkelijk effectieve Europese industriestrategie en een 
effectief Europees industriebeleid moet worden uitgegaan van ambitieuze klimaatactie 
en -doelstellingen op basis van de klimaatwet, met een routekaart om de toekomst van 
de industrie vorm te geven waarbij alle sectoren een bijdrage leveren om de doelstelling 
van klimaatneutraliteit zo spoedig mogelijk en uiterlijk tegen 2050 te bereiken;

51. onderstreept dat de nieuwe industriestrategie moet worden afgestemd op de doelstelling 
van een klimaatneutrale economie tegen 2050, waarbij tegelijkertijd wordt benadrukt 
dat het Europese klimaatbeleid gebaseerd moet zijn op bewijs;

52. beklemtoont dat er een aanzienlijk potentieel is op de binnenlandse en mondiale 
markten voor emissievrije en emissiearme technologieën, hernieuwbare energiebronnen, 
en duurzame producten, processen en diensten in de hele waardeketen, van grondstoffen 
tot energie-intensieve industriële sectoren, de maakindustrie en de sector industriële 
dienstverlening; is bovendien van mening dat de klimaatwet in hoge mate zal bijdragen 
tot het stroomlijnen van de inspanningen om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te 
bereiken, door de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 vast te leggen in de 
wetgeving van de Unie; is van mening dat een holistischer en systematischer 
beleidskader ook nodig is om te zorgen voor beleidssamenhang in al het beleid van de 
Unie, evenals voor zekerheid voor investeerders en regelgevingsvoorspelbaarheid op de 
lange termijn en voor een coherente, transparante en inclusieve governancebenadering 
op alle beleidsterreinen, zodat de weg wordt geëffend voor een duidelijke en 
voorspelbare strategie voor de Europese industrie;

53. is ingenomen met het voorstel voor een industrieel forum; verzoekt de Commissie 
verder te werken aan de oprichting van dit forum en binnen het kader van het forum een 
dialoog tot stand te brengen met een evenwichtige vertegenwoordiging van alle 
relevante wetenschappelijke deskundigen, organisaties en belanghebbenden, met 
inbegrip van het maatschappelijk middenveld, consumentenorganisaties en vakbonden, 
met als doel onafgebroken toe te zien op en regelmatig verslag uit te brengen over de 
voortgang van de afzonderlijke industriële sectoren op EU-niveau ten aanzien van de 
uiterlijk in 2050 te verwezenlijken doelstellingen inzake klimaatneutraliteit, en de 
Commissie te adviseren over de bijdrage van investeringen tot en de coherentie van 
investeringen met de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU, in overeenstemming 
met de verordening inzake de governance van de energie-unie; 

54. is van mening dat alle sectoren moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie en onderstreept in dit verband dat de Commissie 
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sectorspecifieke strategieën moet ontwikkelen, met inbegrip van de acties die nodig zijn 
om deze doelstellingen te bereiken en om beleidssamenhang te waarborgen; dringt aan 
op de snelle afbouw van fossiele brandstoffen en wijst op de noodzaak om een 
uitermate efficiënt en klimaatneutraal energiesysteem te creëren met internationaal 
competitieve prijzen voor industrieën; benadrukt de rol van schone, duurzame en 
betaalbare energie en grondstoffen bij de overgang naar zeer energie-efficiënte en 
klimaatneutrale economieën; benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat het gebruik 
van energiebronnen zoals aardgas slechts van tijdelijke aard is, gezien de doelstelling 
om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te verwezenlijken; onderstreept dat verdere 
integratie van de energiemarkt van de EU een belangrijke rol zal spelen bij het 
verbeteren van de betaalbaarheid en de zekerheid van de energievoorziening; 
onderstreept in dit verband dat de ontwikkeling en integratie van hernieuwbare 
capaciteit in de energiemix moet worden versneld, en dat de uitrol van 
waterstofproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen moet worden bevorderd, 
als potentiële baanbrekende technologie voor sectoren waar de transitie moeilijk te 
verwezenlijken is; verwelkomt de vorming van de Alliantie voor schone waterstof en de 
Alliantie voor een koolstofarme industrie; benadrukt dat het onderzoek naar 
grootschalige productie van waterstof en groene brandstoffen en naar 
decarbonisatietechnologieën zoals infrastructuur voor koolstofafvang en -opslag in 
industriële processen, bio-energiecentrales en productiefaciliteiten moet worden 
versneld met het oog op de energietransitie, en dat ook de mogelijkheid van het gebruik 
van geothermische energiebronnen moet worden onderzocht; herhaalt dat hiertoe op 
grote schaal betaalbare en schone energie nodig is, alsook ondersteunende 
infrastructuur, in overeenstemming met de decarbonisatiebehoeften van energie-
intensieve industrieën;

55. roept de EU-instellingen, lidstaten, regio’s, industrie en alle andere relevante actoren 
ertoe op om samen te werken aan het verbeteren van de Europese energie-efficiëntie, in 
de Unie leidende markten voor klimaatrelevante technologieën en innovaties te creëren, 
en investeringen in energie-infrastructuur als prioritair te beschouwen; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat er beter gebruik wordt gemaakt van de EIB, als de 
“klimaatbank” van de Unie, om de duurzame financiering voor de publieke en private 
sector te verbeteren en ondernemingen te helpen om koolstofarm te worden;

56. benadrukt dat de grootschalige toepassing van kostenconcurrerende hernieuwbare-
energievoorzieningen in alle sectoren van de economie vereist is; erkent dat de EU 
40 % van alle octrooien wereldwijd op het gebied van hernieuwbare energie bezit, en 
benadrukt dat zij haar leidende positie op het gebied van doorbraaktechnologieën voor 
hernieuwbare energie moet behouden; benadrukt in dit verband dat de ontwikkeling van 
een robuust industrieel beleid voor hernieuwbare energie – dat zich zowel richt op de 
vraag- als de aanbodzijde van de markt en de integratie van de sector voor hernieuwbare 
energie mogelijk maakt – voor Europa van cruciaal belang is om de zekerheid van de 
energievoorziening op de lange termijn, haar technologisch leiderschap en haar 
strategische autonomie te waarborgen; vraagt de Commissie met klem om 
hernieuwbare-energietechnologieën aan te merken als een essentiële strategische 
waardeketen en als een industrieel ecosysteem dat in aanmerking komt voor 
financiering uit de strategische investeringsfaciliteit, en op gepaste wijze wordt 
vertegenwoordigd in het toekomstige industriële forum; benadrukt de noodzaak om 
steunmaatregelen uit te werken voor de ontwikkeling van technologieën voor 
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hernieuwbare energie in Europa en om te zorgen voor een gelijk speelveld voor 
producenten binnen en buiten de Unie;

57. benadrukt dat de Europese industrie alleen concurrerend kan zijn als zij wordt 
ondersteund door een efficiënt, duurzaam en onderling volledige verbonden vervoers-, 
digitaal en energie-infrastructuurnetwerk; roept op tot de ontwikkeling van een 
investeringsbeleid voor de lange termijn gericht op versterking en vernieuwing van de 
infrastructuur en vermindering van de administratieve belemmeringen die een hindernis 
vormen voor de snelle ontwikkeling van de trans-Europese netwerken; vraagt om meer 
middelen voor de Connecting Europe Facility in de drie sectoren, om de investeringen 
in infrastructuur, interconnecties, digitalisering en slimme netten een impuls te geven, 
overeenkomstig de doelstellingen van de Europese Green Deal; benadrukt het belang 
om projecten van gemeenschappelijk Europees belang in gang te zetten en de 
verordening inzake trans-Europese energienetwerken (TEN-E) zo spoedig mogelijk te 
herzien;

58. wijst op het potentieel van een circulaire economie zonder vervuiling om de economie 
van de Unie te moderniseren, haar energie- en hulpbronnenverbruik terug te dringen, 
prioriteit te geven aan afvalpreventie, stimulansen te bieden voor innovatie, en hele 
industriële sectoren en hun waardeketens, producten, productieprocessen en 
bedrijfsmodellen om te vormen, waardoor de dematerialisering en detoxificatie van de 
economie van de Unie wordt bevorderd, Europa minder afhankelijk wordt van primaire 
materialen en tegelijk innovatie wordt gestimuleerd, inclusief de oprichting van markten 
voor emissievrije, koolstofarme en hernieuwbare oplossingen ter vervanging van 
fossiele brandstoffen en materialen, en de ontwikkeling van milieuvriendelijke 
oplossingen; wijst op de sterke synergieën tussen klimaatactie en de circulaire 
economie, met name in energie- en hulpbronnenintensieve en renovatie-industrieën, en 
benadrukt dat sectoren verschillende decarbonisatietrajecten en -uitgangsposities 
hebben; benadrukt het potentieel van de circulaire bio-economie en de houtverwerkende 
industrie voor het bevorderen van een concurrerende en duurzame industrie;

59. herinnert eraan dat in het kader van het Europese klimaat- en energiebeleid hoge 
volumes metalen en mineralen zijn vereist voor zijn strategische technologieën; is 
bezorgd over het feit dat Europa in hoge mate afhankelijk is van andere delen van de 
wereld voor de toevoer van tal van deze metalen en mineralen en zelfs geleidelijk zijn 
mondiale aandeel verliest wat betreft materialen waarvoor het industriële capaciteit 
heeft; benadrukt dat de autonomie van Europa in strategische sectoren niet kan worden 
verwezenlijkt zonder een concurrerend en duurzaam EU-ecosysteem voor basis-, 
hoogwaardige en kritieke materialen uit primaire en secundaire bronnen; wijst in dit 
opzicht op het belang van het actieplan voor de circulaire economie, maar benadrukt dat 
Europa zijn capaciteit voor alle stadia in de grondstoffenketen moet vergroten, van 
winning, recycling, uitsmelten en raffinage tot verwerking; is van mening dat het 
toepassingsgebied van het actieplan en de alliantie voor kritieke grondstoffen zich niet 
mag beperken tot kritieke grondstoffen en gericht moet zijn op de ontwikkeling van een 
geïntegreerd ecosysteem voor de volledige waaier aan materialen, metalen en mineralen 
die voor de industriële transitie vereist zijn;

60. verzoekt de Commissie om een Europese export- en importstrategie te ontwikkelen voor 
technologieën voor hernieuwbare energie en hulpbronnen- en energie-efficiënte 
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technologieën; 

61. onderstreept het potentieel van sectorkoppeling en interconnectie van 
energieverbruikende sectoren zoals gebouwen en vervoer, en is in dit verband 
ingenomen met de mededeling van de Commissie over de integratie van energiestelsels; 

62. dringt aan op een aanzienlijke financieringslijn voor de energievernieuwing van 
gebouwen met het oog op het geplande initiatief voor een “renovatiegolf”, waarvoor de 
noodzakelijke financiële middelen beschikbaar kunnen worden gesteld in het kader van 
het herstelplan; benadrukt dat in de context van het op handen zijnde voorstel 
betreffende de renovatiegolf en in de context van de verplichting voor de lidstaten om 
langetermijnstrategieën op te stellen voor de totstandbrenging van een uiterst energie-
efficiënt en koolstofvrij gebouwenbestand, absolute voorrang moet worden gegeven aan 
het beginsel “energie-efficiëntie eerst”, zodat grondige renovaties en de vervanging van 
inefficiënte verwarmings- en koelsystemen die op fossiele brandstoffen werken, voorop 
komen te staan; onderstreept dat geïntegreerde programma’s voor grondige renovatie 
die betrekking hebben op hele gemeenten of districten, tegen lagere kosten en sneller 
kunnen worden uitgevoerd, het geen in het voordeel is van de consument en de 
energiekosten verlaagt;

63. wijst erop dat procesverwarming en -koeling een van de belangrijkste vormen van 
energieverbruik in de industriële sector blijft; onderstreept bijgevolg dat, om de 
inspanningen voor de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen in de industrie te 
versnellen, het potentieel inzake energie-efficiëntie bij industriële verwarming en 
koeling optimaal moet worden benut, iets waartoe een toenemend gebruik van 
hernieuwbare energie op basis van elektriciteit en warmtepompen, een beter gebruik 
van industriële clusters en symbiose in veel sectoren aanzienlijk kunnen bijdragen; 

64. wijst op het potentieel van groene mobiliteit voor het scheppen van nieuwe banen, het 
stimuleren van de Europese industrie en het ondersteunen van investeringen gericht op 
de uitbreiding van duurzame vervoersinfrastructuur, en merkt op dat hiermee een 
multiplicatoreffect kan worden bereikt, middels het plaatsen van bestellingen bij een 
vrede waaier aan entiteiten — contractanten, onderaannemers, leveranciers en hun 
onderaannemers —, en de emissies van de vervoerssector kunnen worden verlaagd; 
onderstreept de noodzaak om de Europese Alliantie voor batterijen sneller ten uitvoer te 
leggen teneinde het potentieel van de strategische waardeketen op dit gebied te 
benutten, de mogelijkheden voor innovatieve, lokaal geproduceerde batterijen en voor 
het recyclen van metaal in Europa te vergroten, Europese meerwaarde te creëren, bij te 
dragen tot het concurrentievermogen van de Europese auto-industrie en de transitie naar 
een gedecarboniseerd elektriciteitssysteem te vergemakkelijken; vraagt om meer 
investeringen in hogesnelheidstreinverbindingen, in de renovatie van intercitynetwerken 
en in emissiearm en -vrij openbaar vervoer; benadrukt de noodzaak om groene 
mobiliteit te bevorderen door te investeren in een betere infrastructuur, zoals een 
uitgebreid netwerk van laadstations; is van mening dat een hogere dichtheid van 
laadstations de voorwaarden zal scheppen voor een aanzienlijke en snellere groei van de 
markt voor elektrische voertuigen (EV’s), hetgeen een positief effect zal hebben op 
onze milieu- en koolstofvoetafdruk; verzoekt de Commissie een strategie voor de 
grootschalige uitrol van snelle oplaadinfrastructuur voor EV’s te presenteren, om het 
gebruik van EV’s door consumenten te bevorderen door hun zekerheid te verschaffen 
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over het potentieel van de technologie en toegang te bieden tot een wijdvertakt netwerk 
van compatibele laadinfrastructuur, en om de Europese auto-industrie te ondersteunen;

65. is van mening dat Europa voor een succesvolle energietransitie een aanzienlijke 
hoeveelheid betaalbare koolstofvrije/koolstofarme en hernieuwbare energie nodig heeft, 
die onder meer uit derde landen afkomstig is en gebruik maakt van ondersteunende 
infrastructuur; dringt erop aan dat strategische initiatieven binnen de EU evenals het 
energiebeleid centraal komen te staan in het buitenlands en nabuurschapsbeleid van de 
Unie, en pleit onder meer voor financiële steun voor op hernieuwbare energiebronnen 
gebaseerde waterstof- en groenestroomallianties; is van mening dat die allianties ook 
onderdeel moeten zijn van handelsovereenkomsten; benadrukt het belang van sterke 
allianties met het oog op de schaarste aan en de duurzame aankoop van hulpbronnen en 
grondstoffen;

66. herinnert aan het masterplan van de EU uit 2019 voor een concurrerende transformatie 
van energie-intensieve industrieën, waarmee de transitie werd benaderd met behoud van 
het concurrentievermogen van Europese ondernemingen; verzoekt de Commissie 
uitvoering te geven aan haar aanbeveling om importen uit derde landen die niet aan de 
EU-milieunormen voldoen te vervangen en een hoger klimaatambitieniveau bij de 
mondiale handelspartners van de EU te bevorderen;

67. dringt aan op een herziening van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-
ETS) in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen, en op een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) om bij te dragen aan een slimme 
terughaalstrategie van de maakindustrie en kortere waardeketens; onderstreept de 
potentieel belangrijke rol van een CBAM bij het voorkomen van koolstoflekkage; 

68. wijst erop dat meer dan de helft van het mondiale bbp afhankelijk is van de natuur en de 
diensten die zij levert, waarbij diverse sectoren uiterst afhankelijk zijn van de natuur; 
merkt op dat ruim 90 % van het verlies aan biodiversiteit en waterstress wordt 
veroorzaakt door de winning en verwerking van hulpbronnen; benadrukt dat het 
Europees industriebeleid moet overeenstemmen met de doelstellingen van de 
biodiversiteitsstrategie voor 2030;

69. onderstreept dat volgens de “één gezondheid”-benadering het behoud van natuurlijke 
ecosystemen van fundamenteel belang is voor het waarborgen van de eerste 
levensbehoeften van de mens, zoals drinkwater, schone lucht en vruchtbare bodems; 
dringt aan op de snelle ontwikkeling van betrouwbare indicatoren voor het beoordelen 
van de gevolgen voor de biodiversiteit en het waarborgen van de progressieve 
vermindering van de verontreiniging als beschreven in de biodiversiteitsstrategie van de 
EU;

70. wijst erop dat de industrie nog steeds in hoge mate verantwoordelijk is voor de 
vervuiling van het milieu, waarbij verontreinigende stoffen in lucht, water en bodem 
worden geloosd; onderstreept de rol van de richtlijn inzake industriële emissies bij het 
vaststellen van verplichtingen voor grote installaties ter vermindering van de uitstoot 
van verontreinigende stoffen; ziet uit naar het komende actieplan om de lucht- water- en 
bodemvervuiling tot nul terug te brengen en de herziening van de richtlijn inzake 
industriële emissies, die moeten leiden tot een aanzienlijke vermindering van de 
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industriële verontreiniging;

71. benadrukt het belang van de regionale dimensie van het industriebeleid, aangezien de 
economische verschillen tussen regio’s hardnekkig zijn en nog dreigen toe te nemen 
door de effecten van de COVID-19-crisis; onderstreept dat er, om de achteruitgang van 
regio’s te verhinderen en te verzachten, in regionale herontwikkelingsplannen moet 
worden gewerkt aan duurzame transformatiestrategieën, waarin economische 
revitaliseringsprogramma’s worden gecombineerd met actieve 
werkgelegenheidsprogramma’s; verzoekt de Commissie nauw samen te werken met de 
lidstaten bij het opstellen van prognoses voor de vaardigheden die op de middellange en 
lange termijn nodig zijn op de arbeidsmarkt;

72. wijst in dit verband op het belang van de Europese structuur- en investeringsfondsen 
(ESIF) ter ondersteuning van de schepping van hoogwaardige banen met fatsoenlijke 
lonen, het concurrentievermogen van bedrijven, duurzame economische ontwikkeling, 
en de modernisering en verbetering van onderwijs-, opleidings- en 
gezondheidszorgstelsels;

73. wijst op de noodzaak om een eerlijke, inclusieve en rechtvaardige transitie te 
ondersteunen en op de noodzaak om sociale en economische ongelijkheden aan te 
pakken op een manier die verder gaat dan omscholing en het scheppen van nieuwe 
banen in nieuwe economische sectoren, met als doel te garanderen dat niemand aan zijn 
lot wordt overgelaten en dat geen enkele werknemer van de arbeidsmarkt wordt 
uitgesloten; is van oordeel dat een goed opgezet mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, dat een fonds voor een rechtvaardige transitie omvat, een belangrijk instrument 
zal zijn om de dubbele transitie te vergemakkelijken en de ambitieuze doelstellingen 
inzake klimaatneutraliteit te bereiken; benadrukt dat, met het oog op een inclusievere 
transitie en voor het opvangen van de sociale impact van de transitie, de deelname van 
alle lokale belanghebbenden vereist is bij de uitwerking en uitvoering van de territoriale 
plannen voor een rechtvaardige transitie, inclusief vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en gemeenschappen; onderstreept dat investeringen in 
duurzame technologie in dit verband een belangrijke rol vervullen ter ondersteuning van 
de economische ontwikkeling op lange termijn van regio’s; benadrukt dat consistente 
financiering van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie, onder meer via 
aanzienlijke aanvullende begrotingsmiddelen, een cruciaal onderdeel is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van de Europese Green Deal;

74. meent dat de interregionale samenwerking gericht op duurzame en digitale 
transformatie, zoals het geval is bij de strategieën voor slimme specialisatie, moet 
worden versterkt om een impuls te geven aan regionale ecosystemen; verzoekt de 
Commissie dan ook de ontwikkeling te ondersteunen van instrumenten die een 
duidelijke routekaart kunnen bieden voor regio’s met een op maat gemaakte aanpak om 
industrieel leiderschap te verzekeren;

75. is van mening dat de industriële transformatie aanzienlijk meer inspanningen op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling vereist, alsook de integratie van nieuwe kennis 
en innovatie in bestaande markten en het gebruik ervan bij de creatie van nieuwe 
markten; onderstreept dat innovatie een van de drijfveren is voor toonaangevende 
industriële ecosystemen en dat dit tot uiting moet komen in meer steun voor innovatie- 
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en ondernemerscapaciteiten in elke fase van de innovatiecyclus; onderstreept de 
noodzaak om de uitgaven voor onderzoek en met name kwalitatief hoogstaand openbaar 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie te verhogen, aangezien dit essentiële elementen 
zijn voor de verwezenlijking van de dubbele transitie en de verbetering van de 
strategische autonomie en het concurrentievermogen op lange termijn van de Unie; 
roept de lidstaten er in dit verband toe op zich te houden aan hun toezegging om 3 % 
van hun bbp te investeren in onderzoek en ontwikkeling, zodat de Unie haar leidende 
rol onder de mondiale concurrenten behoudt; betreurt het huidige gebrek aan 
innovatiecapaciteit in kmo’s als gevolg van een tekort aan risicokapitaal, de kosten en 
complexiteit van administratieve procedures, een tekort aan adequate vaardigheden en 
een gebrek aan toegang tot informatie;

76. onderstreept de noodzaak om de begroting voor programma’s ter ondersteuning van de 
industriële transformatie van de Unie te verhogen, en herinnert er daarom aan dat het 
Parlement pleit voor het verhogen van de begroting voor Horizon Europa tot 
120 miljard EUR, het waarborgen van de samenhang van het programma met de 
doelstellingen van de Unie inzake klimaatneutraliteit, en het ondersteunen van InvestEU 
en Digitaal Europa aan de hand van geschikte financieringsinstrumenten voor de 
marktontwikkeling van baanbrekende technologieën en innovaties, waarbij ook 
synergieën tussen regionale, nationale, Europese en particuliere financieringsbronnen 
worden bevorderd; vraagt om doeltreffende steun voor de Europese Innovatieraad (EIC) 
en het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) en pleit voor een 
versterking van hun mandaat; dringt erop aan dat een aanzienlijk deel van de middelen 
die in het kader van Horizon Europa beschikbaar zijn voor kmo’s, wordt gebruikt via de 
EIC en de samenwerkende onderdelen van het programma, met als doel nieuwe 
oplossingen te creëren en zowel incrementele als disruptieve innovatie te bevorderen; 
steunt de oprichting van Europese partnerschappen in het kader van Horizon Europa om 
particuliere investeringen aan te trekken ter bevordering van de overdracht van kennis, 
technologieën en innovatie van onderzoekscentra en universiteiten naar het industriële 
proces, gebruik makend van de regeling voor industriële ecosystemen, en met het oog 
op de ondersteuning van het herstel en van de groene en digitale transitie; verzoekt de 
Commissie bovendien ervoor te zorgen dat deze partnerschappen op transparante en 
inclusieve manier functioneren, met name wat betreft hun strategische 
onderzoeksagenda en jaarlijkse werkprogramma’s; benadrukt voorts dat de 
partnerschappen vrij moeten zijn van belangenconflicten en een werkelijke toegevoegde 
waarde moeten garanderen voor de samenleving;

77. meent in dit verband eveneens dat een beter voorbereide en veerkrachtiger maatschappij 
essentieel is om ingrijpende gebeurtenissen op Europees of mondiaal niveau het hoofd 
te bieden en om op deze gebeurtenissen te reageren met uitgebreide beleidsmaatregelen, 
en is van mening dat gecoördineerde investeringen in O&O in dit opzicht van cruciaal 
belang zijn; verzoekt de Commissie hiertoe steun te verlenen aan het opzetten van een 
specifiek instrument voor pandemieparaatheid en maatschappelijke veerkracht, 
aangezien een dergelijk instrument de voorwaarden zou scheppen voor betere 
coördinatie op EU-niveau, prioritaire gebieden in kaart zou brengen en acties zou 
lanceren die medisch toponderzoek en gecoördineerde O&I-investeringen vereisen;

78. benadrukt het belang van een op onderzoek gebaseerde farmaceutische industrie als 
cruciale factor voor het veiligstellen van een hoogwaardige productie en van de aanvoer 
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van betaalbare geneesmiddelen voor alle patiënten die daaraan behoefte hebben, voor 
het versterken van innovatie in de Unie en van de veerkracht en paraatheid van de Unie, 
en voor het aangaan van toekomstige uitdagingen; herhaalt dat er een plan ter beperking 
van het risico op geneesmiddelentekorten moet worden vastgesteld teneinde het hoofd 
te bieden aan potentiële kwetsbaarheden van en risico’s voor de toeleveringsketen van 
essentiële geneesmiddelen, toekomstige innovaties te garanderen voor het voorzien in 
onvervulde behoeften, en de veerkracht, alertheid en paraatheid van gezondheidsstelsels 
te ondersteunen met het oog op toekomstige uitdagingen, waaronder pandemieën;

79. benadrukt de rol van sleuteltechnologieën bij het opbouwen van technologische en 
innovatieve capaciteit in de hele EU; verzoekt de Commissie Horizon Europa en haar 
industriële strategie af te stemmen op de ontwikkeling, opschaling en commercialisering 
van baanbrekende technologieën en innovaties in de Unie, teneinde de kloof tussen 
innovatie en marktintroductie te overbruggen, door risicofinanciering te verstrekken 
voor beginnende technologie en demonstratieprojecten en door vroege waardeketens te 
ontwikkelen, in de eerste plaats ter ondersteuning van producten, technologieën, 
processen, diensten en bedrijfsmodellen op commerciële schaal, die ingang kunnen 
vinden op de markt, emissiearm of -loos zijn, hernieuwbaar, energie- en 
hulpbronnenefficiënt en circulair, evenals ter ondersteuning van de ontwikkeling van 
onderzoeksinfrastructuur, onder meer met het oog op het dichten van de huidige kloven 
tussen de lidstaten; moedigt de Commissie en de lidstaten ertoe aan om centrale loketten 
te creëren met maatwerkinformatie over de financieringsmogelijkheden voor industriële 
demonstratieprojecten voor doorbraaktechnologieën; 

80. verzoekt de Commissie zich te buigen over maatregelen om het potentiële verlies aan 
kennis en innovatie tijdens de huidige crisis tegen te gaan, onder meer door middel van 
instrumenten ter ondersteuning van ondernemingen die tijdelijk kenniswerkers delen 
met openbare onderzoeksinstellingen en universiteiten, teneinde publiek-privaat 
onderzoek naar publieke prioriteiten mogelijk te maken en de werkgelegenheid en 
innovatiecapaciteit in crisistijd te behouden;

81. verzoekt de Commissie samen met de lidstaten mogelijke fiscale stimulansen te 
ontwikkelen om investeringen in O&O, die vanwege de COVID-19-crisis drastisch zijn 
afgenomen, te bevorderen;

82. verzoekt de Commissie om het innovatievermogen van Europese bedrijven te blijven 
ondersteunen aan de hand van een uitgebreide regeling inzake intellectuele eigendom 
(IER), die de flexibiliteit bij het verlenen van licenties vergroot, zodat hun O&O-
investeringen op doeltreffende wijze beschermd blijven en er een eerlijk rendement 
wordt gewaarborgd, en zodat bedrijven open technologienormen blijven ontwikkelen 
die de mededinging en keuzemogelijkheden bevorderen en de deelname van EU-
bedrijven aan de ontwikkeling van sleuteltechnologieën ondersteunen;

83. erkent dat een krachtig en evenwichtig kader voor intellectuele-eigendomsrechten een 
cruciale basis vormt voor het Europese concurrentievermogen, teneinde 
bedrijfsspionage en namaak te bestrijden; verzoekt de Commissie dan ook dit kader te 
behouden en te versterken; beklemtoont dat het noodzakelijk is gelijke tred te houden 
met de VS en China op het gebied van stimulansen voor intellectuele eigendom in het 
domein van de biowetenschappen, om ervoor te zorgen dat Europa een aantrekkelijke 
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locatie blijft voor investeringen in O&O en industriële ontwikkeling; verzoekt de 
Commissie het wereldvermaarde IER-systeem van Europa te behouden en te 
ontwikkelen door sterke bescherming van IER, alsook stimulansen en 
beloningsmechanismen voor O&O te bevorderen om investeringen aan te trekken in de 
ontwikkeling van toekomstige innovaties die de maatschappij ten goede komen; is 
ingenomen met de aankondiging van een actieplan inzake intellectuele eigendom dat de 
Europese bijdrage aan de ontwikkeling van normen zou kunnen bevorderen; pleit voor 
duurzame productie en werkgelegenheid en voor een verbetering van de 
aantrekkelijkheid en reputatie van hoogwaardige EU-producten wereldwijd; verzoekt de 
Commissie de overdracht van cruciale milieu- en klimaattechnologieën naar 
ontwikkelingslanden aan te moedigen door open licenties voor dergelijke technologieën 
te verlenen;

84. verzoekt de Commissie het Europees eenheidsoctrooi zo snel mogelijk in te voeren, 
zoals voorzien door de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht van 
19 februari 2013; 

85. wijst op het belang van alomvattende en doeltreffende algemene governance voor de 
industriële transformatie, die voor samenhang met de relevante EU-wetgeving en -
strategieën zorgt, in het bijzonder de doelstellingen van de Europese Green Deal, 
hetgeen van cruciaal belang is voor het welslagen ervan; is ingenomen met de 
identificatie van 14 ecosystemen door de Commissie en de alomvattende benadering om 
alle in een waardeketen werkzame actoren bijeen te brengen teneinde Europees 
leiderschap in strategische sectoren en concurrentievermogen op mondiaal niveau te 
bevorderen; onderstreept dat moet worden gewaarborgd dat kmo’s binnen elk 
ecosysteem zullen gedijen; merkt op dat het nodig is te zorgen voor transparantie van de 
geïdentificeerde industriële ecosystemen, met name wat betreft de criteria waaraan moet 
worden voldaan om te worden beschouwd als onderdeel van een ecosysteem, de exacte 
uitsplitsing naar type actor in elk geïdentificeerd ecosysteem, informatie over 
uitkomsten en besproken onderwerpen en de rol van het industrieel forum en de 
industriële allianties ten aanzien van deze ecosystemen; benadrukt dat het 
maatschappelijk middenveld, consumentenorganisaties en vakbonden voldoende 
moeten worden betrokken bij de vaststelling van zowel de overkoepelende als de 
sectorale industriële strategieën en prioriteiten; benadrukt dat ecosystemen alle schakels 
met de waardeketens moeten omvatten, met inbegrip van kmo’s, en benadrukt dat 
kmo’s integraal deel moeten uitmaken van de oprichting van industriële allianties en 
hun productieketens; benadrukt dat er voor de allianties toereikende 
financieringsinstrumenten nodig zijn;

86. is van mening dat ecosystemen belangrijke componenten zullen zijn van de volgende 
industriële revolutie, door geavanceerde en slimme productiemethoden in te zetten en 
door te zorgen voor betaalbare, schone, duurzame en veilige energie en voor de nodige 
energie-infrastructuur, transformerende productiemethoden en 
dienstverleningsmethoden; vraagt dat de ecosystemen worden geanalyseerd om voor 
elke sector de behoeften op het gebied van de transitie te evalueren en om een 
transitieplan te helpen vaststellen; is bovendien van mening dat het ondersteunen van de 
samenwerking tussen de industrie, de academische wereld, kmo’s, start-ups en scale-
ups, vakbonden, het maatschappelijk middenveld, organisaties van eindgebruikers en 
alle andere belanghebbenden van cruciaal belang zal zijn voor het oplossen van 
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tekortkomingen van de markt en voor het overbruggen van de kloof tussen een idee en 
de verwezenlijking ervan, waarbij de bescherming van werknemers wordt gewaarborgd, 
ook in gebieden die nog niet door industriële belangen worden bestreken maar die een 
grote maatschappelijke meerwaarde bieden; vraagt dat bij de governance van deze 
ecosystemen alle relevante belanghebbenden worden betrokken uit de industriële 
sectoren die essentieel zijn om de groene en digitale transitie waar te maken; is van 
mening dat ecosystemen een rol moeten spelen bij de vaststelling van oplossingen en 
van maatregelen die nodig zijn om de Europese industriële strategie ten uitvoer te 
leggen en robuuste Europese waardeketens te bevorderen die cruciaal zijn voor de 
tweevoudige groene en digitale transitie;

87. beklemtoont dat investeringen in essentiële waardeketens een cruciale rol zullen spelen 
bij het behouden van onze strategische autonomie in de toekomst; is van mening dat er 
prioriteit moet worden verleend aan investeringen in industriële sectoren die van vitaal 
belang zijn voor onze strategische autonomie, zoals veiligheid, defensie, 
klimaatrelevante technologieën, voedselsoevereiniteit en gezondheid; wijst met name 
nogmaals op het belang van de farmaceutische industrie bij het waarborgen van 
toekomstige innovatie om onvervulde behoeften aan te pakken, en bij het ondersteunen 
van de veerkracht, het reactievermogen en de paraatheid van gezondheidszorgstelsels in 
het licht van toekomstige uitdagingen, waaronder pandemieën;

88. onderstreept het belang van de sector hernieuwbare energie als een strategische sector 
voor het versterken van het concurrentievoordeel van de EU, het bereiken van 
veerkracht op lange termijn, het waarborgen van de energiezekerheid, en het versterken 
van de industrie; wijst voorts op de bijdrage van de sector hernieuwbare energie aan het 
scheppen van nieuwe lokale banen en handelsmogelijkheden, met name voor kmo’s, 
aan het stimuleren van de productie van apparatuur, en aan het verlagen van de 
energiekosten en het verbeteren van het kostenconcurrentievermogen; 

89. wijst erop dat de auto-industrie hard is getroffen door de COVID-19-crisis, waardoor 
ondernemingen en werknemers gedwongen worden om zich snel aan te passen aan 
veranderende toeleveringsketens en nieuwe gezondheids- en veiligheidseisen, bovenop 
het transformatieproces dat de sector al voor de pandemie was begonnen; is van mening 
dat de overgang naar slimme en schonere mobiliteit van essentieel belang is gezien we 
evolueren naar een klimaatneutrale, digitale en veerkrachtigere economie, en dat dit ook 
moet worden beschouwd als een kans om groene groei en schone banen te genereren, 
uitgaande van het wereldwijde concurrentievoordeel van de Europese industrie op het 
gebied van voertuigtechnologieën; verzoekt de Commissie prioriteiten te stellen op het 
gebied van onderzoek en innovatie, digitalisering en de steun voor startende 
ondernemingen, micro-ondernemingen en kmo’s, ook in de auto-industrie;

90. benadrukt dat ook de toeristische sector zwaar wordt getroffen door de COVID-19-
crisis, en verzoekt de Commissie prioriteiten vast te stellen met betrekking tot het 
helpen en bevorderen van het herstel van deze sector, die in grote mate bijdraagt aan het 
bbp van de EU en aan het concurrentievermogen van de Unie; verzoekt de Commissie 
de samenwerking tussen lidstaten en regio’s te bevorderen om mogelijkheden te creëren 
voor nieuwe investeringen en verdere innovaties, teneinde een Europees toeristisch 
ecosysteem tot stand te brengen dat duurzaam, innovatief en veerkrachtig is en de 
rechten van werknemers en consumenten beschermt;
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91. wijst op het potentieel van de culturele en creatieve sectoren voor innovatie door te 
fungeren als katalysator voor verandering, uitvindingen en vooruitgang in andere 
sectoren teweeg te brengen; merkt op dat innovatieve economische sectoren voor het 
behouden van hun concurrentievoordeel in toenemende mate afhankelijk zijn van 
creativiteit; merkt daarnaast op dat met de opkomst van in toenemende mate complexe, 
creatieve en onderling verweven bedrijfsmodellen de culturele en creatieve sectoren 
steeds vaker een doorslaggevende rol spelen bij het ontwerp van producten en diensten; 
is daarom van mening dat Europa gebruik moet maken van zijn creatieve en culturele 
hulpbronnen, en verzoekt de Commissie en de lidstaten om voldoende oog te hebben 
voor de culturele en creatieve sectoren bij de ontwikkeling van een alomvattend, 
samenhangend en langetermijnbeleidskader voor de industrie, onder meer door deze 
sectoren toegang tot financiering en financieringsprogramma’s te verlenen;

92. onderstreept het belang van het ruimtevaartbeleid van de EU, met name met het oog op 
verbetering van de ruimtevaartcapaciteit van de Europese industrie en het benutten van 
de mogelijke synergieën met andere belangrijke sectoren en beleidsgebieden, met name 
om geavanceerde technologieën te ontwikkelen en de industriële transformatie te 
ondersteunen;

93. wijst op de bijdrage van de chemische industrie aan tal van strategische waardeketens 
en aan de productie van koolstofneutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire 
technologieën en oplossingen; pleit voor een duurzaam beleid voor chemische stoffen, 
dat in overeenstemming is met de industriestrategie;

94. verzoekt het Europees Milieuagentschap samen met het Europees Agentschap voor 
chemische stoffen een verslag op te stellen over chemische stoffen in het Europese 
milieu. is van mening dat dit verslag een beoordeling moet inhouden van de 
systemische aard van gevaarlijke chemische stoffen in de Europese productie- en 
consumptiesystemen, het gebruik ervan in producten, het voorkomen ervan in het 
Europese milieu en de erdoor toegebrachte schade aan de menselijke gezondheid en 
ecosystemen;

95. benadrukt dat een goed functionerende en concurrerende farmaceutische en 
medischehulpmiddelensector een centrale rol speelt bij het waarborgen van een 
duurzame toegang tot geneesmiddelen voor patiënten en een hoog niveau van 
gezondheidszorg voor patiënten in de EU; is van mening dat de Commissie de dialoog 
met de lidstaten en alle betrokken belanghebbenden moet bevorderen door de instelling 
van een farmaceutisch forum onder toezicht van het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA) teneinde een uitgebreide discussie mogelijk te maken over problemen in 
verband met onder meer farmaceutische duurzaamheid en de invoering van nieuwe 
technologieën in de gezondheidszorg; benadrukt dat bij het opzetten van dit forum 
rekening moet worden gehouden met de verschillende nationale benaderingen ten 
aanzien van prijsstelling en vergoeding alsook met betrekking tot investeringen in en de 
opzet van de gezondheidszorg;

96. beschouwt overheidsopdrachten als een cruciale motor van industriële transformatie; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken hoe ten volle gebruik kan worden gemaakt van 
de hefboomwerking van overheidsuitgaven en -investeringen om beleidsdoelstellingen 
te verwezenlijken, onder meer door de duurzaamheid van overheidsopdrachten te 
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vergroten en overheidsopdrachten een centrale rol toe te kennen in het economische 
herstelplan van de EU, door een prioriteit te maken van eco-innovatieve en duurzame 
goederen en diensten en de vraag naar deze goederen en diensten te bevorderen, en door 
het mogelijk te maken om essentiële strategische sectoren, zoals gezondheidsproducten, 
landbouw en hernieuwbare technologieën, terug te halen naar Europa en op die manier 
kortere en duurzame toeleveringsketens te bevorderen; verzoekt de Commissie en de 
overheidsinstanties na te gaan onder welke voorwaarden duurzaamheid bij 
overheidsopdrachten verplicht kan worden gesteld op basis van ecologische, sociale en 
ethische criteria, met inbegrip van de koolstofvoetafdruk, recyclinggehalte en 
arbeidsomstandigheden gedurende de hele levenscyclus van producten, en verzoekt de 
Commissie en overheidsinstanties om de bestaande regelingen voor de bevordering van 
groene diensten in overheidsopdrachten meer bekendheid te geven en beter te benutten; 
dringt erop aan dat kmo’s een eerlijke kans moeten krijgen om deel te nemen aan 
openbare aanbestedingen; verzoekt aanbestedende diensten om systematisch gebruik te 
maken van een aanpak op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding gedurende de 
volledige levensduur van producten en diensten; moedigt hen ertoe aan gebruik te 
maken van de bepaling (artikel 85 van de richtlijn nutsbedrijven) op grond waarvan zij 
inschrijvingen kunnen afwijzen wanneer het aandeel van uit derde landen afkomstige 
producten meer bedraagt dan 50 % van de totale waarde van de producten waarop de 
inschrijving betrekking heeft;

97. erkent de bijdrage van normalisatie aan de Europese eengemaakte markt en aan de 
verhoging van het economisch, maatschappelijk en ecologisch welzijn, met inbegrip 
van de gezondheid en veiligheid van consumenten en werknemers; beklemtoont dat het 
nodig is geharmoniseerde normen te ontwikkelen, te beoordelen en te gebruiken om 
industrieën te helpen op efficiënte, veilige, duurzame en herhaalbare wijze producten 
van hoge kwaliteit te vervaardigen;

98. verzoekt de Commissie een krachtig systeem voor kernprestatie-indicatoren in te voeren 
om de ex-ante-impact van de regelgeving en instrumenten van de Unie alsook de 
eventuele benodigde investeringen te analyseren, en om toezicht te houden op de 
voortgang en de resultaten, rekening houdend met de kmo-dimensie; beklemtoont dat 
het systeem voor kernprestatie-indicatoren moet worden gebaseerd op specifieke, 
meetbare, haalbare, relevante, en tijdgebonden doelstellingen;

99. verzoekt de Commissie haar effectbeoordelingspraktijk te versterken en vóór het 
indienen van nieuwe voorstellen voor wetgeving of nieuwe maatregelen een 
gedetailleerde effectbeoordeling uit te voeren van de potentiële nalevingskosten, 
gevolgen op het vlak van werkgelegenheid alsook lasten en voordelen voor Europese 
burgers, sectoren en ondernemingen, inclusief kmo’s; is van mening dat de evaluatie 
van EU-beleid en -maatregelen meer moet zijn gericht op de uitvoering hiervan in de 
lidstaten en moet analyseren wat er gebeurt wanneer de EU-wetgeving wordt uitgevoerd 
of geïnterpreteerd op een manier die onnodige en onverwachte regelgevende 
belemmeringen creëert voor zowel kmo’s als grotere bedrijven; verzoekt de Commissie 
de coherentie van de regelgeving te ondersteunen en te erkennen dat er moet worden 
gestreefd naar slimme regelgeving om de bureaucratische lasten te verminderen zonder 
afbreuk te doen aan de doeltreffendheid van de wetgeving of de sociale en 
milieunormen te verlagen, met name wanneer een traditionele industrie zich moet 
aanpassen vanwege regelgevingsbesluiten; is van mening dat maatregelen voor 
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digitalisering en decarbonisatie zodanig moeten worden ontworpen dat zij kansen 
creëren voor bedrijven, met inbegrip van kmo’s, en de lasten voor de sector in kwestie 
tot een minimum beperken; 

100. rekent erop dat de industriestrategie geen onnodige regelgevingsdruk creëert voor 
bedrijven en met name kmo’s, en de “one in, one out”-regel hanteert, die tot doel heeft 
na te gaan, telkens als nieuwe bepalingen nalevingskosten met zich mee brengen, welke 
bestaande bepalingen moeten worden ingetrokken of herzien, zodat de nalevingskosten 
in een bepaalde sector niet stijgen, dit alles onverminderd de prerogatieven van de 
medewetgever; is van mening dat een dergelijk voorstel moet stoelen op 
wetenschappelijk bewijsmateriaal en breed overleg, de doeltreffendheid van de 
wetgeving en van sociale en milieunormen moet waarborgen en de duidelijke voordelen 
van een Europees optreden moet aantonen; meent dat de EU het beginsel dat zij grote 
thema’s groot aanpakt en zich bescheiden opstelt waar het om kleine dingen gaat, moet 
versterken met het oog op een betere evenredigheid;

101. benadrukt dat het openbaar bestuur een sleutelrol moet spelen bij het waarborgen van 
een bedrijfsvriendelijk economisch klimaat en het verminderen van de administratieve 
lasten voor ondernemingen, en tegelijkertijd moet zorgen voor de volledige toepassing 
van de ethische, sociale, milieu- en transparantienormen van de Unie en de regels 
inzake de veiligheid van werknemers; is van mening dat e-overheidsinstrumenten, 
beleid voor digitale innovatie en de verbetering van digitale vaardigheden moeten 
worden bevorderd in de publieke sector en bij de werknemers ervan; verzoekt de 
Commissie om de uitwisseling van nationale en regionale beste praktijken op dit gebied 
te verzekeren, met specifieke verwijzing naar het openbaar beheer van het economisch 
mededingingsvermogen;

102. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Achtergrond

Dit verslag over het industriebeleid van de EU valt op een dramatisch moment voor de 
economische activiteiten wereldwijd. De economische gevolgen van het coronavirus hebben 
een symmetrische schok voor vraag en aanbod veroorzaakt die ongezien is sinds de Tweede 
Wereldoorlog. De financiële situatie van de Europese ondernemingen is dramatisch 
verslechterd, waardoor hun vermogen om te investeren ondermijnd is.

Precies op het moment dat de Unie zich klaarmaakte voor het versnellen van twee ingrijpende 
transities – de digitale en de milieutransitie – die enorme particuliere en publieke investeringen 
vergen, zijn we meegesleurd door de eerste pandemie van de moderne tijd. Daarom worden in 
het verslag twee duidelijk onderscheiden fasen van het industriebeleid voorgesteld: een eerste 
fase voor het herstel van het productiesysteem en een tweede voor de wederopbouw en 
transformatie van dit systeem. Het identificeren van de productieve ecosystemen waarmee de 
Commissie zich momenteel bezighoudt, moet de leidraad opleveren voor elk initiatief op het 
gebied van het industriebeleid, op grond waarvan acties kunnen worden geselecteerd, 
prioriteiten kunnen worden vastgesteld en de initiatieven op het gebied van onderzoek, 
onderwijs en innovatie kunnen worden gecoördineerd.

Het door de Unie gevoerde industriebeleid was vaak vaag en theoretisch. Een combinatie van 
beginselverklaringen, schaarse middelen, overregulering en al te bureaucratische mechanismen. 
Daarom is het verslag toegespitst op de instrumenten en de concrete acties die moeten worden 
ondernomen in plaats van op intentieverklaringen. Een doeltreffend Europees industriebeleid 
vereist een Europese begroting die in verhouding staat en aanvullende middelen uit de nationale 
begrotingen en de uitgifte van Europese effecten. De tijd van woorden zonder daden is voorbij. 
We kunnen ons geen bijkomende fouten permitteren.

Internationale context – Een assertievere Unie

We weten dat beide fasen zich zullen afspelen binnen een systeem van internationale 
economische betrekkingen dat veel moeilijker en complexer is dan in de afgelopen dertig jaar. 
Een meer gesloten en protectionistisch systeem, met een duidelijke verdeling tussen landen met 
een markteconomie en landen waar het staatskapitalisme nog steeds overheerst, vaak op 
agressieve wijze. Om die reden zal de EU, hoewel zij stevig verankerd blijft in het beginsel van 
vrijhandel en het multilaterale stelsel, handelsbeschermingsinstrumenten in stelling moeten 
brengen en een efficiënter systeem moeten invoeren voor de screening van buitenlandse 
investeringen. Hetzelfde geldt voor de continuïteit van de voorziening, met inbegrip van het 
bevorderen van mechanismen voor het terughalen van strategische productiesectoren. Op 
dezelfde manier zal het van essentieel belang zijn dat elk plan om de Europese industrie 
koolstofvrij te maken, vergezeld gaat van een koolstofbelasting aan de grens ter voorkoming 
van zogeheten koolstoflekkage. In de onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten moet 
vervolgens rekening worden gehouden met de aard van de veranderde internationale 
betrekkingen en de milieudoelstellingen van de Unie. Het zal nodig zijn om tegenpartijen op de 
markt te selecteren en duurzaamheidsclausules op te nemen die veel verder gaan dan de huidige.

Fase 1 – Herstel
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Het behouden van de eengemaakte markt moet een van de pijlers van het optreden van de Unie 
zijn in fase 1. De interne markt zal gefragmenteerder en onevenwichtiger zijn in vergelijking 
met de situatie vóór COVID-19. De gedeeltelijke opschorting van de regels op het gebied van 
staatssteun heeft de landen bevoordeeld die beschikken over meer financiële middelen. Snelle 
actie is nodig door de nationale steunregelingen voor ondernemingen en werknemers te 
vervangen door Europese programma’s, die door de Commissie worden beheerd. Hiervoor 
moet het herstelfonds in de eerste plaats dienen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan landen 
waar de steun lager is geweest en waar de epidemie meer schade heeft veroorzaakt.

Het andere belangrijke element van de herstelstrategie moet steun zijn voor de herkapitalisatie 
van ondernemingen. De verhouding tussen eigen vermogen en schuld is verslechterd; voor 
grotere ondernemingen moeten krachtige fiscale steun en rechtstreekse toegang tot kapitaal 
worden ingevoerd, met duidelijke uitstapclausules en neutraliteit op het gebied van governance. 
Het herstelfonds moet een specifieke toewijzing van middelen voor dit doel omvatten.

Productieve ecosystemen die bijzonder te lijden hebben onder de gevolgen van het coronavirus 
(bijvoorbeeld het toerisme en de luchtvaart), moeten in het kader van de bijzondere 
staatssteunregeling een groter aandeel niet-terugvorderbare steun en een langere termijn 
genieten.

Fase 2 – Wederopbouw en transformatie

De Europese economie zal alleen weer opgestart raken door een krachtig openbare-
investeringsprogramma. Daarom is het van het grootste belang dat de opschorting van de regels 
van het Stabiliteitspact op zijn minst in beperkte mate wordt voortgezet met betrekking tot 
investeringen die zijn gericht op digitalisering en het milieu.

De financiering in het kader van de Europese Green Deal was reeds vóór de crisis volstrekt 
ontoereikend om de milieutransitie te begeleiden. Daarom moet worden voorzien in de 
voortzetting van het herstelfonds in de vorm van een fonds voor wederopbouw en transformatie. 
De structuur van de acties en programma’s moet worden herzien om deze op meer dringende 
wijze te oriënteren in de richting van de digitale en milieudoelstellingen. Eén ding moet 
duidelijk zijn: zonder krachtige Europese steun uit een versterkte begroting, de voortzetting van 
het herstelfonds als fonds voor wederopbouw en transformatie en een grotere vrijheid van 
investeringen van de lidstaten, zal de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 niet 
gerealiseerd worden. Samen met het fonds voor wederopbouw en transformatie moeten alle 
Europese programma’s, te beginnen met Horizon Europa, versterkt worden en gekoppeld 
worden aan nationale plannen. Er moet grondig onderzocht worden of de regels inzake 
staatssteun en fusies kunnen worden herzien, respectievelijk om de industriële transitie te 
bespoedigen, door een beroep te doen op meer financiële middelen, en om de totstandkoming 
te bevorderen van Europese topbedrijven; hierbij moet voorzien worden in controle-
instrumenten ter voorkoming van schade aan de interne markt en de keten van leveranciers.

De omvang en diepgang van de veranderingen die we moeten doorvoeren, mogen niet worden 
onderschat. Denken we bijvoorbeeld aan de staalindustrie, die van cruciaal belang is voor de 
hele productieketen van de machinebouw en de automobielindustrie. Om deze koolstofvrij te 
maken: 1) moeten krachtige prikkels worden geboden om de machines en de technologieën te 
veranderen; 2) moeten subsidies ingevoerd worden voor de gasprijs, die momenteel niet-
concurrerend is voor de staalproductie; 3) moet een koolstofbelasting aan de grens worden 
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ingevoerd ter voorkoming van goedkope invoer die schadelijk is. Duidelijk is dat alleen een 
bijzonder dure, holistische benadering kan zorgen voor een transitie naar emissiereducties 
zonder schade voor de Europese industrie.

Instrumenten en methoden – een efficiënter industriebeleid

In het verslag worden enkele wijzigingen voorgesteld in de manier waarop het industriebeleid 
tot nu toe is gevoerd. In de eerste plaats de noodzaak om te voorzien in een effectbeoordeling 
vóór de definitieve invoering van nieuwe regels. Vooral in de eerste fase is het ondenkbaar dat 
het industriële systeem, dat door het coronavirus in een crisis verkeert, wordt belast met regels 
die dure aanpassingen vereisen. In de tweede fase moeten dan weer passende middelen worden 
uitgetrokken om de transitie te begeleiden.

Voorts wordt in het verslag, wat de methoden betreft, aanbevolen om een systeem in te voeren 
van kernprestatie-indicatoren om de doeltreffendheid van de door de Unie ingezette 
instrumenten te beoordelen.

Ten slotte wordt voorgesteld om gebruik te maken van het instrument van medefinanciering 
van de nationale belastingkredietregelingen om investeringen en onderzoek aan te moedigen, 
in plaats van de gebruikelijke stimulansen op basis van een oproep. Deze mogelijkheid, die 
moet worden uitgebreid tot alle Europese instrumenten en fondsen, garandeert een grotere 
toegankelijkheid voor kmo’s en een grotere efficiëntie en snelheid bij het gebruik van de 
middelen, met minder bureaucratische bemiddeling en minder kosten voor geleverde diensten.
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MINDERHEIDSSTANDPUNT

Door 
- Marc Botenga (schaduwrapporteur en auteur van het minderheidsadvies)
- Marisa Matias
- Cornelia Ernst
- Manuel Bompard
- Sandra Pereira
- Sira Rego

Een industriële strategie kan de samenleving in staat stellen op democratische wijze te beslissen 
over wat er onder welke omstandigheden moet worden geproduceerd. Zo kan de industrie een 
enorme troef worden voor mens en planeet. Een industriestrategie kan deze beslissingen echter 
ook aan de markt overlaten: in dat geval is zij nauwelijks méér dan een massale overdracht van 
overheidssubsidies, die de winsten en belangen van privébedrijven financiert.

In dit verslag wordt de verkeerde keuze gemaakt. Het bewijst lippendienst aan sociale vereisten 
en klimaatvereisten, maar geeft systematisch voorrang aan het concurrentievermogen en de 
behoeften van multinationale ondernemingen. Het verslag weigert overheidssubsidies te laten 
afhangen van het behoud van kwaliteitsbanen of het opschorten van dividenden. Er worden 
aanvullende belastingkredieten aangeboden zonder dat ondernemingen hun deel van de 
belastingen hoeven te betalen. Het is welhaast ironisch dat in het verslag wordt gesteld dat 
ondernemingen die niet in belastingparadijzen zijn geregistreerd, ook steun verdienen.

Groene subsidies worden niet aan bindende emissiereductiedoelstellingen gekoppeld. 
De permissieve EU-classificatie voor duurzame activiteiten (taxonomie) wordt nauwelijks 
vermeld, strikte naleving ervan is niet vereist, en fossiel gas wordt geaccepteerd.

Het verslag trekt de concentratie- en antitrustbeperkingen in twijfel en pleit voor een “sterker 
geconcentreerde interne markt”, die de regionale verschillen en de afhankelijkheid van kmo’s 
van dominante multinationals nog zou vergroten. Zelfs in strategische sectoren ziet het verslag 
geen rol weggelegd voor een openbare productiesector, noch voor ambitieuze openbare sociale 
planning en klimaatplanning. Zowel de werknemers als het klimaat verdienen beter.
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17.9.2020

ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN 
VOEDSELVEILIGHEID

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa
(2020/2076(INI))

Rapporteur voor advies (*): Danilo Oscar Lancini

(*) Medeverantwoordelijke commissie – Artikel 57 van het Reglement

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

A. overwegende dat de Europese industriesector dient te worden ondersteund tijdens het 
herstel in de periode na COVID-19 op een manier die leidt tot een transitie naar een 
veerkrachtige, duurzame, niet-vervuilende, circulaire, klimaatneutrale, gedigitaliseerde en 
concurrerende industrie, waarbij alle sectoren een bijdrage leveren aan de doelstelling om 
uiterlijk tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en aan de bescherming van het milieu;

B. overwegende dat de industrie cruciaal is voor de vooruitgang en toekomstige welvaart 
van Europa; overwegende dat de sector goed is voor ruim 20 % van de EU-economie en 
daarin ongeveer 35 miljoen mensen werkzaam zijn; overwegende dat een sterke 
industriële basis essentieel is voor het welslagen van de groene transitie;

C. overwegende dat de Europese industrie momenteel sterk afhankelijk is van de industriële 
capaciteit en grondstoffen van derde landen; overwegende dat de COVID-19-pandemie 
heeft laten zien wat de gevolgen zijn van het verlies van grote strategische industriële 
locaties bij de productie van geneesmiddelen en medische apparatuur in verschillende 
lidstaten, hetgeen geleid heeft tot verstoringen in waardeketens en de kwetsbaarheden 
heeft aangetoond in belangrijke strategische Europese industriële sectoren, en de 
noodzaak om dergelijke capaciteiten binnen de interne markt in stand te houden;

D. overwegende dat de COVID-19-pandemie de aandacht heeft gevestigd op het verhoogde 
risico van pogingen tot het verwerven van gezondheidszorgcapaciteiten via buitenlandse 
directe investeringen, en op de noodzaak deze waardevolle voorzieningen binnen de 
interne markt te behouden en onderling beter te verdelen;
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E. overwegende dat er met het EU-herstelprogramma een ongekend groot bedrag van 
1,85 biljoen EUR wordt vrijgemaakt voor investeringen in de digitalisering en een groen 
herstel van de Europese industrie, werkgelegenheid en groei;

F. overwegende dat het herstel in de periode na COVID-19 een kans biedt om duurzaamheid 
daadwerkelijk te verankeren in de industriële productie en de groene transitie te 
bespoedigen;

G. overwegende dat de nieuwe Europese industriestrategie moet fungeren als katalysator 
voor een eerlijke groene transitie; overwegende dat de juiste industriestrategie als 
onlosmakelijk deel van de Europese Green Deal de werkgelegenheid en de economische 
kansen ten goede moet komen, ons klimaat en milieu voor toekomstige generaties moet 
vrijwaren en moet uitgroeien tot een baanbrekend beleid dat zal helpen om de Europese 
economie op duurzame leest te schoeien;

H. overwegende dat de industriestrategie de weg moet effenen voor de gelijktijdige digitale 
en groene transitie van de Europese industrie, met behoud van het concurrentievermogen, 
de welvaart en de werkgelegenheid van Europa, en dat de Europese industrie moet 
worden ondersteund om veerkrachtiger, ecologisch duurzamer, mondiaal concurrerend en 
gedigitaliseerd te worden; onderstreept dat het er bij de industriestrategie van de EU niet 
alleen om gaat de transitie van energie-intensieve industrieën mogelijk te maken, maar 
dat deze tevens tot doel heeft de duurzame industriële basis te verbreden, ook wat kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo’s) betreft, die een belangrijke rol spelen in de 
Europese economie;

I. overwegende dat het concurrentievermogen van de Europese industrie nadeel ondervindt 
van oneerlijke internationale concurrentie en mondiale verstoringen; overwegende dat 
voor bedrijven buiten de EU vaak minder strenge klimaat- en milieuregels gelden en dat 
zij lagere loonkosten hebben in het land van herkomst; overwegende dat dit de 
verplaatsing van Europese industrie in de hand heeft gewerkt, hetgeen weer heeft geleid 
tot meer milieu- en sociale schade;

J. overwegende dat de Unie aanzienlijke invloed moet uitoefenen op de wereldwijde 
klimaat- en milieuactie via haar interne markt en groene diplomatie, en door leiderschap 
te tonen op klimaat- en milieugebied en tegelijkertijd de ontwikkeling van 
toekomstbestendige industrieën en hoge normen voor sociale bescherming te 
ondersteunen;

K. overwegende dat het voorbeeld van de EU aantoont dat economische groei en 
klimaatbescherming elkaar niet uitsluiten, aangezien de emissies in de EU 23 % onder het 
niveau van 1990 liggen, terwijl het bbp met 61 % is gestegen;

L. overwegende dat de EU-industrie met de transitie is begonnen, maar toch nog steeds 
verantwoordelijk is voor 20 % van de broeikasgasemissies in de EU; overwegende dat de 
transformatie van een industriesector en alle bijbehorende waardeketens 25 jaar duurt;

M. overwegende dat digitale technologieën het aanzien van de industrie veranderen door 
nieuwe bedrijfsmodellen te genereren, door een hogere productiviteit mogelijk te maken, 
werknemers nieuwe vaardigheden te bieden en het koolstofvrij maken van de economie 
te ondersteunen;
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N. overwegende dat de lidstaten, volgens artikel 151 VWEU, het eens zijn over de noodzaak 
om de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de levensstandaard van de werknemers 
te bevorderen, zodat de onderlinge aanpassing daarvan op de weg van de vooruitgang 
mogelijk wordt;

O. overwegende dat fiscale concurrentie en verschillen in de belastingstelsels tussen de 
lidstaten kunnen leiden tot asymmetrieën op de interne markt en agressieve 
belastingplanning door multinationals, waardoor de economieën waar de werkelijke 
waarde wordt gecreëerd de middelen mislopen die nodig zijn voor de transitie;

1. verzoekt de Commissie de gevolgen van COVID-19 voor de Europese industrie te 
beoordelen en een op de toekomst gericht, gecoördineerd antwoord voor te stellen om een 
industrieel herstel mogelijk te maken dat zal leiden tot de gelijktijdige transitie naar 
klimaatneutraliteit, circulariteit zonder vervuiling, met behoud van het 
concurrentievermogen en de veerkracht, in overeenstemming met de Europese Green 
Deal;

2. onderstreept dat alle sectoren en industriële waardeketens, en met name de energie-
intensieve, een belangrijke rol te vervullen hebben bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Europese Green Deal, niet alleen door hun koolstofvoetafdruk te 
verminderen maar ook door de transitie te versnellen door in betaalbare en schone 
technologieoplossingen te voorzien, waardeketens te ontwikkelen en op te zetten voor 
economisch haalbare en duurzame producten en processen en door duurzame 
bedrijfsmodellen te ontwikkelen;

3. roept de lidstaten op steun te verlenen voor de vaststelling van een ambitieus herstelplan 
op basis van Next Generation EU in het kader van een sterker meerjarig financieel kader 
(MFK) waarbij nieuwe eigen middelen worden geschapen; onderstreept dat het gebruik 
van de herstelfondsen volledig in overeenstemming moet zijn met de klimaat- en 
milieuwetgeving van de Unie en de groene transitie moet stimuleren;

4. benadrukt het belang van de faciliteit voor herstel en veerkracht en de faciliteit voor 
strategische investeringen om investeringen te ondersteunen en belangrijke Europese 
industrieën te stimuleren om Europese strategische waardeketens te helpen versterken en 
opbouwen, en is van mening dat deze kunnen worden aangevuld met een strategisch 
diversificatiefonds voor toeleveringsketens om de overmatige afhankelijkheid van 
bepaalde leveranciers te verminderen en bedrijven actief te ondersteunen bij de 
diversificatie van de productie in strategische sectoren; verzoekt de Commissie vaart te 
maken met concrete wetgevingsvoorstellen om te zorgen voor een daadwerkelijk gelijk 
speelveld en om belangrijke industrieën te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door 
investeerders die in handen zijn van of worden gesubsidieerd door overheden van derde 
landen;

5. roept de Commissie op om de programma’s en instrumenten van Next Generation EU te 
concentreren op het herstel van de sectoren die het zwaarst door de crisis als gevolg van 
het coronavirus zijn getroffen, zowel op economisch als op arbeidsgebied;

6. is ingenomen met het feit dat het EU-herstelplan tot doel heeft investeringen in duurzame 
en klimaatneutrale industrie te mobiliseren; is in het bijzonder ingenomen met het 
verdubbelen van investeringen in schone waterstof, aangezien waterstof kan bijdragen 
aan de vermindering van broeikasgasemissies, aan het herstel van de EU-economie en 
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aan het bewerkstelligen van klimaatneutraliteit door sectoren die moeilijk koolstofarm te 
maken zijn, met name energie-intensieve sectoren, te ondersteunen; neemt nota van de 
oprichting van de alliantie voor schone waterstof; wijst op het potentieel voor EU-
leiderschap op het gebied van schone waterstof; meent dat de ontwikkeling van productie 
van schone waterstof en het onderzoek naar de talrijke mogelijkheden die dit biedt een 
prioriteit moeten vormen in de Europese industriestrategie; dringt aan op strategische 
investeringen in het opzetten van een ondersteunend infrastructuurnetwerk en in 
onderzoek en innovatie, om de productie en het gebruik van schone waterstof te 
stimuleren;

7. onderstreept het belang de samenhang te onderkennen tussen het herstelplan, de klimaat- 
en digitale ambities van de EU, en een doeltreffende industriestrategie;

8. benadrukt dat de EU haar industriële en technologische capaciteiten moet versterken door 
middel van investeringen in essentiële schone technologieën, teneinde de open 
strategische autonomie en veerkracht te vergroten, duurzaamheid, concurrentievermogen 
en een hoog niveau van sociaal-economisch welzijn van haar burgers te waarborgen en 
ongelijkheden te verminderen zonder iemand aan zijn lot over te laten, en die consistent 
zijn met en bijdragen tot de gelijktijdige digitale en groene transitie;

9. is ingenomen met de invoering van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie, dat 
ervoor moet zorgen dat werknemers en gemeenschappen die met uitdagingen als gevolg 
van de transitie naar een klimaatneutrale economie worden geconfronteerd, worden 
ondersteund en dat bedrijven kunnen investeren in duurzame productietechnologieën; 
wijst erop dat het van groot belang is dat wordt gezorgd voor ambitieuze financiering van 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie, dat met name moet bijdragen aan het 
scheppen van duurzame werkgelegenheid en de bij- en omscholing van werknemers; 
verzoekt in dit verband de Commissie en de lidstaten de noodzaak te erkennen van 
beroepsonderwijs en -opleidingen, ten einde de bij- en omscholing van de betrokken 
werknemers te vergemakkelijken en te bevorderen, en daarmee hun inzetbaarheid en hun 
aanpassingsvermogen wat betreft nieuwe banen, te vergroten; onderstreept dat een 
rechtvaardige transitie en de vermindering van de ongelijkheden moeten worden 
opgenomen in sociaal, economisch en milieubeleid op alle niveaus;

10. verzoekt de Commissie met klem veel meer steun te verlenen aan innovatie ten behoeve 
van een koolstofneutrale industrie, aan de invoering van doorbraaktechnologieën en aan 
duurzame bedrijven die een voortrekkersrol vervullen, door middel van een technologisch 
neutrale benadering en tegelijkertijd onnodige regeldruk, met name voor kmo’s, te 
vermijden en uit de weg te ruimen; verzoekt de Commissie in dit verband onverwijld de 
acties te ondernemen en financieringsmogelijkheden te benutten die in de 
industriestrategie zijn aangekondigd; onderstreept dat de EU-instellingen, de lidstaten, de 
regio’s, de industrie en alle andere betrokken partijen moeten samenwerken om leidende 
markten op het gebied van schone technologieën tot stand te brengen en ervoor te zorgen 
dat de Europese industrie wereldwijd vooroploopt;

11. is van oordeel dat onderzoek en innovatie in de industrie van fundamenteel belang is voor 
de verwezenlijking van de ambitieuze EU-doelstellingen voor 2030 inzake duurzame 
(economische, milieu- en sociale) ontwikkeling en het bereiken van de klimaat- en 
energiedoelstellingen voor de lange termijn;
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12. wijst op het belang van de intensivering van onderzoek en innovatie om de klimaatcrisis 
aan te pakken; verzoekt de Commissie de condities voor bedrijven en de industrie te 
verbeteren om hun concurrentievermogen op dit gebied te versterken;

13. onderstreept dat investeringen in groene technologieën, duurzame oplossingen en nieuwe 
kansen voor bedrijven de Green Deal kunnen veranderen in een nieuwe strategie voor 
groei waarvan innovatieve kmo’s kunnen profiteren;

14. herinnert de Commissie eraan dat zij de verschillende industriële ecosystemen in 
aanmerking neemt bij het uitvoeren van een individuele benadering van de programma’s 
in de industriestrategie, rekening houdend met de behoeften van de technologisch minder 
ontwikkelde regio’s;

15. is ingenomen met het initiatief van de Commissie om de digitale-innovatiehubs naar alle 
Europese regio’s uit te breiden, zodat kmo’s digitale innovaties kunnen integreren en 
daarmee mogelijkheden voor stages en opleidingen op het gebied van digitale 
technologieën scheppen; 

16. benadrukt dat het EU-beleid in alle sectoren coherent en gecoördineerd moet zijn, gericht 
moet zijn op het verminderen van overlappingen en synergieën moet bevorderen; 
onderstreept het belang van de integratie van klimaat- en milieumaatregelen in alle 
beleidssectoren; verzoekt de Commissie en de lidstaten toe te zien op de juiste uitvoering 
en een volledige handhaving van de bestaande wetgeving; is van mening dat de toegang 
tot EU-financiering moet worden vergemakkelijkt, met name voor kmo’s, in de transitie 
naar een veerkrachtige, groene en digitale economie;

17. erkent dat een samenhangend, voorspelbaar en billijk kader voor intellectuele-
eigendomsrechten binnen de komende farmaceutische strategie een belangrijke factor is 
voor het behoud van het Europese concurrentievermogen; dringt aan op een doeltreffende 
handhaving van dit kader, om de technologische autonomie te handhaven, investeringen 
te stimuleren en duurzame innovatieve oplossingen te bevorderen, waarbij de belangen 
van consumenten en patiënten centraal blijven staan;

18. benadrukt dat voor een daadwerkelijk effectieve Europese industriestrategie en een 
effectief Europees industriebeleid moet worden uitgegaan van ambitieuze klimaatactie en 
-doelstellingen op basis van de klimaatwet, met een routekaart om de toekomst van de 
industrie vorm te geven waarbij alle sectoren een bijdrage leveren om de doelstelling van 
klimaatneutraliteit zo spoedig mogelijk en uiterlijk tegen 2050 te bereiken;

19. onderstreept dat de nieuwe industriestrategie moet worden afgestemd op de doelstelling 
van een klimaatneutrale economie tegen 2050, waarbij tegelijkertijd wordt benadrukt dat 
het Europese klimaatbeleid wetenschappelijk onderbouwd moet zijn;

20. onderstreept dat acties ter vermindering van de emissies gepaard moeten gaan met 
economische groei, een groter concurrentievermogen en verbetering van het welzijn van 
Europese burgers;

21. betoogt dat de industriestrategie ook in kaart moet brengen hoe kmo’s een bijdrage 
kunnen leveren aan de vermindering van broeikasgasemissies en de bescherming van het 
milieu in de EU, in aanvulling op bestaande inspanningen en beleidsmaatregelen, en in 
bijkomende instrumenten moet voorzien om hen in staat te stellen gelijke tred te houden 
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met de groene transitie van de industrie naar een klimaatneutrale economie en hieraan een 
bijdrage te leveren;

22. onderstreept dat het belangrijk is wereldwijd over een gelijk speelveld te beschikken; 
dringt aan op een herziening van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-
ETS) in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen en een mechanisme voor 
koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) om bij te dragen aan een slimme 
terughaalstrategie van de maakindustrie en kortere waardeketens; onderstreept de 
potentieel belangrijke rol van een CBAM bij het voorkomen van koolstoflekkage;

23. bevestigt zijn krachtige steun voor de doelstelling die de Commissie in haar Green Deal 
beschrijft met betrekking tot de invoering van een CBAM; verzoekt de Commissie deze 
hervorming te vervroegen in het kader van haar werkprogramma van de Commissie voor 
2020;

24. verzoekt de Commissie een formeel proces op te zetten aan de hand waarvan 
koolstofarme technologieën beschikbaar worden gesteld aan en betaalbaar worden 
gemaakt voor ontwikkelingslanden;

25. dringt aan op vrijhandelsovereenkomsten om consistentie te bevorderen tussen handel, 
klimaat- en milieubescherming, douane, markttoezicht en industriebeleid in 
overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal; verzoekt voorts om 
de opname van afdwingbare hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in alle 
handelsovereenkomsten; onderstreept het belang van de verdere bevordering van het 
wederkerig karakter van de strenge sociale, milieu- en veiligheidsnormen van de EU in 
het kader van handelsovereenkomsten en een veerkrachtiger beleid op het gebied van 
douane en markttoezicht; dringt erop aan dat de douanecontroles in de gehele EU aan 
dezelfde normen voldoen, in samenwerking met de lidstaten en in volledige 
overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel;

26. dringt aan op verplichte en ambitieuze klimaathoofdstukken in 
vrijhandelsovereenkomsten; wijst opnieuw op het belang van de komende wet inzake due 
diligence;

27. verzoekt de Commissie om de impact van de afhankelijkheid van Europa van invoer uit 
derde landen nauwkeurig te beoordelen, met name wat betreft de landen waar de overheid 
een stevige greep op de markt heeft, en onder meer maatregelen te nemen om het hoofd te 
bieden aan verstoringen van wereldwijde waardeketens, in het bijzonder door middel van 
een betere coördinatie op EU-niveau en strategische mondiale partnerschappen;

28. herinnert eraan dat volgens de industriestrategie toepassing van de beginselen van de 
circulaire economie tegen 2030 in alle sectoren en industrieën voor 700 000 nieuwe 
banen zou kunnen zorgen in de hele EU, waarvan vele bij kmo’s; wijst op het potentieel 
van de circulaire economie voor het terugdringen van het verbruik van energie en 
hulpbronnen en voor het vergroten van de capaciteit en de betrouwbaarheid van de 
aanvoer van gerecycled materiaal dat van essentieel belang is voor groene energie en 
digitale technologieën; is van mening dat het industriebeleid van de Unie moet 
overeenstemmen met de circulaire economie en het actieplan voor de circulaire economie 
en ervoor moet zorgen dat de Europese economie de transitie maakt naar een circulaire 
niet-toxische economie; dringt aan op aanvullende steun voor onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma’s die tot doel hebben de transitie naar een veilige en duurzame 
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circulaire economie te stimuleren, en zo innovatieve oplossingen en de opschaling van 
bestaande technologieën in strategische sectoren te bevorderen;

29. onderstreept dat het bij de verbetering van het circulaire karakter van de economie niet 
alleen draait om maatregelen aan de vraagzijde zoals bevordering van duurzame 
consumptie en van het gebruik van groene overheidsopdrachten, en dat aanzienlijke 
inspanningen worden gevraagd om de hulpbronnenefficiëntie en het circulaire gehalte 
van productieprocessen te vergroten; verzoekt de Commissie hiervoor duidelijke 
doelstellingen en wetgevingskaders vast te stellen; is in dit verband ingenomen met de 
aankondiging van een beleidskader voor duurzame producten en de vaststelling van 
verplichte vereisten inzake het gehalte aan gerecycled materiaal;

30. verzoekt de Commissie ambitieuze sectorspecifieke doelstellingen vast te stellen voor de 
verbetering van de hulpbronnenefficiëntie, te beginnen met de meest 
hulpbronnenintensieve sectoren; is van oordeel dat er tevens routekaarten voor de 
circulaire transitie van de verschillende sectoren moeten worden vastgesteld in 
samenwerking met brancheorganisaties, bedrijven, vakbonden, het maatschappelijk 
middenveld en de academische wereld; vindt het van groot belang dat er een duidelijk 
kader voor toezicht is dat uitgebreide en openbaar toegankelijke informatie biedt over de 
geboekte vooruitgang;

31. benadrukt het potentieel van de circulaire bio-economie en de houtverwerkende industrie 
voor het bevorderen van een concurrerende en duurzame industrie; moedigt de lidstaten 
aan investeringen en overheidsopdrachten op het gebied van hernieuwbare, recycleerbare, 
biogebaseerde producten te bevorderen;

32. onderstreept het belang van grondstoffen- en energie-efficiëntie bij het verminderen van 
de afhankelijkheid van de invoer van ertsen en fossiele brandstoffen; benadrukt dat 
afvalvermindering niet alleen zal leiden tot minder vervuiling, maar ook kostbare 
hulpbronnen zal behouden;

33. onderstreept de noodzaak van afvalpreventie in de industriële sector; verzoekt de 
Commissie verplichte doelstellingen in te voeren voor het hergebruik van industriële 
verpakkingsmaterialen; dringt aan op de harmonisering van verpakkingen binnen 
bedrijfstakken en lidstaten teneinde statiegeldregelingen mogelijk te maken;

34. is ingenomen met de aankondiging door de Commissie van een strategie voor het 
duurzame gebruik van chemische stoffen met het oog op het verwezenlijken van een 
gifvrije omgeving zonder vervuiling; benadrukt dat de Europese chemische industrie een 
sleutelrol vervult voor het economisch welzijn van de Unie, maar duurzaamheid ontbeert 
op het gebied van energieverbruik en milieueffecten; onderstreept het belang, met name 
in deze sector, om energie-efficiëntie, circulariteit en “nulvervuiling” te bereiken;

35. wijst op de bijdrage van de chemische industrie aan tal van strategische waardeketens en 
aan de productie van koolstofneutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire technologieën 
en oplossingen; pleit voor een beleid voor duurzaam gebruik van chemische stoffen, dat 
in overeenstemming is met de industriestrategie;

36. onderstreept dat de Europese industriestrategie volledig moet zijn afgestemd op de 
komende strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen op basis van de 
eliminatie van gevaarlijke stoffen en de vervanging door veiligere alternatieven, met 
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bijzondere nadruk op het verminderen en voorkomen van blootstelling aan chemische 
stoffen als hormoonontregelaars, teneinde de menselijke gezondheid en het milieu te 
beschermen;

37. benadrukt dat het noodzakelijk is innovatie in de chemische industrie te bevorderen en 
onderkent dat de chemische industrie in diverse koolstofarme oplossingen kan voorzien; 
benadrukt dat het bevorderen van innovatie en beperken van de blootstelling van mensen 
en milieu aan gevaarlijke chemische stoffen een sleutelrol spelen bij de transitie van een 
lineaire naar een circulaire en duurzame chemische industrie, wat deze voor de Europese 
economie cruciale sector een groot concurrentievoordeel zou opleveren;

38. verzoekt het Europees Milieuagentschap samen met het Europees Agentschap voor 
chemische stoffen een verslag op te stellen over chemische stoffen in het Europese 
milieu; is van mening dat in dit verslag de systemische aard van gevaarlijke chemische 
stoffen in de Europese productie- en consumptiesystemen, het gebruik ervan in 
producten, het voorkomen ervan in het Europese milieu en de schade aan de menselijke 
gezondheid en ecosystemen moeten worden beoordeeld;

39. roept de Commissie en de lidstaten op om in het belang van burgers en patiënten een 
bloeiende, op onderzoek gebaseerde farmaceutische industrie te behouden in het kader 
van een volksgezondheidsbeleid; dringt erop aan dat de voorgestelde maatregelen in de 
komende farmaceutische strategie van de Commissie worden afgestemd op de 
industriestrategie om ervoor te zorgen dat Europa blijft innoveren en internationaal 
voorop blijft lopen bij de productie van geneesmiddelen en werkzame bestanddelen met 
als doelstelling een eerlijke toegankelijkheid voor patiënten te waarborgen; vraagt de 
Commissie een farmaceutische strategie uit te werken met de juiste beleidsinstrumenten 
om de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen te bevorderen ten behoeve van 
patiënten, te zorgen voor een stabiel en doeltreffend regelgevingskader en ten volle te 
profiteren van het potentieel van de digitale transformatie van de gezondheidszorg;

40. onderstreept dat de Unie de aanvoer van kritieke materialen en mineralen, farmaceutische 
ingrediënten, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen moet verzekeren; pleit voor 
versterking van de Europese waardeketens om de afhankelijkheid van derde landen op 
belangrijke strategische gebieden te verminderen; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
maatregelen te nemen om de continuïteit van de voorziening van medische producten te 
waarborgen, de afhankelijkheid van de EU van derde landen te verminderen en de lokale 
farmaceutische productie te ondersteunen, waarbij in nauwe samenwerking met de 
lidstaten prioriteit wordt gegeven aan geneesmiddelen die van strategisch belang zijn 
voor de gezondheid; herinnert eraan dat alle overheidsfinanciering afhankelijk moet 
worden gesteld van volledige transparantie en traceerbaarheid van de investeringen, van 
leveringsverplichtingen op de Europese markt en van het faciliteren van het beste 
resultaat voor de patiënten, inclusief wat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de 
vervaardigde geneesmiddelen betreft; wijst erop dat de strategie de industrie ertoe moet 
aanzetten te beschikken over een gediversifieerde toeleveringsketen en een plan ter 
beperking van het risico op geneesmiddelentekorten, om eventuele zwakke plekken en 
risico’s in haar toeleveringsketen aan te pakken; verzoekt de Commissie manieren voor te 
stellen om het netwerk van toeleveringsketens van de industrie veerkrachtiger te maken 
en een plan ter beperking van het risico op geneesmiddelentekorten vast te stellen 
teneinde het hoofd te bieden aan potentiële kwetsbaarheden en risico’s voor de 
toeleveringsketen van essentiële geneesmiddelen; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
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om controle uit te oefenen op buitenlandse directe investeringen in fabrieken voor 
geneesmiddelen die deel uitmaken van Europa’s kritieke infrastructuur op het gebied van 
gezondheid;

41. verzoekt de Commissie om lidstaten meer ondersteuning te bieden bij de bescherming 
van kritieke infrastructuur op het gebied van gezondheid en om het Europees programma 
voor de bescherming van kritieke infrastructuur ook toe te passen op de 
zorginfrastructuur;

42. benadrukt dat een goed functionerende en concurrerende farmaceutische en 
medischehulpmiddelensector een centrale rol speelt bij het waarborgen van een duurzame 
toegang tot geneesmiddelen en een hoog niveau van gezondheidszorg voor patiënten in 
de EU; is van mening dat de Commissie de dialoog met de lidstaten en alle betrokken 
belanghebbenden moet bevorderen door de instelling van een farmaceutisch forum onder 
toezicht van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) teneinde een uitgebreide 
discussie mogelijk te maken over problemen in verband met onder meer farmaceutische 
duurzaamheid en de invoering van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg; 
benadrukt dat dit forum rekening moet houden met de verschillende nationale 
benaderingen van prijsstelling en vergoeding, alsook met investeringen en organisatie in 
de gezondheidszorg, teneinde de bestaande investeringen in de productie in Europa veilig 
te stellen en de duurzaamheid, het concurrentievermogen en de voorzieningszekerheid op 
de lange termijn te waarborgen; verzoekt de Commissie de lidstaten bijstand te verlenen 
door speciaal voor de EU ad-hocrichtsnoeren voor de duurzame aankoop van 
geneesmiddelen op te stellen in het kader van de huidige EU-regels voor 
overheidsopdrachten, en daarbij niet alleen te letten op het criterium van de laagste prijs, 
met name door toepassing van de zogeheten MEAT-criteria (“economisch meest 
voordelige inschrijving”), maar ook op het waarborgen van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen en de voorzieningszekerheid op de lange termijn en het stimuleren 
van investeringen in onderzoek en productie;

43. ondersteunt, in de context van de huidige gezondheidscrisis en potentiële crises in de 
toekomst, de promotie van EU-bedrijven, door stimulansen te bieden voor productie in de 
EU, de afhankelijkheid van de EU van derde landen te verminderen, de 
productiecapaciteit voor bepaalde producten, met name reinigende gel, 
beademingsmachines en beschermingsmiddelen, te vergroten, alsook door de digitale 
productiecapaciteit, bijvoorbeeld op het gebied van 3D-printing, te bundelen en te 
coördineren, wat een bijdrage kan leveren aan de productie van de noodzakelijke 
uitrusting;

44. benadrukt dat de EU-regels voor openbare aanbestedingen moeten worden geëvalueerd 
en herzien om een werkelijk gelijk speelveld te waarborgen voor EU-bedrijven, met name 
voor bedrijven die duurzame producten of diensten leveren, bijvoorbeeld op het gebied 
van openbaar vervoer;

45. wijst nogmaals op het belang van duurzaam vervoer als onderdeel van de industriële 
toeleveringsketen en pleit ervoor de externe kosten te verrekenen in de prijs van 
producten; benadrukt dat de industrie achter duurzame en slimme mobiliteit zowel het 
vermogen als de plicht heeft om de digitale en de milieutransitie een stimulans te geven, 
het concurrentievermogen van de Europese industrie te ondersteunen en de connectiviteit 
te verbeteren, met name in de automobielsector, de lucht- en ruimtevaartsector, en de 
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spoorweg- en de scheepsbouwsector; verzoekt de Commissie en de lidstaten meer te 
investeren in emissievrije mobiliteit en veerkrachtige en veilige vervoersinfrastructuur, 
met name in hogesnelheidsnetwerken, en de ontwikkeling van duurzame alternatieve 
brandstoffen te blijven ondersteunen;

46. benadrukt het belang van groene mobiliteit voor de werkgelegenheid, de bevordering van 
de Europese industrie en de vermindering van de emissies van de vervoerssector; pleit 
voor een grootschalige strategie en meer investeringen ten behoeve van de uitrol van een 
breed opgezet infrastructuurnetwerk voor elektrische voertuigen, met snelle, betrouwbare 
en compatibele oplaadstations voor het opladen van deze voertuigen;

47. wijst op de rol die is weggelegd voor batterijtechnologie bij het koolstofvrij maken van 
mobiliteits- en energiesystemen; is verheugd over de Europese alliantie voor batterijen en 
het strategisch actieplan voor batterijen; pleit ervoor de productie van batterijen in Europa 
te bevorderen en te stimuleren, en een samenhangend en ondersteunend 
regelgevingskader op te zetten voor duurzame batterijen, overeenkomstig de beginselen 
van de circulaire economie, de doelstellingen inzake het koolstofarm maken van de EU-
economie in het algemeen en de noodzaak om de afhankelijkheid van grondstoffen, 
kritieke materialen en metalen uit derde landen te verminderen;

48. onderstreept het belang van de ontwikkeling van duurzame waardeketens voor batterijen 
met het oog op de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van elektrische 
mobiliteit; benadrukt dat in het nieuwe regelgevingskader voor batterijen volledig 
rekening moet worden gehouden met duurzaamheidsvereisten zoals doelstellingen voor 
hergebruik en recycling, alsook duurzame winning van grondstoffen op een 
maatschappelijk verantwoorde manier; verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
investeringen in een concurrerende en duurzame productiesector voor batterijen te 
bevorderen door te voorzien in een kader dat continue toegang tot grondstoffen, 
ondersteuning voor technologische innovatie en consistente regels voor de productie van 
batterijen overeenkomstig de vereisten van de circulaire economie omvat;

49. beklemtoont dat de industrie volledig moet bijdragen aan de bescherming van de 
biodiversiteit en het milieu; wijst erop dat meer dan de helft van het mondiale bbp 
afhankelijk is van de natuur en de diensten die zij levert, waarbij diverse sectoren uiterst 
afhankelijk zijn van de natuur; merkt op dat ruim 90 % van het verlies aan biodiversiteit 
en waterstress wordt veroorzaakt door de winning en verwerking van hulpbronnen; 
benadrukt dat het Europees industriebeleid moet overeenstemmen met de doelstellingen 
van de biodiversiteitsstrategie voor 2030, en het voorzorgsbeginsel en het beginsel dat de 
vervuiler betaalt moet eerbiedigen;

50. onderstreept dat volgens de “één gezondheid”-benadering het behoud van natuurlijke 
ecosystemen van fundamenteel belang is voor het waarborgen van de eerste 
levensbehoeften van de mens, zoals drinkwater, schone lucht en vruchtbare bodems; 
dringt aan op de snelle ontwikkeling van betrouwbare indicatoren voor het beoordelen 
van de gevolgen voor de biodiversiteit en het waarborgen van de progressieve 
vermindering van de verontreiniging als beschreven in de biodiversiteitsstrategie van de 
EU;

51. wijst erop dat de industrie nog steeds in hoge mate verantwoordelijk is voor de vervuiling 
van het milieu, waarbij verontreinigende stoffen in lucht, water en bodem worden 
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geloosd; onderstreept de rol van de richtlijn inzake industriële emissies bij het vaststellen 
van verplichtingen voor grote installaties ter vermindering van de uitstoot van 
verontreinigende stoffen; ziet uit naar het komende actieplan om de lucht- water- en 
bodemvervuiling tot nul terug te brengen en de herziening van de richtlijn inzake 
industriële emissies, die moeten leiden tot een aanzienlijke vermindering van de 
industriële verontreiniging;

52. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om voor een meer strategische 
benadering van de hernieuwbare-energiesectoren te kiezen; is van oordeel dat deze 
sectoren volledige ondersteuning verdienen gezien de sleutelrol die zij vervullen bij het 
koolstofvrij maken van de energiesystemen en het verwezenlijken van klimaatneutraliteit 
uiterlijk tegen 2050; wijst tevens op het belang van de toepassing van het energie-
efficiëntie-eerstbeginsel om de vraag naar energie terug te dringen;

53. merkt op dat “energie-efficiëntie eerst” een van de essentiële elementen van de energie-
unie is om voor een betrouwbare, duurzame, concurrerende en betaalbare 
energievoorziening in de EU te zorgen; wijst erop dat de renovatiegolf de gebouwen- en 
de energiesector van de EU een uitgelezen kans biedt en roept de lidstaten op vaart te 
zetten achter investeringen in de renovatie van gebouwen; wijst op de belangrijke rol die 
nationale, regionale en lokale actoren kunnen spelen bij het vereenvoudigen en 
coördineren van renovatie-initiatieven;

54. herinnert eraan dat technologieën voor hernieuwbare energie van strategisch belang zijn 
voor een succesvolle overgang naar klimaatneutraliteit; pleit voor een robuuste 
industriestrategie ten behoeve van de ontwikkeling en uitbreiding van de capaciteit voor 
hernieuwbare energie om de zekerheid van de energievoorziening, het 
concurrentievermogen, het technologisch leiderschap en de werkgelegenheid van Europa 
veilig te stellen;

55. beklemtoont dat voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie en de digitale economie 
steeds grotere hoeveelheden zeldzame aardmetalen, zeldzame metalen en kritieke en 
onedele metalen nodig zullen zijn; herinnert eraan dat de mijnbouwactiviteiten die nodig 
zijn voor deze ontwikkeling veel water behoeven, wat kan zorgen voor concurrentie met 
de behoeften van de lokale bevolking, met name in regio’s waar de waterreserves onder 
druk staan; beklemtoont dat mijnbouwactiviteiten in derde landen de oorzaak kunnen zijn 
van een intense vervuiling die gevolgen heeft voor de kwaliteit van het water, de lucht en 
de bodem en die kunnen leiden tot ontbossing en een verlies aan biodiversiteit; herinnert 
eraan dat de winningsactiviteiten zijn geconcentreerd in ontwikkelingslanden, waar de 
arbeidsnormen veel minder bescherming bieden dan in de Unie en dat bijgevolg de 
arbeidsomstandigheden in de mijnbouw de gezondheid en het leven van de mijnwerkers 
in gevaar brengen; beklemtoont dat de door de mijnbouwactiviteiten veroorzaakte 
vervuiling rechtstreekse gevolgen heeft voor de bestaansmiddelen van de lokale 
bevolking en, op termijn, de lokale bevolking kan dwingen te vertrekken; herinnert eraan 
dat de lokale bevolking de indirecte gevolgen ondervindt van de verontreiniging van het 
water, de lucht en de bodem, wat een belangrijke impact heeft op hun gezondheid;

56. wijst erop dat het milieu en de economie de basis vormen voor een inclusieve 
samenleving die ons in staat stelt het hoofd te bieden aan bestaande en toekomstige 
uitdagingen en kansen te grijpen wanneer die zich voordoen;



RR\1216571NL.docx 49/98 PE650.700v02-00

NL

57. is van oordeel dat de Europese Unie, ter bevordering van het concurrentievermogen en 
het wereldwijde leiderschap van Europa, behoefte heeft aan een herindustrialisatieproces, 
modernisering van haar industriële basis, versterking van de interne markt en de 
vaststelling van een concurrerend kader voor de industrie, inclusief een doeltreffende 
strategie voor kmo’s;

58. verzoekt de Commissie het terugbrengen en het diversifiëren van de Europese industrieën 
te versterken en te bevorderen in strategische sectoren, zoals de productie van 
hernieuwbare energie en geneesmiddelen, voor zover deze nog niet veerkrachtig zijn;

59. is van mening dat het terugbrengen van de Europese industrie een stimulans moet zijn om 
de minder ontwikkelde regio’s in Europa, waaronder ontvolkte en dunbevolkte regio’s, 
nieuw leven in te blazen, zoals bepaald in artikel 174 VWEU; benadrukt dat dit hun 
economische groei zou stimuleren en tal van nieuwe banen zou opleveren, wat er 
uiteindelijk voor zorgt dat de bevolking niet wegtrekt;

60. benadrukt dat de industriestrategie gebaseerd moet zijn op feiten en het meest recente 
wetenschappelijk onderzoek; onderstreept het belang van input vanuit de Europese 
industrie en bedrijven bij de uitwerking van de industriestrategie;

61. benadrukt dat de Europese industriestrategie er tevens voor moet zorgen dat er duidelijke, 
alomvattende en gemakkelijk toegankelijke informatie wordt verstrekt over de status van 
de Europese industrie, met name alle informatie die van belang is voor een goed begrip 
van de gevolgen voor gezondheid en milieu van de industriële productie;

62. onderstreept dat het van essentieel belang is het evenwicht tussen mannen en vrouwen in 
industriële sectoren te verbeteren, te weten door vrouwen aan te moedigen studies te 
volgen op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde, een carrière 
in de technologie te ambiëren en in digitale vaardigheden te investeren, zodat het 
genderevenwicht betreffende het oprichten en runnen van ondernemingen wordt 
verbeterd;

63. schaart zich achter de doelstelling van de Commissie om een nieuwe industriële EU-
strategie te ontwikkelen met als streven dat onze industrie concurrerender en 
veerkrachtiger wordt en zo bestand is tegen wereldwijde schokken;

64. is van mening dat de Europese Unie moet streven naar de opstelling van een 
industriestrategie op maat, die als stabiele pijler zal dienen voor het Europa van de 
toekomst, met name na de ongekende economische crises als gevolg van de COVID-19-
pandemie;

65. is van mening dat de industriestrategie moet voorzien in tal van toepasselijke 
instrumenten, die zijn toegesneden op de verschillende sectoren of ecosystemen en 
worden gecoördineerd met de lidstaten, wat de doeltreffendheid van het beleid en de 
instrumenten van Europa ten goede komt.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa
(2020/2076(INI))

Rapporteur voor advies: Markus Buchheit

SUGGESTIES

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

1. is ingenomen met de nieuwe industriestrategie voor Europa en is met name verheugd 
over de nadruk die daarin wordt gelegd op de waarborging van eerlijke concurrentie en 
een mondiaal gelijk speelveld, evenals op de instrumenten aan de hand waarvan de 
Europese industrie in overeenstemming met de Europese Green Deal kan worden 
voorbereid op de wereldwijde uitdagingen van vandaag en morgen; vraagt de 
Commissie een krachtige holistische aanpak te hanteren bij de tenuitvoerlegging van de 
nieuwe industriestrategie; beklemtoont dat beleid op het gebied van sociale rechten, 
digitalisering, vervoer, handel en milieu met de Europese industrie verweven is;

2. constateert dat het mondiale concurrentievermogen van de EU achterblijft en merkt op 
dat de wereldhandel in 2020 door toedoen van COVID-19 naar verwachting met 13 tot 
32 % zal krimpen en het bbp van de EU met ten minste 7,5 % omlaag zal gaan; merkt 
bovendien op dat ramingen van het te verwachten herstel in 2021 nog altijd onzeker 
zijn; benadrukt daarom dat er in Europa, nu de wereldeconomie in rap tempo 
achteruitgaat, dringend behoefte is aan herindustrialisering, waarbij bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan het herstel van de arbeidsmarkt; vraagt de EU daartoe de 
handen ineen te slaan om bedrijven te redden en banen in stand te houden; onderstreept 
dat het, gezien de schadelijke gevolgen van de pandemie voor het 
concurrentievermogen van de EU, van belang is de industriestrategie voor Europa af te 
stemmen op het nieuwe economische scenario dat na de uitbraak van COVID-19 tot 
stand is gekomen om ervoor te zorgen dat de Europese industrie minder afhankelijk 
wordt van externe bevoorrading; pleit voor sterkere maatregelen ter ondersteuning van 
de financiering van kmo’s, om aan te sporen tot innovatie en een oplossing te vinden 
voor de huidige verstoring van de mondiale waardeketens van deze ondernemingen als 
gevolg van de pandemie;

3. pleit voor een allesomvattende, consistente industriestrategie voor Europa, die in 
overeenstemming is met de Europese Green Deal, om de Europese economieën op een 
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heel nieuwe leest te schoeien en de veerkracht ervan te versterken door strategische 
investeringen te bundelen en zo kmo’s te ondersteunen en de werkgelegenheid en 
vaardigheden te bevorderen; spoort de Commissie aan haar initiatieven te versterken en 
te verbeteren om Europese kmo’s te helpen het hoofd te bieden aan de belemmeringen 
die hun toegang tot internationale markten in de weg staan, door te onderhandelen over 
speciale hoofdstukken in handelsovereenkomsten en door nationale en regionale 
uitvoeragentschappen te ondersteunen bij hun inspanningen om kmo’s in staat te stellen 
deze overeenkomsten ten volle te benutten; wijst in dit verband op het belang van 
doeltreffende communicatie en bewustmakingscampagnes door middel van de 
doeltreffende tenuitvoerlegging van de kmo-strategie; verzoekt de Commissie de 
administratieve lasten en regeldruk te beperken zodat kmo’s ten volle van de 
markttoegang kunnen profiteren; beklemtoont dat het ondernemingsklimaat in de EU, 
met name in het licht van de huidige verstoring van mondiale waardeketens, verder 
moet worden verbeterd door de toegang tot financiering te vereenvoudigen; benadrukt 
bovendien dat rechtszekerheid, empirisch onderbouwd beleid, effectbeoordeling en 
kostenefficiëntie moeten worden gewaarborgd voordat nieuwe EU-regelgeving wordt 
ingevoerd; herinnert de Commissie aan het “een erbij, een eraf”-beginsel; is verheugd 
over de doelstelling van de Commissie om begin 2020 voor kmo’s een speciaal 
zelfbeoordelinginstrument voor oorsprongsregels in het leven te roepen op het 
toekomstige Access2Market-platform dat bedrijven moet helpen bepalen of een product 
in aanmerking komt voor preferenties in het kader van een bepaalde 
handelsovereenkomst van de EU, en het gebruik van dergelijke preferenties door kmo’s 
moet vergemakkelijken; meent dat steun moet worden geboden aan kmo’s die 
investeren in klimaatneutraliteit en hun concurrentievermogen proberen te handhaven;

4. benadrukt dat de lidstaten zich sterk moeten inzetten voor de toekomst van de Europese 
industrie, waarin de EU een wereldleider is op het gebied van koolstofarme, duurzame 
technologieën en koolstoflekkage weet te voorkomen; vraagt de Commissie met een 
voorstel te komen voor een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens; benadrukt 
dat dit volledig in overeenstemming moet zijn met de regels van de WTO en dat tevens 
rekening moet worden gehouden met de resultaten van een deugdelijke 
effectbeoordeling; onderstreept dat de Europese klimaatambitie niet mag leiden tot de 
de-industrialisering van de EU, en er juist voor moet zorgen dat duurzame, innovatieve 
oplossingen concurrerender worden en de kansen die de circulaire economie biedt 
toenemen; benadrukt dat het Europese bedrijfsleven wordt gevraagd een actieve 
bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green 
Deal door te investeren in klimaatneutraliteit en te voldoen aan nieuwe normen, maar 
tegelijkertijd wordt geacht te concurreren met bedrijven in derde landen die minder 
ambitieus zijn wat het terugdringen van de uitstoot betreft; beklemtoont dat Europese 
bedrijven, en met name kmo’s, het risico lopen om concurrentienadeel te ondervinden 
terwijl ze proberen hun concurrentievermogen te handhaven en te gedijen op de 
uitvoermarkten; verzoekt de Commissie steun te verlenen aan kmo’s die bij de uitvoer 
van hun producten en diensten naar derde landen reeds gebruikmaken van groene 
technologieën en innovaties, zodat deze technologieën ook in die landen kunnen worden 
ingevoerd en een gelijk speelveld tot stand kan worden gebracht; 

5. verzoekt de Commissie zich te richten op het veiligstellen van de aanvoer binnen 
Europa door strategische voorraden aan te leggen, voor passende bevoorrading te 
zorgen en de afhankelijkheid van een klein aantal landen te beperken, en daarbij 
bijzondere aandacht te besteden aan “smart reshoring” in cruciale industriële sectoren, 
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zoals de technologie- en telecommunicatiesector, de medische en farmaceutische sector, 
en de grondstoffensector; beklemtoont dat onderzoek, digitalisering en robotisering 
door middel van beurzen moeten worden ondersteund om het concurrentievermogen op 
de wereldmarkten te handhaven; benadrukt dat enkel het terughalen van de productie en 
het besteden van meer aandacht aan de binnenlandse productiviteit zeker in tijden van 
crisis niet zullen volstaan om tekorten aan strategische goederen op te heffen; is van 
mening dat de EU een voortrekkersrol moet spelen op multilaterale fora en binnen 
instellingen om ervoor te zorgen dat bevoorradingsproblemen in de toekomst kunnen 
worden ingedamd, aangezien deze problemen alleen door middel van nauwere 
multilaterale samenwerking kunnen worden verholpen; is in dit opzicht ingenomen met 
de oprichting van een strategische investeringsfaciliteit die in het herstelpakket wordt 
voorgesteld; meent dat deze faciliteit kan worden aangevuld met een fonds voor 
strategische diversificatie van bevoorradingsketens om een te grote afhankelijkheid van 
enkele leveranciers te vermijden en bedrijven actief te helpen bij de diversificatie van de 
productie in strategische sectoren; meent dat de industriestrategie voor Europa kan 
worden aangevuld met verordeningen betreffende andere aspecten van 
bevoorradingsketens, met inbegrip van zorgvuldigheids-, milieu- en arbeidswetgeving 
met sterke sociale waarborgen, om een alomvattende aanpak tot stand te brengen;

6. merkt op dat de COVID-19-crisis de behoefte aan digitale oplossingen en digitale 
handels- en bedrijfsmodellen aan het licht heeft gebracht; hamert op het belang van de 
lopende plurilaterale WTO-onderhandelingen over e-handel, waaronder 
grensoverschrijdende gegevensstromen; pleit voor een alomvattende, ambitieuze set 
voorschriften ter waarborging van de Europese normen voor gegevensbescherming; 

7. beaamt dat de volgende industriële revolutie en automatiseringsgolf vergaande gevolgen 
kunnen hebben voor de internationale handel; merkt op dat met de verwachte 
optimalisatie van de productie ook de internationale bevoorradingsketen zal worden 
opgeschud, wat aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de arbeidsmarkt en bijgevolg 
nadelig zal uitpakken voor de toekomstige werkgelegenheid en de markt als geheel; 
vraagt de Commissie in haar beleid sterke sociale waarborgen op te nemen;

8. onderstreept dat 80 % van de Europese goederenuitvoer uit de industriële sector 
afkomstig is en dat ongeveer 35 miljoen mensen in deze sector werkzaam zijn; vraagt 
de Commissie rekening te houden met de aanzienlijke toegevoegde waarde die de 
industriële sector op de Europese arbeidsmarkt en op het gebied van sociale rechten 
genereert, alsook met zijn essentiële rol als katalysator van onze welvaart en als 
drijvende kracht achter ons concurrentievermogen;

9. benadrukt dat de industriestrategie voor Europa inclusief en transparant moet zijn en 
alle actoren in de waardeketen moet omvatten, van de kleinste start-ups tot de grootste 
ondernemingen, van academici tot onderzoekers, van dienstverleners tot leveranciers, 
maar ook vakbonden en consumentenorganisaties;

10. verzoekt de Commissie te zorgen voor een op regels gebaseerd, multilateraal systeem 
dat geschikt is voor een sterkere EU in een wereld met open en eerlijke handel en 
strookt met het mondiaal streven om de klimaatverandering en het verlies aan 
biodiversiteit een halt toe te roepen; vraagt de Commissie tegelijkertijd te streven naar 
een duurzaam economisch herstel; benadrukt dat eerlijke en vrije handel moet worden 
ondersteund door een volledig functionerende WTO; verzoekt de Commissie in 
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samenwerking met de andere WTO-leden een ambitieuze hervorming door te voeren, te 
blijven zoeken naar een multilaterale oplossing om de huidige patstelling in de 
beroepsinstantie te doorbreken, te zorgen voor open en eerlijke handel met een 
afdwingbaar stelsel voor geschillenbeslechting en een daadwerkelijk gelijk speelveld 
voor handelsondernemingen, en daarbij de sociale en milieunormen volledig in acht te 
nemen; verzoekt de Commissie met klem te onderhandelen over nieuwe regels ter 
bestrijding van handelsverstorende praktijken, waaronder beleidsmaatregelen en 
praktijken die niet direct met de markt te maken hebben, overcapaciteit die tot stand 
wordt gebracht door overheidsbedrijven en industriële subsidies, en praktijken in 
verband met gedwongen overdracht van technologie; is ingenomen met de lopende 
plurilaterale onderhandelingen binnen de WTO over belangrijke handelsaspecten met 
betrekking tot diensten en investeringsbevordering; pleit voor de instandhouding van 
het huidige nultarief voor farmaceutische producten binnen de WTO en staat achter de 
verruiming van het nul-tegen-nul-initiatief en de opname daarin van meer producten en 
landen;

11. beklemtoont vastberaden te zijn om de banden met het Verenigd Koninkrijk zo nauw 
mogelijk aan te halen en zo te waarborgen dat het land partner, bondgenoot en vriend 
zal blijven binnen Europa; verzoekt de Commissie de terugtrekking van het VK aan te 
grijpen om het beleid van de EU te stroomlijnen, de administratieve rompslomp te 
verminderen en het concurrentievermogen van Europese bedrijven en kmo’s te 
versterken; benadrukt dat de vrijhandelsovereenkomst moet voorzien in zo volledig 
mogelijke markttoegang en handelsbevordering om handelsverstoringen tot een 
minimum te beperken, en dat deze moet worden geschraagd door bepalingen 
betreffende een gelijk speelveld ter waarborging van strenge normen op het gebied van 
sociale, arbeids- en milieubescherming, alsook op het gebied van mededingings- en 
staatssteunbeleid; verzoekt de Commissie nogmaals een nieuwe, alomvattende 
strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en het VK overeen te komen die 
veel verder gaat dan alleen handel, overeenkomstig de politieke verklaring van 
oktober 2019;

12. verzoekt de Commissie te werken aan een doeltreffende, operationele regeling voor 
overheidsopdrachten aan de hand waarvan de EU haar invloed kan vergroten bij 
onderhandelingen over wederzijdse markttoegang en de openstelling van de markt; 
verzoekt de Raad de besprekingen te hervatten en snel overeenstemming te bereiken 
over het instrument voor internationale overheidsopdrachten; benadrukt dat er een 
instrument nodig is waarmee discriminerende praktijken tegen EU-bedrijven op 
aanbestedingsmarkten in derde landen kunnen worden aangepakt; pleit voor de opname 
daarin van een algemene catalogus van essentiële nooduitrusting om internationaal 
handelsmisbruik door aanbieders uit derde landen tijdens een wereldramp te 
voorkomen; 

13. is ingenomen met de herziening van het internationale handels- en investeringsbeleid 
van de Unie en vraagt de Commissie het handelsarsenaal van de EU aan een 
beoordeling te onderwerpen om mondiale marktverstoringen aan te pakken; pleit voor 
de versterking van handelsbeschermingsinstrumenten, en met name van 
vrijwaringsinstrumenten, opdat deze doeltreffender werken en beter zijn afgestemd op 
de bescherming van de Europese industrie en de bestrijding van marktverstoringen; 
dringt erop aan dat bijzondere aandacht wordt besteed aan strategische metalen en aan 
de staalsector om doeltreffende mededinging te waarborgen; verwerpt niet-
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gerechtvaardigde protectionistische maatregelen die leiden tot de verstoring van de 
wereldeconomie, evenals niet-gerechtvaardigde staatssteun in derde landen, als gevolg 
waarvan de productiekostenfactor is verlaagd op manieren die niet verenigbaar zijn met 
de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs; 

14. verzoekt de Commissie dringend de vrijwaringsmaatregelen van de EU betreffende 
staal te wijzigen en daarbij rekening te houden met de huidige COVID-19-situatie om 
de staalsector te beschermen tegen de aanhoudende mondiale overcapaciteit en 
oneerlijke handelspraktijken, en doeltreffende mededinging te waarborgen;

15. verzoekt de Commissie met klem de doeltreffende handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten te waarborgen en daarbij aan te sporen tot innovatie, toegang tot 
geneesmiddelen te garanderen en de volksgezondheid te beschermen; verzoekt de 
Commissie voorts in samenwerking met alle betrokken actoren de handel in 
namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen in de gehele internationale 
bevoorradingsketen aan te pakken als de kerndoelstellingen van het actieplan voor 
intellectuele eigendom; vraagt de Commissie de bescherming van geografische 
aanduidingen op zowel internationaal als bilateraal niveau te bevorderen en te 
waarborgen; verzoekt de Commissie bovendien te debatteren over geografische 
aanduidingen voor niet-landbouwproducten om innovatie, duurzame productie en de 
werkgelegenheid in de EU te ondersteunen en de aantrekkelijkheid en naamsbekendheid 
van Europese kwaliteitsproducten wereldwijd te verbeteren; onderstreept dat de 
flexibiliteit in het kader van de TRIPS-Overeenkomst moet worden aangewend om 
potentiële tekorten met betrekking tot de aanvoer van geneesmiddelen op te vangen;

16. verzoekt de lidstaten snel alle bepalingen van de verordening inzake de screening van 
buitenlandse directe investeringen ten uitvoer te leggen; wijst in het bijzonder op het 
belang van een betere onderlinge afstemming van de activiteiten van de lidstaten, 
waarbij de nadruk moet worden gelegd op samenhang, doeltreffendheid en 
transparantie; vraagt de Commissie de tenuitvoerlegging van deze verordening op de 
voet te volgen en daarbij de nodige bijstand te verlenen om in het belang van veiligheid 
en cyberbeveiliging de toegang tot strategische sectoren, voorzieningen, 
sleuteltechnologieën en andere waardevolle middelen te beschermen en het 
concurrentievermogen in de eengemaakte markt te waarborgen; is verheugd over het 
witboek over het tot stand brengen van een gelijk speelveld wat betreft buitenlandse 
subsidies, en verzoekt de Commissie met een wetgevingsvoorstel te komen om 
vijandige overnamen door zwaar door de overheid gesubsidieerde bedrijven in derde 
landen te voorkomen en het verstorend effect daarvan op de eengemaakte markt aan te 
pakken; pleit voor de snelle goedkeuring van Verordening (EU) nr. 654/2014 (de 
handhavingsverordening).
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ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa
(2020/2076(INI))

Rapporteur voor advies: Jordi Cañas

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de industrie in de EU momenteel werk verschaft aan ongeveer 
35 miljoen mensen, goed is voor meer dan 80 % van de uitvoer en een dominante rol 
vervult in het realiseren van directe buitenlandse investeringen; overwegende dat 99 % 
van de bedrijven in de EU kmo’s zijn, die ongeveer 50 % van het bbp van de EU 
vertegenwoordigen en meer dan 100 miljoen werknemers in dienst hebben; 
overwegende dat de nieuwe industriestrategie moet zijn gebaseerd op industriële 
ecosystemen die alle actoren in de industriële waardeketens omvatten, van grote 
ondernemingen, kmo’s en micro-ondernemingen tot werknemers en consumenten;

B. overwegende dat vrouwen en personen met een handicap nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in alle industriële sectoren en beroepen en op alle 
managementniveaus en dat zij vaker werkzaam zijn in industriële sectoren of 
subsectoren met een lage toegevoegde waarde, ondanks het feit dat 40,1 % van de 
vrouwen tertiair onderwijs heeft afgerond en dat in 2019 86,2 % van de vrouwen in de 
leeftijdsgroep van 20-24 jaar minstens hoger secundair onderwijs had voltooid, tegen 
81 % van de mannen1;

C. overwegende dat Europa behoefte heeft aan een sociaal en ecologisch duurzame 
industriestrategie waarin prioriteit wordt gegeven aan gelijke kansen en sociale cohesie; 
overwegende dat de nieuwe industriestrategie van de EU in alle sectoren en bedrijven 
moet dienen als vector voor de creatie van meer en betere banen, de rol van kmo’s moet 
versterken en een volledig inclusieve en evenwichtige arbeidsmarkt moet creëren, om te 
zorgen voor een eerlijke tweeledige transitie naar een digitale en op hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerde, zeer hulpbronnenefficiënte en energie-efficiënte 
klimaatneutrale industrie; overwegende dat de uitvoering van de Green Deal en de 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Educational_attainment_statistics#Level_of_educational_attainment_by_sex
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digitale strategie ook duurzame groei in de richting van een groenere en meer circulaire 
industrie moet bevorderen;

D. overwegende dat kmo’s meer dan 99 % van alle Europese ondernemingen uitmaken, 
maar dat slechts 17 % ervan digitale technologieën met succes in zijn activiteiten heeft 
geïntegreerd; overwegende dat 70 % van de ondernemingen toegang tot talent beschrijft 
als een belemmering voor investeringen in de hele EU;

E. overwegende dat Europa sterke, eeuwenoude industriële tradities heeft en daarom klaar 
is voor een efficiënte tweeledige transitie op basis van de sociale economie en de 
waarden van de EU;

F. overwegende dat een veilige en inclusieve invoering en een veilig en inclusief gebruik 
van digitalisering en artificiële intelligentie (AI) voor alle industriële sectoren van 
cruciaal belang zijn om een groene industriële transitie te realiseren die het 
concurrentievermogen vergroot en banenkansen van hoge kwaliteit, duurzame 
bedrijfsmodellen en economische welvaart creëert; overwegende dat het in verband 
hiermee belangrijk is te investeren in onderzoek en innovatie en in digitaal onderwijs;

G. overwegende dat in het kader van een Europese benadering van artificiële intelligentie 
prioritair de met AI geassocieerde ethische aspecten en dilemma’s moeten worden 
aangepakt, om ervoor te zorgen dat de mens centraal staat, dat het menselijk welzijn, 
een gevoel van veiligheid en het welzijn van de samenleving en het milieu worden 
bevorderd en dat de grondrechten en waarden van de EU ten volle worden geëerbiedigd;

H. overwegende dat de mensen die in de EU wonen en werken, zwaar getroffen zijn door 
de COVID-19-pandemie, die de EU-industrie voor ongekende uitdagingen heeft gesteld 
en een enorme impact heeft gehad op de organisatie van arbeid, op de werkgelegenheid 
en op de werknemers in bepaalde sectoren, met meer dan 5 miljoen mensen die het 
risico lopen hun baan te verliezen en een verwachte gemiddelde daling van het bbp met 
ongeveer 7 % in de EU als geheel; overwegende dat in diverse fabrieken een snelle 
omschakeling heeft plaatsgehad van de gebruikelijke productie naar medische 
producten; overwegende dat de crisis de noodzaak van een nieuwe industriestrategie 
vergroot;

I. overwegende dat volgens het verslag over de toekomst van de werkgelegenheid van het 
World Economic Forum 65 % van de kinderen die nu voor het eerst naar de lagere 
school gaan, een baan zal hebben die nog niet bestaat; overwegende dat 
laaggeschoolden in het digitale tijdperk bijzonder kwetsbaar zijn en dat uit de 
statistieken van Eurostat blijkt dat 77,8 % van de Europeanen in de leeftijdsgroep van 
25-64 jaar van mening is geen bijkomende scholing of opleiding nodig te hebben, 
waardoor zij kwetsbaar worden voor schokken; overwegende dat daarom onderwijs- en 
opleidingsstelsels moeten worden ondersteund die omscholings- en 
bewustmakingscomponenten omvatten, met het oog op de verschaffing van de voor 
nieuwe loopbanen vereiste basisvaardigheden en -bekwaamheden, met inbegrip van 
digitale vaardigheden;

J. overwegende dat sociale dialoog, inclusief collectieve onderhandelingen, en 
voortdurende samenwerking tussen de sociale partners van essentieel belang zijn voor 
een solide industriebeleid dat de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden 
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verbetert en zo bijdraagt tot een billijker samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten;

K. overwegende dat de sociale partners moeten worden aangemoedigd om te 
onderhandelen en collectieve overeenkomsten te sluiten op gebieden die voor hen van 
belang zijn, met volledige inachtneming van hun autonomie en het recht op collectieve 
actie;

L. overwegende dat economische groei hand in hand gaat met betere sociale en 
levensomstandigheden en goede arbeidsvoorwaarden;

M. overwegende dat de industriestrategie van de EU moet helpen om regio’s nieuw leven 
in te blazen en daarom hun transformatie door middel van strategieën voor slimme 
specialisatie en ESI-fondsen moet ondersteunen;

1. benadrukt het feit dat het industriebeleid van de EU een sterke sociale en 
milieudimensie moet omvatten en in overeenstemming moet zijn met de Europese pijler 
van sociale rechten en de doelstellingen van de Green Deal en de Overeenkomst van 
Parijs, om op efficiënte wijze de sociale en economische gevolgen aan te pakken van 
structurele veranderingen en bij te dragen aan de realisatie van deze doelstellingen, ter 
ondersteuning van het concurrentievermogen, behoorlijke arbeidsvoorwaarden, gelijke 
kansen en toegang tot goed functionerende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels 
voor iedereen; benadrukt het feit dat de transitie naar een circulaire, klimaatneutrale 
economie nieuwe kansen biedt om banen te scheppen en de Europese industriesector te 
moderniseren door nieuwe markten te creëren, onder meer door middel van energie-
efficiëntie, de opschaling van hernieuwbare energiebronnen en de bevordering van 
innoverende modellen zoals upcycling, hergebruik en reparatie;

2. merkt op dat landspecifieke aanbevelingen acties en kwesties moeten bevatten die 
relevant zijn voor het (EU-)industriebeleid tijdens het Europees Semester; benadrukt dat 
het meten van de status quo en de vooruitgang essentieel is voor empirisch 
onderbouwde beleidsvorming voor de toekomst, hetgeen er ook voor zou zorgen dat de 
EU-lidstaten geïnformeerd zijn over de vordering en ontwikkeling van het 
industriebeleid op nationaal en EU-niveau;

3. benadrukt dat digitalisering, AI, analyse van big data, cyberbeveiliging, innovatie en 
ontwikkeling van maatregelen voor duurzame industrieën essentieel zijn voor het 
creëren van betere sociale cohesie, het realiseren van de doelstellingen van de Europese 
Green Deal en het waarborgen van het concurrentievermogen van de EU;

4. benadrukt het feit dat grens- en seizoenarbeiders belangrijk zijn voor het verlenen van 
diensten als een essentieel onderdeel van de inspanningen voor economisch herstel en 
dringt aan op maatregelen om hun mobiliteit te stimuleren en hun arbeidsrechten te 
beschermen, met inbegrip van een betere uitvoering van de bestaande wetgeving;

5. dringt er bij de Commissie op aan iets te doen aan de problemen die grens- en 
seizoenarbeiders ondervinden bij het verwerven van hun sociale rechten als gevolg van 
het feit dat de rechten van werknemers niet kunnen worden overgedragen, door snel de 
herziening goed te keuren van de verordening inzake de coördinatie van 
socialezekerheidsstelsels en door gecoördineerde digitale oplossingen uit te voeren op 
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het niveau van de lidstaten, met verbetering en stroomlijning van de oplossingen tegen 
alle vormen van fraude;

6. is ingenomen met de financiële steun die de Commissie heeft verleend om banen te 
redden via het instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in 
noodsituaties te beperken (SURE) en is van mening dat een Europees 
herverzekeringsstelsel voor werkloosheid een aanvullend instrument kan zijn om de 
rechtvaardige transitie naar een circulaire, klimaatneutrale en digitale economie te 
begeleiden en bij te dragen tot de veerkracht van de Europese economie en met name de 
Europese industrie; kijkt uit naar het voorstel van de Commissie dat voorzitter von der 
Leyen in verband hiermee heeft aangekondigd;

7. is ingenomen met het voorstel van de Commissie van 27 mei 2020 voor een herstelplan 
van de EU, dat onder meer voorziet in een versterkte langetermijnbegroting van de EU 
(MFK 2021-2027) en een nieuw “Next Generation EU”-herstelinstrument met 750 
miljard EUR, en dringt aan op een snelle goedkeuring hiervan; wijst in verband hiermee 
op het feit dat het belangrijk is sociaal en ecologisch duurzame investeringen te doen in 
industriële sectoren die bijzonder zwaar getroffen zijn door de crisis via de faciliteit 
voor herstel en veerkracht, met de nadruk op het faciliteren van actief 
werkgelegenheidsbeleid, investeringen in digitale vaardigheden en infrastructuur, 
ondernemerschap en de oprichting van start-ups, met name voor kmo’s en 
zelfstandigen, die zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een strategie voor een 
duurzaam en concurrerend industriebeleid in de hele EU;

8. onderstreept het feit dat voor het verwerven of behouden van mondiaal leiderschap in 
strategische industriële sectoren en bepaalde technologieën met een hoge meerwaarde, 
projecten op het gebied van onderzoek en innovatie in het kader van het programma 
Horizon Europa en het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) van 
cruciaal belang zijn; herinnert aan het positieve effect van de innovatie-inspanningen 
met betrekking tot het realiseren van klimaatneutraliteit in 2050, een 
concurrentievoordeel voor EU-bedrijven en de kwantiteit en kwaliteit van banen;

9. is ingenomen met de door de Commissie verstrekte financiële steun voor het behoud 
van banen via het SURE-programma en de bijkomende partnerschappen tussen 
arbeidsbemiddelingsdiensten, de sociale partners en bedrijven ter facilitering van 
omscholing, met name voor alle categorieën seizoenarbeiders in de toeristische sector;

10. is van mening dat het industriebeleid van de EU gericht moet zijn op een versnelling 
van de innovatie, met name op de kerngebieden digitalisering en productie, en 
strategieën moet omvatten om het terughalen te bevorderen van kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid en productiemogelijkheden in de hele EU, waarbij 
wordt gezorgd voor evenwichtige duurzame regionale ontwikkeling voor alle regio’s 
van de EU, die versterkt wordt door het cohesiebeleid en de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF), teneinde het mondiale concurrentievermogen van de EU te 
vergroten en buitensporige afhankelijkheid van buitenlandse aanbieders te vermijden, 
met name in strategische sectoren als geneesmiddelen en medische apparatuur, cyber- 
en databeveiliging, digitale diensten en strategische technologieën en energie, met het 
oog op het versterken van de strategische autonomie van de EU; wijst in dit opzicht op 
het feit dat het belangrijk is de vaardigheden van de werknemers in deze sectoren te 
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ontwikkelen; benadrukt voorts het feit dat overheidsinvesteringen en het correcte 
gebruik van staatssteun moeten worden bevorderd, en dat de kapitaalinvesteringen door 
bedrijven moeten worden opgevoerd, dat de mondiale toeleveringsketens moeten 
worden gediversifieerd en dat deze ketens duurzamer en transparanter moeten worden 
gemaakt;

11. herhaalt het feit dat de industriële sector een hoeksteen is van de economie en goed is 
voor een groot aandeel van de Europese uitvoer en investeringen in onderzoek en 
innovatie; wijst op de cruciale rol die kmo’s spelen als ruggengraat van de Europese 
economie, doordat zij zorgen voor industriële groei in de EU en voor het realiseren van 
de doelstellingen van de groene en de digitale transitie; benadrukt daarom het feit dat 
kmo’s de kern van de nieuwe industriestrategie moeten vormen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten een ondersteunende omgeving te creëren die kmo’s in staat 
stelt zich te ontwikkelen en te groeien, bijvoorbeeld door het verminderen van onnodige 
regeldruk, het vergemakkelijken van de toegang tot geschikte financieringsbronnen en 
het ondersteunen van ondernemerschap, die van cruciaal belang zijn voor innovatie, het 
scheppen van banen en inclusie; steunt in dit opzicht de complementariteit tussen de 
nieuwe industriestrategie en het nieuwe actieplan voor de circulaire economie, dat naar 
verwachting in 2030 maximum 700 000 nieuwe banen zal creëren in de hele EU, 
waarvan er vele met name ten goede zullen komen aan kmo’s;

12. wijst erop dat de industriestrategie van de EU een sterke sociale component moet 
omvatten en dat de sector op inclusieve wijze moet worden gedigitaliseerd; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor voldoende middelen en efficiënte mechanismen via het 
ESF+, het Just Transition Fund (JTF) en andere. dringt erop aan dat met de strategie de 
behoeften worden aangepakt van minder technologisch geavanceerde industriële 
regio’s, inclusief degene die sterk afhankelijk zijn van vaste fossiele brandstoffen en 
degene die vallen onder artikel 174 van het VWEU, en wordt gezorgd voor de nodige 
investeringen in infrastructuur, zoals breedbanddekking;

13. benadrukt het feit dat gewezen moet worden op het risico van banenverlies door de 
industriële transitie en op de verantwoordelijkheid van de autoriteiten met betrekking tot 
sociale bescherming; verzoekt de lidstaten te zorgen voor adequate lonen en steun voor 
werknemers in deze transitie, met de nadruk op inzetbaarheid en welzijn, en een breder 
scala aan socialebeschermingsmaatregelen te overwegen, zoals nationale regelingen 
voor een gegarandeerd minimuminkomen, werkloosheidsuitkeringen, gezinstoelagen, 
verwarmingstoeslagen, adequate pensioenen, beurzen voor studenten, betaling van 
stages en ondersteuning voor mensen met een handicap, met het oog op het garanderen 
van een behoorlijke levensstandaard;

14. onderstreept het feit dat investeringen in gezondheid en veiligheid op het werk helpen 
bij de voorkoming van beroepsgerelateerde ziekten, ongevallen en schadelijke fysieke 
en psychosociale belasting en een concreet positief effect hebben op de economie door 
bij te dragen aan betere prestaties en duurzame loopbanen; herinnert eraan dat volgens 
de Commissie elke euro die wordt uitgegeven aan gezondheid en veiligheid op het 
werk, minstens twee euro oplevert; benadrukt het feit dat gezondheid en veiligheid op 
het werk ook in de nieuwe industriestrategie voor Europa een prioriteit moet zijn;

15. is ingenomen met de verhoging van de aan het JTF toegewezen middelen, aangezien 
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160 000 banen in de steenkoolsector tegen 2030 verdwenen kunnen zijn in het kader 
van het industriële overgangsproces op lange termijn, terwijl andere sectoren, zoals 
energie-intensieve industrieën of de automobielindustrie, ook te maken zullen krijgen 
met ingrijpende structurele veranderingen;

16. verzoekt de Commissie uitvoerig onderzoek te doen naar de impact van de 
afhankelijkheid van Europa van invoer uit derde landen, met name China en andere 
landen waar de overheid grote invloed op de markt uitoefent, hetgeen oneerlijke 
gevolgen heeft voor bedrijven en werknemers in de EU;

17. neemt kennis van het feit dat de Commissie bij het ontwerpen van programma’s in het 
kader van de industriestrategie een op maat gesneden benadering zal volgen; vraagt dat 
deze benadering past in het kader van een realistisch perspectief waarbij wordt voldaan 
aan de reële behoeften van elk ecosysteem;

18. wijst erop dat ter bescherming van de Europese werkgelegenheid het EU-
mededingingsrecht moet worden hervormd, met de waarborg dat de EU open en 
aantrekkelijk blijft voor buitenlandse investeringen, in het kader van de rechtsstaat en de 
EU-normen;

19. benadrukt het feit dat het vermogen om gekwalificeerd personeel aan te trekken, in 
dienst te nemen en te houden van essentieel belang is voor een concurrerende en 
duurzame industrie in de EU; is van mening dat een actief arbeidsmarktbeleid, 
onderwijs en opleiding in toekomstgerichte sectoren, behoorlijke arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden, toegankelijke en betaalbare kinderopvang, bekwaamheden en 
vaardigheden, met name wat beroepsonderwijs en -opleiding en digitale vaardigheden 
betreft, van essentieel belang zijn om de huidige en toekomstige tekorten aan 
vaardigheden aan te pakken en de omschakeling te ondersteunen naar duurzame 
patronen op het gebied van productie en dienstverlening; is van mening dat 
investeringen in geïndividualiseerd een leven lang leren, ondernemerschap, met 
inbegrip van coöperaties en sociale ondernemingen, digitale geletterdheid en personele 
middelen, belangrijk zijn om te zorgen voor een efficiënte en tijdige bijscholing en 
omscholing van werknemers en werkzoekenden, waardoor een sterke, veerkrachtige 
beroepsbevolking wordt gecreëerd, en dat dit een integrerend deel moet uitmaken van 
de industriestrategie van de EU; verzoekt de Commissie in verband hiermee te zorgen 
voor complementariteit tussen de doelstellingen van de nieuwe industriestrategie, de 
Europese Green Deal en de verwachte bijgewerkte vaardighedenagenda voor Europa 
door te focussen op concrete maatregelen en gecoördineerde strategieën voor 
volwassenen, zodat zij hun vaardigheden en kwalificaties kunnen versterken als respons 
op de veranderende behoeften, eisen en transities op de arbeidsmarkt;

20. erkent dat tekorten aan vaardigheden en discrepanties tussen de gevraagde en de 
aangeboden vaardigheden behoren tot de grootste uitdagingen waarmee ondernemingen 
vandaag worden geconfronteerd, waardoor de productie en de groei worden belemmerd, 
en benadrukt het feit dat de vaardigheden afgestemd moeten zijn op de behoeften van de 
arbeidsmarkt; is van mening dat de sociale partners een sleutelrol moeten spelen bij het 
vaststellen van toekomstige deficits en tekorten op het gebied van vaardigheden en bij 
de ontwikkeling van onderwijs- en opleidingsprogramma’s, inclusief opleidingen op de 
werkplek, en verzoekt de Commissie en de lidstaten om steun te verlenen aan 



RR\1216571NL.docx 65/98 PE650.700v02-00

NL

geïntegreerde strategische planning en betere samenwerking, en om de uitwisseling van 
informatie tussen alle relevante actoren, met inbegrip van aanbieders van 
beroepsonderwijs en -opleiding, industriële clusters, universiteiten, openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening, ondernemingen, vakbonden en lokale en regionale overheden, 
te bevorderen, met bijzondere aandacht voor nieuwe vaardigheden voor nieuwe 
beroepen en sectoren; wijst in deze context op het feit dat ondersteunende structuren 
belangrijk zijn, bijvoorbeeld kmo-netwerken, regionale ontwikkelingsagentschappen, 
innovatieclusters en start-upadvies voor de totstandbrenging van lokale en regionale 
industriële waardeketens; verzoekt de Commissie en de lidstaten de arbeidsmobiliteit te 
vergroten en de overdraagbaarheid en volledige erkenning van beroepsvaardigheden en 
kwalificaties en de effectieve bescherming van de socialezekerheidsrechten van mobiele 
werknemers in de EU te waarborgen en beleid te ontwikkelen om onderzoekers, 
hoogpresterende studenten en geschoolde werknemers uit derde landen aan te trekken;

21. wijst erop dat de ontwikkeling van AI-technologieën zowel kansen als uitdagingen voor 
de toekomstige arbeidsmarkt en industrie van de EU inhoudt; merkt op dat de EU de 
potentie heeft een wereldleider te worden op het gebied van het bevorderen van een 
maatschappelijk verantwoorde benadering van deze technologie en het gebruik ervan; 
verzoekt de Commissie nauw samen te werken met de lidstaten, de sociale partners en 
andere belanghebbenden om adequate antwoorden te bieden op sectorale veranderingen 
die een adequaat omscholingsprogramma voor de werknemers vereisen, alsmede het 
ontwerp, de uitvoering en de handhaving van Europese ethische en veiligheidsnormen 
voor AI; benadrukt het feit dat ter versterking van de interne markt rekening moet 
worden gehouden met potentiële maatschappelijke reacties, en concepten en ideeën 
moeten worden ontwikkeld die een antwoord op deze uitdagingen kunnen bieden, 
waaronder de mogelijke belastingaspecten van arbeidsplaatsen die vervangen worden 
door robotica;

22. verzoekt de Unie en de lidstaten de sociale partners te respecteren en te versterken, de 
dekking van collectieve onderhandelingen uit te breiden en maatregelen te nemen om 
een hoge mate van vertegenwoordiging door vakbonden en werkgeversorganisaties te 
bevorderen, met het oog op het garanderen van een democratische, inclusieve en sociaal 
rechtvaardige industriële sector; onderstreept het feit dat een effectieve sociale dialoog 
een essentieel instrument is om een democratische, inclusieve en rechtvaardige transitie 
in de industriële sector te waarborgen; is van mening dat gezamenlijke samenwerking 
tussen de Unie, de lidstaten, de sociale partners en de representatieve organisaties van 
het maatschappelijk middenveld een klimaat creëert voor de groei van de Europese 
industrie en dat de nieuwe industriestrategie de socialemarkttradities van de EU moet 
weerspiegelen en de sociale partners ten volle bij de zaken moet betrekken via een sterk 
bestuurskader; benadrukt dat sociale dialoog zowel bijdraagt aan het economische 
concurrentievermogen als aan sociale cohesie; vraagt een verdere versterking van de 
sociale dialoog in heel Europa, om de industriële betrekkingen in evenwicht te brengen 
en collectieve onderhandelingen te bevorderen; wijst erop dat elke industriestrategie 
werknemers, hun vertegenwoordigers en vakbonden centraal moet stellen in haar 
optreden om ervoor te zorgen dat deze functioneert op democratische wijze; verzoekt de 
Commissie hen gedurende het hele proces bij de zaken te betrekken;

23. wijst erop dat jonge leerlingen sneller op de arbeidsmarkt moeten worden geïntegreerd 
via hoogwaardige, betaalde stages; verzoekt de lidstaten de cultuur van 
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beroepsonderwijs en -opleiding te bevorderen vanaf het lager onderwijs, waarbij het 
uitoefenen van een vak gewaardeerd wordt en het onderwijstraject in het kader van 
beroepsonderwijs en -opleiding een gewenst en voorspelbaar traject wordt;

24. benadrukt het feit dat de toegankelijkheid van leeractiviteiten een rol speelt voor het 
creëren van een cultuur van een leven lang leren; verzoekt de Commissie meer 
mogelijkheden te ontwikkelen en te bevorderen voor toegang tot activiteiten voor een 
leven lang leren, zoals universiteitsprogramma’s voor volwassenen en ouderen, 
openbare leercentra, vouchers voor leeractiviteiten, openbare open onlinecursussen voor 
een groot publiek, meer middelen voor maatschappelijke organisaties op 
onderwijsgebied en middelen en activiteiten op het gebied van verandering van 
loopbaan;

25. is ingenomen met het werk van de Europese Stichting voor opleiding (ETF), met name 
wat beroepsonderwijs betreft, met betrekking tot het bevorderen van mobiliteit en het 
helpen van partnerlanden om hun transitie uit te voeren en menselijk kapitaal te 
ontwikkelen door de hervorming van hun onderwijs- en opleidingsstelsel en hun 
arbeidsmarkt; vraagt meer samenwerking op het gebied van het delen van inzichten, 
informatie en beste praktijken tussen Cedefop, Eurofound, de EDEO en de Commissie;

26. is van mening dat de recente pandemie het feit heeft benadrukt dat digitale, 
milieuvriendelijke oplossingen belangrijk zijn, met name telewerken, en dat 
gemeenschappelijke minimumnormen moeten worden vastgesteld op Europees niveau 
om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen en de betrokkenheid 
van de sociale partners te garanderen; is van mening dat telewerken mogelijkheden 
biedt, zoals een beter evenwicht tussen werk en privéleven, minder CO2-emissies in 
verband met het dagelijkse woon-werkverkeer en betere werkgelegenheidskansen voor 
mensen met een handicap, zorgverleners, jongeren en personen in afgelegen gebieden, 
maar erkent tegelijkertijd dat er uitdagingen zijn in verband met de sociale, 
professionele en digitale kloof; verzoekt de Commissie een wetgevingskader voor te 
stellen met het oog op de regulering van de telewerkomstandigheden in de hele EU en 
om te zorgen voor behoorlijke arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in de 
digitale economie;

27. verzoekt de Commissie een ambitieuze actualisering voor te stellen van het Europees 
actieplan voor digitaal onderwijs, waarin afstandsonderwijs wordt gedemocratiseerd, 
een leven lang leren en niet-formeel onderwijs worden opgenomen, wordt gezorgd voor 
betere financiering om van digitale vaardigheden een absolute prioriteit te maken en 
samenwerking tussen de lidstaten wordt vergroot; verzoekt de Commissie de 
belangrijke rol en het aanzienlijke potentieel van telewerken en e-leren in de openbare 
en particuliere sector te onderzoeken, zonder iemand aan zijn lot over te laten;

28. benadrukt het feit dat het klimaatbeleid zo moet worden uitgevoerd dat nieuwe 
technologieën, investeringen en innovatie en bijgevolg de werkgelegenheid worden 
ondersteund; onderstreept het feit dat de ecologische transitie weliswaar het potentieel 
heeft om nieuwe, groene banen te creëren, maar dat elk plan om Europese sectoren 
koolstofvrij te maken vergezeld moet gaan van een met de WTO verenigbaar 
mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grenzen dat een aanvulling vormt op de 
bestaande maatregelen ter preventie van het weglekken van koolstof;
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29. verzoekt de lidstaten te zorgen voor doeltreffende preventieve herstructureringskaders 
en een tweedekanskader om eerlijke schuldenaars in financiële moeilijkheden in staat te 
stellen hun levensvatbaarheid te herstellen en insolventie te voorkomen, en hen niet te 
ontmoedigen om nieuwe ideeën uit te proberen;

30. benadrukt het feit dat genderevenwicht en het realiseren van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen een van de centrale principes van de industriestrategie van de EU moeten 
zijn; verzoekt de Commissie in haar strategie voor het industriebeleid een 
genderperspectief op te nemen, met name in de daarin opgenomen maatregelen voor het 
aanpakken van de digitale en de groene transformatie, en de participatie van vrouwen in 
de digitale economie, ondernemerschap, STEM-vakken en ICT-onderwijs en -banen te 
bevorderen, teneinde de industriële en digitale genderkloof te overbruggen; verzoekt de 
Unie, de lidstaten en de sociale partners loondiscriminatie op grond van leeftijd of 
gender in de industriële sector uit te bannen en er in overeenstemming met de nationale 
wetgeving en praktijken voor te zorgen dat alle werknemers het recht hebben op 
adequate lonen via collectieve arbeidsovereenkomsten of wettelijke minimumlonen; 
verzoekt de lidstaten eindelijk de impasse te doorbreken met betrekking tot het in 2012 
ingediende voorstel voor een richtlijn vrouwelijke bestuurders om het aandeel vrouwen 
in leidinggevende functies te verhogen;

31. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat met de Europese strategie inzake handicaps 
voor de periode na 2020 de inclusie van personen met een handicap in industriële 
sectoren en op industriële werkplekken, alsmede in de samenleving als geheel wordt 
aangepakt en bevorderd, door discriminatie te bestrijden, solidariteit te bevorderen en de 
toegankelijkheid te waarborgen via het wegnemen van de fysieke, digitale, educatieve 
en sociale belemmeringen en door voort te bouwen op digitale ondersteunende 
technologieën; dringt er bij de industriële sector op aan om volledig uitvoering te geven 
aan het beginsel van universeel ontwerp teneinde van volledige toegankelijkheid een 
beginsel te maken vanaf de ontwerpfase en om een dialoog aan te gaan met organisaties 
die mensen met een handicap vertegenwoordigen;

32. benadrukt het feit dat de Unie en de lidstaten front moeten vormen om de positie van de 
Europese industrie in de wereld te versterken, door het creëren van een brede, 
concurrerende industriële basis overeenkomstig de doelstelling inzake 
klimaatneutraliteit in 2050; benadrukt het feit dat scheppen van hoogwaardige banen, 
sociale bescherming, goed functionerende openbare diensten en de rechtsstaat een 
belangrijke rol vervullen voor bloeiende industriële activiteiten in deze context;

33. verzoekt de Unie en de lidstaten om er in de context van het Europees industriebeleid 
voor te zorgen dat financiële steun en subsidies alleen worden verleend aan 
ondernemingen die de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten naleven; 
onderstreept bovendien het feit dat noodsteun naar aanleiding van een crisissituatie, 
zoals de COVID-19-pandemie, alleen mag worden verleend aan bedrijven die geen 
eigen aandelen inkopen, aandeelhouders geen dividenden uitkeren en geen bonussen 
aan leidinggevenden verstrekken, en die niet in belastingparadijzen staan geregistreerd.
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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. benadrukt dat de COVID-19-pandemie ernstige gevolgen heeft gehad voor de Europese 
en mondiale economie, zowel wat overheidsfinanciën betreft als wat de capaciteit van 
de privésector betreft om arbeidskansen te bieden en middelen te investeren in activa en 
innovaties; benadrukt dat de pandemie ook vertragingen heeft veroorzaakt, zowel op het 
gebied van productie als op het gebied van wettelijk vereiste aanpassingen; concludeert 
voorts dat de pandemie de afhankelijkheid van de EU op het gebied van bepaalde 
strategische waardeketens heeft aangetoond; is van oordeel dat de Commissie 
maatregelen moet overwegen, onder meer op het gebied van governancebeleid, 
waarmee de goede werking van de interne markt en de veerkracht en de autonomie van 
strategische sectoren van de Europese economie worden gewaarborgd;

2. verwacht daarom dat de industriestrategie, die voor de uitbraak werd opgesteld en werd 
gepubliceerd toen de pandemie in Europa in een vroeg stadium was, aanzienlijk zal 
moeten worden herzien om de veranderde economische prognose en de nieuwe missie 
van de Commissie te weerspiegelen: zich concentreren op de industriële transitie, de 
economieën in de EU weer laten groeien, de toenemende verschillen aanpakken door de 
economieën van de lidstaten te versterken, zowel in het noorden als het zuiden en het 
oosten en westen; verzoekt de Commissie alomvattende, ambitieuze en duurzame 
inspanningen vast te stellen ten behoeve van burgers en bedrijven; is van mening dat 
hiervoor een gezamenlijke Europese aanpak nodig is;

3. benadrukt dat de Commissie moet optreden om verstoringen van de eengemaakte markt 
te verhelpen; benadrukt voorts dat de strategie de eengemaakte markt niet zonder meer 
moet herstellen tot haar vorige toestand, op basis van het opheffen van de verstoringen 
in verband met de COVID-19-pandemie; is van oordeel dat dit industriebeleid ook moet 
leiden tot veerkrachtigere en duurzamere ontwikkeling, de resterende 
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ongerechtvaardigde belemmeringen voor de eengemaakte markt moet wegnemen, onder 
meer op het gebied van diensten, en de doeltreffende en eerlijke tenuitvoerlegging en 
handhaving van de regels van de eengemaakte markt moet waarborgen;

4. verzoekt de Commissie samen met de lidstaten een uitgebreide en sectoroverschrijdende 
analyse van de economieën binnen de EU uit te voeren om de omvang van de gevolgen 
van de COVID-19-pandemie te begrijpen en om de reikwijdte van de verstoringen in 
grensoverschrijdende waardeketens te beoordelen; is van oordeel dat deze empirische 
basis essentieel is voor de Commissie om bijgewerkte aanbevelingen uit te brengen en 
de belangrijkste beleidsmaatregelen te bepalen die het collectieve herstel op de lange 
termijn binnen de eengemaakte markt, waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten, 
zullen versterken;

5. is van oordeel dat de nieuwe industriestrategie van de Commissie op grond van deze 
uitgebreide empirische basis prioriteit moet geven aan duurzaam en eerlijk economisch 
herstel, de groene en de digitale transitie en het welzijn en de kansen van burgers en 
consumenten, teneinde het gezamenlijk engagement met de wederopbouw van de 
eengemaakte markt en Europese industrie en de versterking van de veerkracht daarvan 
te onderstrepen, en voordelen voor alle lidstaten, hun burgers en bedrijven te 
verwezenlijken; verzoekt de Commissie bijzondere aandacht te bestreden aan de 
beginselen van beter wetgeven, met inbegrip van de specifieke beoordeling van 
Commissievoorstellen om de eerbiediging van de evenredigheid in aanmerking te 
nemen om te waarborgen dat alle inspanningen op alle niveaus de ontwikkeling van een 
sterke eengemaakte markt ondersteunen; wijst in dit verband op het beginsel “één erbij, 
één eraf” dat de Commissie heeft onderschreven om de bureaucratische rompslomp 
terug te dringen;

6. benadrukt dat het van vitaal belang is de weerbaarheid van de industriële ecosystemen 
van de eengemaakte markt te versterken, waarvoor een ambitieus wetgevingskader is 
vereist waarin de kaders voor mededinging en staatssteun aan bod komen; is ingenomen 
met de 14 ecosystemen die de Commissie heeft aangewezen, en de noodzaak om 
sommige van hun cruciale activiteiten opnieuw op de interne markt te richten, hetgeen 
moet bijdragen tot het vergroten van de veerkracht van de Europese industrie, haar 
autonomie moet versterken en de afhankelijkheid van derde landen moet verminderen;

7. herinnert eraan dat tijdens de COVID-19-pandemie verscheidene kritieke 
bedrijfstakken, zoals de voedingsmiddelen-, farmaceutische en zorgsectoren en hun 
toeleveringsketens ernstig werden ontwricht, hetgeen producenten en verwerkers heeft 
gedwongen nieuwe leveranciers te zoeken en alternatieve afzetmogelijkheden te vinden; 
onderstreept dat pas na een grondige effectbeoordeling een herziene industriestrategie 
op een eerlijke en duurzame manier de vereiste veranderingen teweeg moet brengen om 
de toekomstige ineenstorting van de toeleveringsketens en het stilvallen van de 
productie ten gevolge van verplaatsingen te voorkomen, en om ervoor te zorgen dat de 
EU in het geval van een nieuwe crisis niet langer afhankelijk is van de invoer van 
essentiële goederen en geneesmiddelen uit derde landen, terwijl het 
concurrentievermogen van de economie van de EU wordt gewaarborgd;

8. verzoekt de Commissie om in de nieuwe industriestrategie mechanismen op te nemen 
waarmee de kosten van de duurzame industrieproductie van de EU gelijk worden 
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gemaakt waardoor het concurrentievermogen van de EU-industrie op de wereldmarkt 
wordt gewaarborgd;

9. benadrukt dat het industriële concurrentievermogen van de EU niet alleen berust op 
goed functionerende toeleveringsketens en het vrije verkeer van goederen, maar vooral 
op een volledig werkende eengemaakte markt voor diensten; herinnert aan het 
“servitiseringsproces” dat in de industrie aan de gang is; onderstreept dat de Commissie 
als onderdeel van een herziene reeks prioriteiten moet overwegen hoe de eengemaakte 
markt voor grensoverschrijdende dienstverlening moet worden verdiept, gezien het 
goed gedocumenteerde potentieel ervan voor het bevorderen van het 
concurrentievermogen en de groei in de hele EU; verzoekt de Commissie om de 
bestaande ongerechtvaardigde regelgevings- en niet-regelgevingsbelemmeringen voor 
de interne markt die in sommige gevallen voortvloeien uit beperkende en complexe 
nationale regels, beperkte administratieve capaciteiten en de gebrekkige omzetting en 
inadequate handhaving van EU-regels aan te pakken, en tegelijkertijd hoge normen voor 
consumentenbescherming te handhaven; wijst op het belang van een flexibeler en 
transparanter beheer voor de verdere integratie van de eengemaakte markt en haar 
industrie door middel van verbeterde monitorings-, prestatie- en E-
overheidsinstrumenten zoals het scorebord van de eengemaakte markt, een versterkt 
Solvit-netwerk en de digitale toegangspoort;

10. onderstreept dat het belangrijk is dat Europa een mondiaal rolmodel wordt op het gebied 
van duurzaamheid, die een centrale rol speelt bij de plannen voor het ontwikkelen van 
de Europese industrie, en wijst op de noodzaak om de circulaire economie te 
bevorderen en duurzame productie aan te moedigen door stimulansen voor innovatie te 
bieden; wijst erop dat een succesvolle transitie naar een duurzamere eengemaakte markt 
meer vertrouwen tussen de lidstaten vereist; is van mening dat in de nieuwe 
industriestrategie onder meer de nadruk moet worden gelegd op de oprichting en 
ontwikkeling van ecologische industrieën, in overeenstemming met de nieuwe Green 
Deal; onderstreept dat het noodzakelijk is de Europese industrie te versterken om de 
ontwikkeling van nieuwe geharmoniseerde markten te ondersteunen teneinde de 
circulaire economie te verwezenlijken; wijst op het belang van de eengemaakte markt 
voor het hergebruik van primaire en secundaire grondstoffen, met volledige 
inachtneming van de toepasselijke wetgeving;

11. herinnert aan de conclusies van de Europese Raad van 12 december 2019, waarin erop 
werd gewezen dat er een kader moet komen voor maatregelen waarvan alle lidstaten 
profijt kunnen trekken, en waarin werd gesteld dat alle relevante EU-wetgeving en -
beleidsmaatregelen in overeenstemming moeten zijn met en moeten bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstelling inzake klimaatneutraliteit, terwijl het 
concurrentievermogen van de EU wordt behouden; pleit derhalve voor passende 
instrumenten, stimulansen en investeringen om een kosteneffectieve en rechtvaardige 
transitie te waarborgen; is van mening dat in dat kader rekening moet worden gehouden 
met de verschillende omstandigheden en uitgangspunten van elk land; benadrukt dat de 
herziene industriestrategie moet bijdragen aan een duurzamere eengemaakte markt, en 
tegelijkertijd rekening moet houden met de noodzaak de consumentenbescherming te 
versterken;

12. onderstreept dat een sterke publieke sector naast een bloeiende industrie, met 
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investeringen en de ontwikkeling van industriële infrastructuur, actief kan bijdragen tot 
het faciliteren van de noodzakelijke transformatie van de economie en maatschappij van 
de EU, hetgeen ook noodzakelijk is in het kader van de doelstellingen van de Europese 
Green Deal; onderkent in dit verband dat de publieke en private sector de komende 
jaren te maken zullen krijgen met aanzienlijke financiële beperkingen; benadrukt voorts 
dat de transformatie kapitaalintensief zal zijn en de beperkingen op investeringen 
waarmee de industrie te maken heeft en de bijkomende beperkingen op de begrotingen 
van de lidstaten ten gevolge van de COVID-19-pandenie moeten worden weerspiegeld 
in de transformatie; spoort de Commissie daarom aan een actieve en open dialoog aan te 
gaan met alle industriële sectoren en relevante belanghebbenden en ervoor te zorgen dat 
veranderingen in de nieuwe wetgeving geen negatieve gevolgen hebben voor de 
eengemaakte markt; uit zijn bezorgdheid over een ongelijk ontwikkelingstempo, in het 
bijzonder in de minder ontwikkelde delen van de EU en in de ultraperifere gebieden, 
waar voor het verwezenlijken van transformatie significantere maatregelen nodig zijn; 
verzoekt de Commissie in haar herziene industriestrategie een model vast te stellen dat 
flexibiliteit en ondersteuning omvat om ervoor te zorgen dat niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten; wijst er in dit verband op dat het engagement en de aanpak van Europa die 
in het herstelplan voor Europa van de Commissie worden beschreven een middel 
vormen om de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van de EU verder te 
faciliteren;

13. benadrukt het belang van de digitalisering van de industrie van de EU, waaronder ook 
de verificatie van industriële basismaterialen voordat zij op de eengemaakte markt 
komen; onderstreept dat nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (KI), het 
internet der dingen (IoT) en robotica, een belangrijke rol vervullen die in verhouding 
staat tot hun potentieel om bij te dragen tot de ontwikkeling van industriële processen 
en innovaties, en voordelen aan consumenten biedt via innoverende producten en 
diensten, alsmede aan bedrijven via geoptimaliseerde prestaties; doet daarom een 
beroep op de Commissie om één Europese digitale en datamarkt in te voeren om 
grensoverschrijdende kansen in de gehele EU te faciliteren voor bedrijven en burgers, 
en veel te investeren in veerkrachtige, veilige hogesnelheidsnetwerken die in alle 
regio’s beschikbaar zijn, alsmede in kunstmatige intelligentie, de data-economie, 
slimme productie en productie in 3D; onderstreept voorts dat het industriebeleid 
rekening moet houden met het regelgevingskader van de Unie inzake 
consumentenveiligheid en aansprakelijkheid, dat het te zijner tijd moet worden 
afgestemd op de technologische ontwikkelingen, teneinde te zorgen voor een hoog 
niveau van consumentenbescherming, vertrouwen in nieuwe technologieën en 
rechtszekerheid voor bedrijven;

14. wijst erop dat openbare overheidsopdrachten wat betreft het vormgeven van de 
Europese industrie een significante rol spelen en kunnen bijdragen tot de bevordering 
van markten voor innovatieve en duurzame producten, onder meer door middel van de 
stimulans die wordt geboden door het huidige kader voor groene overheidsopdrachten; 
is van oordeel dat het beleid betreffende overheidsopdrachten meer voordelen kan 
opleveren als de desbetreffende wetgeving correct ten uitvoer wordt gelegd, wordt 
geharmoniseerd en wordt vereenvoudigd; spoort de Commissie aan een uitgebreide 
analyse uit te voeren over hoe het gelijkstellen van sociale en milieucriteria met 
economische criteria gunstig kan zijn voor het Europese kader voor 
overheidsopdrachten, met bijzondere aandacht voor de doelmatige besteding van het 
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geld van de belastingbetalers, de mate waarin de deelname van kmo’s toeneemt, en de 
gevolgen voor strategische investeringen; onderstreept dat de Europese markt voor 
openbare aanbestedingen aanzienlijke kansen biedt aan binnen en buiten de EU 
gevestigde bedrijven; onderstreept derhalve de noodzaak het wederkerigheidsbeginsel 
toe te passen, met name wanneer in derde landen gelijke kansen aan Europese bedrijven 
worden geweigerd; wijst in dit verband op het Witboek van de Commissie over het tot 
stand brengen van een gelijk speelveld wat betreft buitenlandse subsidies 
(COM(2020)253);

15. is van mening dat de mededingingsregels in de EU moeten worden gemoderniseerd 
teneinde deze geschikt te maken voor zowel de bescherming van de integriteit van de 
Europese eengemaakte markt als voor de mondiale economische context, alsook 
teneinde de oprichting van Europese mededingers te ondersteunen die in staat zijn met 
de mondiale leiders te concurreren, de lidstaten bij te staan een leidende rol op het 
gebied van technologie aan te nemen, en vijandige overnames van strategische 
ondernemingen in de EU te blokkeren; verzoekt de Commissie er in de tussentijd voor 
te zorgen dat de goedgekeurde tijdelijke kaders voor staatssteun de mededinging binnen 
de eengemaakte markt op de middellange tot lange termijn niet verstoren; is van oordeel 
dat dit ook belangrijk is om het belang van de kmo’s, micro- en startende 
ondernemingen te beschermen; verzoekt de Commissie tegelijkertijd het doeltreffende 
gebruik van staatssteun in de lidstaten toe te staan wanneer het voorkomen van 
aanzienlijke economische verstoringen van levensbelang is; wijst erop dat 
dysfunctionele mededinging de keuze van consumenten beperkt en hun welvaart 
ondermijnt;

16. benadrukt dat de industriestrategie de beginselen van vrije, eerlijke en duurzame handel 
en het engagement van de EU met de samenwerking met onze mondiale partners over 
de hervorming van het multilaterale handelsstelsel moet ondersteunen; verzoekt de 
Commissie te verduidelijken hoe zij van plan is zich hiervoor in te blijven zetten en 
tegelijkertijd de opkomst van mondiale leiders uit Europa te bevorderen;

17. wijst erop dat de hoge mate van verscheidenheid bij controles op producten uit derde 
landen, bij de douaneprocedures en het sanctiebeleid bij de punten van binnenkomst van 
de douane-unie van de EU vaak niet alleen resulteert in verstoringen van de 
handelsstromen en toeleveringsketens, maar ook in aanzienlijke risico’s voor de 
gezondheid en veiligheid van consumenten op de eengemaakte markt; dringt erop aan 
dat de Commissie ervoor zorgt dat de douanecontroles in de gehele EU aan dezelfde 
normen voldoen, door middel van een mechanisme voor rechtstreekse uniforme 
douanecontroles, in samenwerking met de lidstaten en in volledige overeenstemming 
met het subsidiariteitsbeginsel;

18. herinnert eraan dat verscheidene sectoren, zoals de werktuigbouw, logistiek, 
levensmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, medische hulpmiddelen, 
automobiel- en luchtvaartindustrie van fundamenteel belang zijn voor de Europese 
economie, en Europa zijn leidende positie in deze sectoren moet behouden; herinnert er 
voorts aan dat deze sectoren onder constante druk staan van de transformaties die in de 
toekomstige economie worden verwacht en zwaar zijn getroffen door de gevolgen van 
de COVID-19-pandemie; is van mening dat de herziene industriestrategie specifieke 
maatregelen moet omvatten voor deze sectoren, in het bijzonder de luchtvaart- en 
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automobielindustrie, met inbegrip van passende financiële steun; is van mening dat in 
het bijzonder voor de automobielsector maatregelen nodig zijn om de vraag naar 
voertuigen te bevorderen als onderdeel van het van de weg halen van oudere modellen 
in de gehele EU en de vervanging daarvan met emissiearme en emissieloze modellen 
door middel van opkoopregelingen en vervangingsregelingen, en om alle 
belemmeringen voor innovaties op de markt weg te nemen middels het deblokkeren van 
de typegoedkeuring en registraties van voertuigen met de nieuwste technologie en het 
investeren in op de toekomst gerichte infrastructuur zoals oplaad- en tankpunten; is van 
mening dat dergelijke maatregelen het vertrouwen van de consument in de kwaliteit van 
de op de interne markt gekochte en gemaakte producten kunnen vergroten en de 
economie van de EU kunnen versterken; verzoekt de Commissie te overwegen de 
tenuitvoerlegging van wetgeving waarvan de toepassing door de COVID-19-crisis zou 
kunnen worden beïnvloed, uit te stellen;

19. beklemtoont het belang van maatregelen en informatieverschaffing om kleine, micro- en 
middelgrote ondernemingen en startende ondernemingen te helpen effectief te 
digitaliseren en deel te nemen aan de vierde industriële revolutie; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten ondersteuning te bieden aan startende ondernemingen en 
kmo’s via extra financiële toewijzingen in het programma voor de eengemaakte markt 
en de digitale-innovatiehubs, die het voor hen mogelijk maken hun producten te 
ontwikkelen en in te zetten, en hen zo in staat te stellen hun potentieel voor groei en 
banen in Europa ten volle te benutten, onder meer door middel van de totstandbrenging 
van Europese waardeketens in overeenstemming met de duurzame doelstellingen; 
onderstreept het belang van coördinatie met andere belangrijke wereldspelers inzake 
nieuwe technologieën, hetgeen een wereldwijd compatibele benadering zou creëren die 
de vrije expansie van Europese bedrijven, met inbegrip van kmo’s, op de wereldmarkt 
en niet alleen op de Europese markten mogelijk maakt;

20. is van mening dat belangrijke projecten met Europese ondersteuning een sleutelrol 
vervullen bij het versterken van de diverse dimensies van de eengemaakte markt in het 
licht van hun aanzienlijke omvang en aanwending van financiering; onderkent in dit 
verband dat het belangrijk is nieuwe partnerschappen op strategische gebieden op te 
bouwen, zoals de Europese Alliantie voor batterijen, teneinde in Europa duurzame 
toeleveringsketens tot stand te brengen.
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Rapporteur voor advies: Tsvetelina Penkova

SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek 
en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat binnenlandse industrie een drijvende kracht achter duurzame 
ontwikkeling en groei, export, innovatie, sociaal welzijn en welvaart in de EU is; 
overwegende dat de COVID-19-pandemie, die een ongekende sociaal-economische 
crisis heeft veroorzaakt, tot verstoringen in waardeketens heeft geleid als gevolg van de 
verplaatsing van industrieën, en heeft aangetoond dat het de EU ontbreekt aan een open 
strategische industriële autonomie in vitale sectoren van de economie; overwegende dat 
de pandemie echter ook de veerkracht van de Europese regio’s heeft aangetoond om 
innovatieve antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen;

B. overwegende dat de kmo’s in de EU de concurrentie op de interne markt stimuleren en 
een cruciale rol spelen in het Europese bedrijfsleven als ruggengraat en motor van de 
economie; overwegende dat kmo’s in het algemeen, en sociale ondernemingen in het 
bijzonder, zwaar getroffen zijn door de pandemie en te kampen hebben met een ernstige 
liquiditeitskrapte; overwegende dat kmo’s daarom moeten worden ondersteund en 
aangemoedigd bij het scheppen van innovatieve, groene, hoogwaardige en veilige banen 
bij hun overgang naar ecologische duurzaamheid en een meer gedigitaliseerde en 
veerkrachtigere economie in elke regio van de Unie, hetgeen moet worden bereikt door 
middel van stimuleringsmaatregelen en niet ten koste mag gaan van de 
productiesectoren; overwegende dat hierbij gebruik kan worden gemaakt van de 
bestaande flexibiliteit binnen het stabiliteits- en groeipact;

C. overwegende dat de nieuwe industriestrategie voor Europa een belangrijke rol zal 
spelen bij de ontwikkeling van een groenere, meer gedigitaliseerde en veerkrachtigere 
economie; overwegende dat een aanpak waarbij rekening wordt gehouden met 
plaatselijke omstandigheden, bijvoorbeeld door middel van slimme specialisatie, regio’s 
helpt een plaats te creëren waar innovatieve industriële ecosystemen kunnen groeien en 
floreren, en de banden versterkt tussen industrie, kmo’s, onderzoekscentra, lokale 
gemeenschappen en andere lokale en regionale actoren, alsook nationale 
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belanghebbenden;

1. wijst erop dat de industriële toekomst van de EU gekoppeld is aan de afstemming van 
de economie op de beginselen van de Europese Green Deal, een routekaart voor nieuwe 
groei en duurzame ontwikkeling voor de EU die tegelijkertijd bijdraagt aan de 
doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de overgang naar een digitale 
economie (de digitale agenda); stipt aan dat deze beginselen ook bedoeld zijn om 
burgers, gemeenten, regio’s en lidstaten, alsook bedrijven (met name kmo’s) en andere 
belanghebbenden samen te brengen om een duurzame en dus internationaal 
concurrerende industriële sector te ontwikkelen, de regio’s te betrekken bij een eerlijke 
en rechtvaardige transitie, en tegelijkertijd de cohesie tussen alle regio’s te bevorderen, 
zodat niemand aan zijn lot wordt overgelaten;

2. benadrukt dat investeringen in traditionele productie, samen met de nadruk op 
onderzoek, innovatie en de toepassing van innovatieve technologieën, de overgang naar 
een duurzaam, betaalbaar en veilig energiesysteem, alsook onderwijs, omscholing en 
bijscholing van werknemers (met name in kmo’s), de drijvende krachten achter de 
industriële groei van de Unie moeten zijn, de sociale, economische en territoriale 
cohesie en samenwerking tussen alle EU-regio’s zullen bevorderen, en de individuele 
kenmerken en diversiteit van de regio’s moeten eerbiedigen, zodat zij eerlijke, 
duurzame, veerkrachtige, genderevenwichtige en inclusieve economische groei in zowel 
stedelijke als landelijke gebieden kunnen realiseren; benadrukt dat in de 
industriestrategie van de EU bijzondere aandacht moet worden besteed aan de 
uitdagingen van de ultraperifere gebieden en andere regio’s die kampen met natuurlijke 
of demografische belemmeringen, zoals bepaald in de artikelen 349 en 174 van het 
VWEU;

3. benadrukt dat bij de ondersteuning van kmo’s via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen) onder meer moet worden gestreefd naar een 
innovatieve, digitale en op kennis gebaseerde economische transformatie en een 
rechtvaardige transitie naar een groene, energie- en hulpbronnenefficiënte, 
gediversifieerde en koolstofneutrale EU die meer verbonden en samenhangender is, en 
die tot doel heeft in al haar regio’s duurzame werkgelegenheid op lange termijn te 
waarborgen door middel van economische groei en diversificatie van bestaande 
industrieën via industrieel concurrentievermogen, terwijl de negatieve economische en 
sociale gevolgen van de verplaatsing van industriële activiteiten worden verzacht;

4. herhaalt dat de openbare en de particuliere sector een belangrijke nieuwe rol te spelen 
hebben bij het faciliteren van een rechtvaardige transitie via het bevorderen van een 
groene, eerlijke en efficiënte energietransitie, groene en blauwe investeringen, de 
circulaire economie, met inbegrip van afvalbeheer, energie- en hulpbronnenefficiëntie, 
een verantwoord gebruik van bestaande hulpbronnen, voedselzekerheid en de digitale 
transitie (en bijgevolg het industriële concurrentievermogen) alsook de beperking van 
en aanpassing aan de klimaatverandering en derhalve de preventie van klimaatrisico’s in 
alle regio’s van de EU; herinnert aan de voorstellen voor innovatieve 
overheidsopdrachten en de noodzaak om overheidsinvesteringen en publiek-private 
samenwerking op lange termijn te bevorderen om de economische groei en de overgang 
naar een schonere economie te ondersteunen;
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5. is ingenomen met het herstelinstrument Next Generation EU, dat gericht is op de 
ontwikkeling van een sterk cohesie- en industriebeleid om het herstel te financieren en 
de dringendste herstelbehoeften te lenigen; merkt echter op dat het cohesiebeleid van de 
EU voldoende financiering uit de ESI-fondsen nodig heeft om de economische, sociale 
en territoriale cohesie in alle regio’s van de EU te bevorderen door de economische en 
sociale verschillen te helpen terugdringen, positieve convergentie te bewerkstelligen en 
duurzame en klimaatbestendige ontwikkeling te bevorderen, teneinde het verlies aan 
biodiversiteit tot staan te brengen en om te buigen; erkent voorts de rol die de ESI-
fondsen in alle regio’s kunnen spelen bij het helpen ontwikkelen van vaardigheden en 
het opbouwen van capaciteiten voor slimme specialisatie en de digitale transitie;

6. is van mening dat de EU oog moet hebben voor het behoud en de ontwikkeling van een 
industriële strategie en een industriële productie die de strategische autonomie van de 
EU in de geopolitieke context waarborgen, de kosten terugschroeven en de 
beschikbaarheid en levering van diensten, essentiële producten en uitrusting voor de 
burgers op de interne markt garanderen; vraagt extra inspanningen om sterke Europese 
waardeketens te waarborgen, zodat de afhankelijkheid van derde landen in belangrijke 
strategische sectoren wordt verminderd, en de levering van veilige kwaliteitsproducten 
te garanderen door de productie weer naar Europese regio’s te halen en industriële 
installaties te verplaatsen; is er in dit verband sterk van overtuigd dat er dringend 
behoefte is aan een verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie;

7. is van mening dat, met het oog op een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutrale 
economie in de Unie tegen uiterlijk 2050, investeringen in nieuwe of veranderde 
industriële productie in koolstofintensieve regio’s moeten profiteren van 
overheidsinvesteringen op lange termijn door middel van aanzienlijke financiële steun 
uit het Fonds voor een rechtvaardige transitie en uit de ESI-fondsen, om op die manier 
bij te dragen aan het uitbannen van energiearmoede en sociale dumping en het 
verminderen van emissies, en ervoor te zorgen dat niemand aan zijn lot wordt 
overgelaten; herinnert eraan dat het Parlement in zijn resolutie van 15 januari 2020 over 
de Europese Green Deal1 heeft benadrukt dat, wil de EU haar klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen halen, alle sectoren hun gebruik van hernieuwbare energie 
moeten opvoeren en directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen in de EU 
en in elke lidstaat geleidelijk moeten afschaffen;

8. is van mening dat de EU, als gevolg van de COVID-19-pandemie, samen met de 
lidstaten moet helpen haar economische en sociale weefsel, haar productiestructuur, 
haar industriële en administratieve sectoren en haar burgers te beschermen, die zwaar 
door de crisis getroffen zijn, ernstige gevolgen voor de gezondheid ondervonden hebben 
en op lange termijn met economische gevolgen te kampen zullen hebben; is van mening 
dat uit deze crisis lering moet worden getrokken, met name wat betreft het veiligstellen 
van waardeketens in belangrijke sectoren, zoals de sector voor medische 
benodigdheden; stipt aan dat het belangrijk is de maatregelen voor de herstelfase 
specifiek op kmo’s te richten; merkt op dat gemakkelijker en flexibeler toegang tot 
financiering zal zorgen voor een snel herstel;

9. benadrukt dat het ondersteunen van regio’s bij het diversifiëren van hun industrie, het 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0005.



RR\1216571NL.docx 81/98 PE650.700v02-00

NL

stimuleren van investeringen en innovatie en het herontwikkelen en versterken van de 
veerkracht van lokale en regionale economieën een prioriteit van de nieuwe 
industriestrategie moet zijn om een halt toe te roepen aan hun industriële achteruitgang 
en ontvolking; merkt op dat een plaatsgebonden industriebeleid een op maat gesneden 
aanpak mogelijk maakt die gebaseerd is op bestaande comparatieve voordelen en 
ondernemingen helpt om in hightechsectoren actief te worden; is van mening dat de 
ESI-fondsen ook gericht moeten zijn op “ontbrekende ondernemers” (jongeren, 
vrouwen, ouderen en personen met een handicap), wier ondernemerspotentieel volledig 
moet worden benut; herhaalt dat het, om de sociale cohesie te vergroten en 
ongelijkheden te verminderen, van cruciaal belang is de ondernemerschapscapaciteiten 
van deze categorieën werknemers te verbeteren, als krachtig instrument voor hun 
deelname aan de arbeidsmarkt;

10. is van mening dat een industriële strategie alleen succesvol kan zijn met een goed 
functionerende interne markt en sociale dialoog, waarbij het bedrijfsleven, vakbonden, 
ngo’s, nationale, regionale en lokale autoriteiten en andere belanghebbenden betrokken 
zijn; wijst op het belang van een vereenvoudigd en samenhangend 
financieringslandschap op EU-, nationaal en regionaal niveau voor het hele traject vanaf 
O&O tot de marktaanvaarding, met name wat de ESI-fondsen betreft, hetgeen kan 
worden bereikt door de regelgeving voor de verschillende financieringsinstrumenten te 
vereenvoudigen, te harmoniseren en complementair te maken, bijvoorbeeld met 
Horizon Europa; moedigt voorts synergieën aan tussen EU-middelen en nationale, 
regionale en particuliere financiering voor innovatieprojecten van de industrie, met 
name ter ondersteuning van een voortdurende benutting van de middelen en ter 
bevordering van kruisbestuivingsprocessen op basis van slimme-specialisatiebeginselen, 
die als leidraad moeten fungeren om de inspanningen te coördineren, de doelmatigheid 
te vergroten, de bureaucratie terug te dringen en dubbel werk te voorkomen.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE VISSERIJ

De heer Cristian‑Silviu Buşoi
Voorzitter
Commissie industrie, onderzoek en energie
BRUSSEL

Betreft: Advies inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa (2020/2076(INI))

Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie visserij verzocht een advies uit 
te brengen aan uw commissie. Tijdens haar vergadering van 12 juni 2020 heeft zij besloten 
dat advies in briefvorm uit te brengen.

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

Hoogachtend,

Pierre Karleskind

SUGGESTIES

A. overwegende dat de nieuwe industriestrategie voor Europa, door de Commissie 
gepubliceerd op 10 maart 2020 (COM(2020)0102), tot doel heeft een ambitieus 
Europees regelgevingskader vast te stellen om het potentieel van de Europese industrie 
ten volle te benutten teneinde de ecologische en digitale transitie van de EU te 
verwezenlijken en tegelijkertijd het internationale concurrentievermogen van de EU te 
bevorderen;

B. overwegende dat de visserij- en de aquacultuursector en de bijbehorende waardeketens 
bestaan uit talrijke kleine en middelgrote ondernemingen en goed zijn voor duizenden 
banen, waardoor zij een integraal onderdeel vormen van de Europese industrie en 
moeten bijdragen aan en profiteren van de digitale en ecologische transitie;

C. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 16 januari 2018 over internationale 
oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de 



RR\1216571NL.docx 85/98 PE650.700v02-00

NL

duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) voor 20301, heeft opgeroepen tot het 
vaststellen van een moratorium op diepzeemijnbouwactiviteiten;

D. overwegende dat de COVID-19-crisis grote gevolgen heeft gehad voor de visserij- en 
de aquacultuursector en voor alle aanverwante bedrijfstakken, van de handel in vis tot 
de distributie en de verwerking ervan; overwegende dat veel vissers, viskwekers, 
verwerkers, detailhandelaren en distributeurs zich gedwongen zagen hun activiteiten te 
verminderen of op te schorten om redenen van volksgezondheid, maar ook vanwege een 
sterke daling van de vraag naar visserij- en aquacultuurproducten, met name als gevolg 
van de ineenstorting van de foodservicebranche (horeca); overwegende dat dit gevolgen 
heeft gehad voor de hele visserijsector, niet alleen vanwege het gebrek aan 
grondstoffen, maar ook omdat de sector haar productiemethoden snel heeft moeten 
aanpassen aan nieuwe gezondheidsmaatregelen om haar activiteiten te kunnen 
voortzetten en de bevolking in zo’n kritieke periode van basisgoederen te kunnen 
voorzien, en overwegende dat producenten en verwerkers zich gedwongen zagen om 
nieuwe leveranciers en alternatieve afzetmogelijkheden te vinden;

1. is van mening dat de visserij- en de aquacultuursector, de bijbehorende waardeketens en 
alle andere sectoren die ermee verbonden zijn ook aan bod moeten komen in de nieuwe 
industriestrategie voor Europa, om te waarborgen dat ze kunnen bijdragen aan en 
profiteren van de ecologische en de digitale transitie, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van deze sectoren, en om hun concurrentievermogen en 
economische stabiliteit te verbeteren; benadrukt dat de visserij- en de aquacultuursector 
een sleutelrol spelen bij het veiligstellen van de industriële en voedselautonomie van de 
Unie;

2. roept op tot een nieuwe industriestrategie voor Europa die bijdraagt aan de ecologische 
en digitale transitie van de visserij- en de aquacultuursector en andere sectoren die 
verbonden zijn met de ecosystemen van de visserij en de aquacultuur, en die hun 
ecologische voetafdruk en hun impact op de biodiversiteit vermindert;

3. verzoekt de Commissie om de visserij- en de aquacultuursector, met inbegrip van 
distributie en verwerking, in het herstelplan van de Unie op te nemen, en de 
tenuitvoerlegging van dit herstelplan vergezeld te laten gaan van een ambitieus 
industrie-, milieu- en digitaliseringsbeleid; herinnert aan het belang van de visserij- en 
de aquacultuursector voor de werkgelegenheid, ook voor hoogopgeleiden, en voor het 
genereren van inkomsten in veel kustgebieden en gemeenschappen;

Ecologische transitie

4. wijst erop dat het belangrijk is dat de maritieme sectoren, en met name de visserijsector, 
in het kader van de ecologische transitie een belangrijke rol krijgen door te zorgen voor 
consistentie tussen het maritieme en het visserijbeleid van de Unie en de doelstelling 
van de Europese Green Deal om tegen 2050 klimaatneutraliteit te realiseren; dringt er 
bij de Commissie op aan om op basis van een effectbeoordeling een actieplan te 
ontwikkelen voor decarbonisatie van de maritieme sectoren dat ook de visserijsector 
omvat; verwacht dat het aanpassen van schepen aan de eisen van de huidige tijd, en met 
name het aanpassen van schepen aan de normen op het gebied van decarbonisatie, zal 

1 PB C 458 van 19.12.2018, blz. 9.
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zorgen voor veel nieuwe banen; wijst erop dat het belangrijk is dat werknemers in de 
scheepsbouw op dit gebied geschoold worden;

5. vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden in de visserij- en de aquacultuursector 
betrokken worden bij de Europese alliantie voor schone waterstof die deel uitmaakt van 
de waterstofstrategie die op 9 juli 2020 door de commissaris voor de Interne Markt, 
Thierry Breton, werd gepresenteerd;

6. dringt aan op een internationaal moratorium op diepzeemijnbouwactiviteiten en op een 
verbod op olie- en gasexploratie en -winning in of in de nabijheid van beschermde 
mariene gebieden en kustgebieden, zoals eerder verzocht in de resolutie van het 
Parlement van 16 januari 2018, met het oog op de bescherming van de ecosystemen en 
vispopulaties in de oceaan en de toekomst van de EU-visserijsector;

7. benadrukt dat de betrokkenheid van belanghebbenden, zoals vissers en viskwekers, een 
voorwaarde is voor de tenuitvoerlegging van een ambitieuze strategie voor 
hernieuwbare offshore-energie; wijst erop dat overleg met de maritieme en de 
visserijsector en met kustgemeenschappen over het delen van de maritieme ruimte van 
essentieel belang is voor het welslagen van een dergelijke strategie; steunt onder deze 
voorwaarden het initiatief van de Commissie voor het opstellen van een strategie voor 
hernieuwbare offshore-energie;

8. benadrukt dat het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) bij 
uitstek geschikt is om de ecologische transitie te ondersteunen en dat genoemde 
sectoren voldoende financiële steun moeten krijgen om deze transitie met succes te 
kunnen voltooien;

Digitale transitie en innovatie

9. benadrukt dat de visserij- en de aquacultuursector ook deel moeten nemen aan de 
digitale transitie; is van mening dat de digitale transitie van deze sectoren hun 
concurrentievermogen, veerkracht en duurzaamheid zal verbeteren en de productie van 
nieuwe gegevens mogelijk zal maken, terwijl tegelijkertijd het verzamelen van en de 
toegang tot gegevens zal worden vergemakkelijkt en het inzicht in het aquatisch milieu 
en de mariene biodiversiteit en de kennis over de ontwikkeling in real time ervan zal 
worden verbeterd;

10. benadrukt dat een succesvolle digitale transitie van de visserij- en de aquacultuursector 
zal bijdragen tot een betere werking van de markt voor visserijproducten, doordat vraag 
en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd en doordat de toeleveringsketen, in 
een sector die gekenmerkt wordt door een sterke geografische versnippering van de 
toeleveringsbronnen, kan worden geoptimaliseerd;

11. is van mening dat de digitalisering van de visserij- en de aquacultuursector zal zorgen 
voor een doeltreffender controle en traceerbaarheid van visserij- en 
aquacultuurproducten, voor een verhoging van de waarde van deze producten en voor 
een sterker consumentenvertrouwen, en zal bijdragen aan de bestrijding van illegale, 
ongemelde en ongereglementeerde (IOO) visserij; pleit ervoor om in de “van boer tot 
bord”-strategie een onderdeel op te nemen gericht op het vergroten van de waarde van 
visserij- en aquacultuurproducten, om deze sectoren te ondersteunen bij de ecologische 
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en digitale transitie;

12. is van mening dat innovatie een grote rol moet spelen bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van ecologische transitie, digitale transitie en mondiaal 
concurrentievermogen van de visserij- en de aquacultuursector, en in het bijzonder de 
ontwikkeling moet stimuleren van nieuwe vistechnieken en nieuw vistuig met een 
grotere selectiviteit en minder negatieve gevolgen voor het milieu; wijst op het belang 
van innovatie en wetenschappelijk onderzoek in deze sectoren met het oog op het 
verwezenlijken van de duurzaamheidsdoelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid; is van mening dat een proactief beleid inzake opleiding, financiering en 
het aangaan van internationale partnerschappen voor onderzoek op het gebied van de 
exploitatie van mariene hulpbronnen van essentieel belang is voor het stimuleren van 
innovatie in deze sector;

13. herinnert eraan dat nieuwe technologieën, gegevens, satellietdiensten en het potentieel 
van kunstmatige intelligentie ingezet kunnen worden in de visserij om de ecologische 
transitie te ondersteunen; benadrukt dat met deze technologieën gegevens verzameld 
kunnen worden die van groot nut kunnen zijn voor de controle van de visserij, het 
beheer van mariene hulpbronnen en de monitoring van zwerfvuil op zee;

14. benadrukt dat de digitale transitie van de visserij- en de aquacultuursector vergezeld 
moet gaan van passende financiële en technische ondersteuning;

Handelsbeleid

15. benadrukt het belang van het waarborgen van eerlijke mededinging in de internationale 
handel, in het bijzonder wat betreft visserij- en aquacultuurproducten; herinnert eraan 
dat binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) momenteel onderhandelingen worden 
gevoerd met het oog op het afschaffen van schadelijke subsidies die bijdragen tot 
IOO-visserij, overbevissing en overcapaciteit; benadrukt dat binnen de vloot van de 
Unie ‘s werelds hoogste sociale en milieunormen worden gehanteerd; roept de 
Commissie op al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat binnen de WTO zo snel 
mogelijk een ambitieuze overeenkomst wordt bereikt die in overeenstemming is met de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling;

16. roept de Commissie op om te zorgen voor betere consistentie en samenhang tussen de 
beleidsmaatregelen van de EU op het gebied van handel en visserij, in het bijzonder wat 
betreft de toepassing van het hoofdstuk inzake duurzame ontwikkeling in de nieuwe 
generatie handelsovereenkomsten, waarin de partijen worden verplicht tot actieve 
samenwerking bij de bestrijding van IOO-visserij; steunt het initiatief om een nieuwe 
functie van nalevingsfunctionaris voor handelsovereenkomsten in het leven te roepen, 
die verantwoordelijk is voor het waarborgen van naleving en monitoring van alle 
bepalingen van handelsovereenkomsten;

17. dringt er bij de Commissie op aan een zorgvuldige beoordeling uit te voeren van de 
gevolgen van vrijhandelsovereenkomsten voor de visserij- en de aquacultuursector in de 
EU, alsmede voor de verwerkende sector en de kustgemeenschappen in de EU; verzoekt 
de Commissie om visserij- en aquacultuurproducten op te nemen op de lijst van 
“gevoelige producten” in het kader van handelsbesprekingen met derde landen;
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Staatssteun en -financiering

18. benadrukt dat de regels inzake staatssteun herzien moeten worden, in het bijzonder wat 
betreft de hoogte van het plafond van de “de minimis”-steun voor visserij en 
aquacultuur, zodat dit bedrag overeenstemt met het bedrag van het plafond van de “de 
minimis”-steun voor andere sectoren; is van mening dat het verhogen van het plafond 
van de “de minimis”-steun voor deze producten ertoe zal bijdragen dat ten volle gebruik 
kan worden gemaakt van het investeringspotentieel voor de visserij- en de 
aquacultuursector tijdens de ecologische en digitale transitie en ten behoeve van 
innovatie;

19. roept de Commissie en de lidstaten op om zich in te zetten voor passende financiering 
voor de visserij- en de aquacultuursector, teneinde deze sectoren in deze ecologische en 
digitale transitie te ondersteunen, met name door middel van de herziene strategie voor 
duurzame financiering; herinnert eraan dat het Parlement heeft opgeroepen tot een 
aanzienlijke verhoging van het EFMZV in het meerjarig financieel kader 2021-2027.
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25.9.2020

ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa
(2020/2076(INI))

Rapporteur voor advies: Gilles Lebreton

SUGGESTIES

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

A. overwegende dat de nieuwe industriestrategie voor Europa de waarden en 
socialemarkttradities van de EU moet weerspiegelen en soevereiniteit van de EU moet 
bewerkstelligen;

B. overwegende dat een verder geactualiseerd Europees beleid inzake intellectuele 
eigendom zal bijdragen tot de versterking van de technologische en digitale 
soevereiniteit van de EU, waarbij intellectuele-eigendomsrechten de marktwaarde en het 
concurrentievermogen van Europese ondernemingen bepalen, bijvoorbeeld via merken, 
ontwerpen, octrooien, gegevens, knowhow en algoritmen;

C. overwegende dat in artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is bepaald dat sommige vormen van staatssteun als verenigbaar met de 
interne markt kunnen worden beschouwd, indien de steun bedoeld is voor de uitvoering 
van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang;

1. stelt vast dat het voorstel van de Commissie voor een nieuwe industriestrategie voor 
Europa helemaal aan het begin van de COVID-19-crisis is bekendgemaakt en sindsdien 
is aangevuld met een bijkomend pakket herstelmaatregelen voor de Europese industrie 
en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s); merkt op dat de strategie in een 
eerste fase gericht is op herstel van het bedrijfsleven, en in een tweede fase op 
wederopbouw en transformatie;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten het potentieel van het fonds voor een 
rechtvaardige transitie optimaal te benutten om investeringen in nieuwe duurzame 
werkgelegenheidskansen te bevorderen en horizontale beleidsmaatregelen en 
programma’s op het gebied van onderwijs, opleiding en beroepsopleiding ten uitvoer te 
leggen die gericht zijn op de ondersteuning van bijscholing en omscholing van 
werknemers, werkzoekenden en personen buiten de arbeidsmarkt, waarbij gelijke 
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toegang voor iedereen zonder discriminatie wordt gewaarborgd; 

3. is van mening dat de EU behoefte heeft aan een duidelijke, industriegerichte 
toekomstvisie voor de periode tot 2030 en rekening moet houden met de noodzaak van 
gecoördineerde besluitvorming en optreden op alle niveaus – Europees, nationaal en 
lokaal – om het mondiale concurrentievermogen van de Europese industrie te 
waarborgen;

4. merkt op dat de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende economische crisis 
een herziening van onrealistische klimaatdoelstellingen van de EU noodzakelijk hebben 
gemaakt, met name op gebieden als industrie en energie;

5. merkt op dat de COVID-19-crisis ernstige economische en sociale gevolgen heeft 
gehad, met name voor vrouwen; verzoekt de Commissie de hardnekkige 
genderongelijkheden in de hele EU aan te pakken door bij alle investerings- en 
beleidsbeslissingen met betrekking tot de Europese industriestrategie een 
gendereffectbeoordeling uit te voeren en maatregelen goed te keuren om gelijke kansen 
en toegang tot de arbeidsmarkt te waarborgen, de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
te dichten en te zorgen voor genderevenwicht op alle besluitvormingsniveaus;

6. merkt op dat de crisis heeft aangetoond dat de industriestrategie van de EU aldus moet 
worden aangepast dat de verdediging van de strategische belangen van de EU wordt 
versterkt zonder dat daarbij het internationaal handelsverkeer uit het oog wordt 
verloren, en dat bepaalde regelgeving geactualiseerd moet worden en verder moet gaan 
dan de mogelijkheden die nu worden geboden door de verordening inzake de screening 
van buitenlandse directe investeringen2; is van mening dat de EU het juiste evenwicht 
moet vinden tussen het beschermen van haar markten en het open houden van haar 
markten, en zich tevens moet inzetten voor de verdediging van eerlijke 
mededingingsregels op mondiaal niveau;

7. benadrukt dat openbare aanbestedingen een aanzienlijke rol hebben gespeeld bij het 
bepalen van de koers van de Europese industrie en onderstreept dat het handhaven van 
de beginselen van wederkerigheid tussen de lidstaten en niet-EU-landen en gelijke 
concurrentievoorwaarden voor EU- en niet-EU-ondernemingen en hun producten, 
bijvoorbeeld inzake staatssteun, milieuregels en kinderarbeid, een eerste vereiste moet 
zijn voor deelneming aan openbare aanbestedingen in de gehele EU; benadrukt voorts 
dat de procedures voor openbare aanbestedingen verder vereenvoudigd moeten worden 
voor zowel EU-ondernemingen als de regeringen van de lidstaten;

8. is van mening dat de mededingingsregels in de EU gemoderniseerd moeten worden om 
ze geschikt te maken voor zowel de Europese interne markt als de mondiale 
economische context, opdat er “Europese kampioenen” kunnen ontstaan die wereldwijd 
kunnen concurreren en succesvol kunnen zijn en waardoor de EU en haar lidstaten 
worden gesteund om hun technologisch leiderschap te behouden, digitale en 
technologische soevereiniteit te verwerven en vijandige overnames van strategische EU-
ondernemingen door derde landen of door actoren die door derde landen worden 
gesteund, te blokkeren;

2 PB L 79 I van 21.3.2019, blz. 1.
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9. benadrukt dat de arbeidsmarkt van de EU centraal moet staan in de toekomstige 
industriestrategie van de EU; wijst erop dat industriële transformatie niet alleen gericht 
moet zijn op economische aspecten, maar ook op het behoud en het creëren van 
werkgelegenheid;

10. pleit voor een evaluatie van de economische gevolgen van COVID-19 voor de 
verschillende sectoren, zodat de industriestrategie aangepast kan worden op basis van 
bewezen feiten;

11. benadrukt dat grote en duurzame investeringen in hoger beroepsonderwijs, met name op 
het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM-vakken), 
essentieel zullen zijn om digitale innovatie te bevorderen, te kunnen beschikken over 
geschoolde arbeidskrachten en de kloof tussen de gevraagde vaardigheden voor een 
baan en die waarover werkzoekenden beschikken te verminderen;

12. is van mening dat in het kader van de belangrijke projecten van gemeenschappelijk 
Europees belang de nadruk gelegd moet worden op projecten die verband houden met 
de digitale eengemaakte markt, met als doel de publieke en de particuliere sector samen 
te brengen voor grootschalige projecten die bijdragen tot de doelstellingen van de Unie, 
en zo de ontwikkeling van belangrijke samenwerkingsprojecten aan te moedigen die 
gemeenschappelijke Europese belangen, zoals de digitale transformatie, bevorderen; 
pleit voor hervorming van de richtsnoeren van de Commissie ter zake;

13. gelooft dat de totstandbrenging van een Europese data-economie cruciaal zal zijn om de 
Europese industriestrategie vorm te geven; benadrukt dat een Europese data-economie 
mensgericht moet zijn, de grondrechten moet eerbiedigen en in overeenstemming moet 
zijn met de regels inzake privacy, gegevensbescherming en intellectuele-
eigendomsrechten;

14. wijst op het belang van een Europese interne markt voor gegevens, die het hoofd moet 
bieden aan de uitdagingen die voortvloeien uit een aanzienlijke toename van de 
wettelijk beschikbare gegevens; benadrukt dat individuen, werknemers en bedrijven in 
Europa de controle over hun gegevens moeten behouden met behulp van veilige data-
infrastructuur en betrouwbare waardeketens; acht het van essentieel belang dat de 
industriestrategie in maatregelen voorziet om soevereine digitale infrastructuren op te 
bouwen en om bedrijven aan te moedigen om hun gegevens op Europese bodem op te 
slaan en te verwerken;

15. acht het van essentieel belang om de uitwisseling van gegevens tussen 
overheidsdiensten, ondernemingen, onderzoeksinstituten en het publiek te bevorderen, 
met inachtneming van de regels inzake gegevensbescherming en privacy, 
handelsgeheimen en intellectuele-eigendomsrechten;

16. is ingenomen met de aankondiging van de Commissie om een actieplan inzake 
intellectuele-eigendomsrechten voor te stellen, waarin wordt nagegaan of het 
rechtskader moet worden bijgewerkt, om een slim gebruik van intellectuele-
eigendomsrechten voor artificiële intelligentie te waarborgen en het probleem van 
namaak van producten aan te pakken; benadrukt dat een dergelijk actieplan tot doel 
moet hebben de soevereiniteit van Europa te behouden en een wereldwijd gelijk 
speelveld voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten te bevorderen;
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17. benadrukt dat de digitale transformatie een belangrijke motor voor Europa zal zijn om 
zijn technologische en digitale soevereiniteit te herstellen en dat digitale transformatie 
daarom centraal moet staan in elke toekomstige Europese industriestrategie;

18. is van mening dat een van de strategische doelstellingen moet zijn maatregelen voor te 
stellen om de ontwikkeling en hervestiging van industriële productie in strategische 
sectoren zoals gezondheid, defensie, digitalisering en energie aan te moedigen, om een 
te sterke afhankelijkheid van de EU van derde landen tegen te gaan en om de EU te 
steunen bij het herstel van de autonomie in deze strategische sectoren, in ieder geval 
met betrekking tot essentiële goederen, zoals werkzame farmaceutisch bestanddelen en 
grondstoffen;

19. benadrukt dat de EU moet beschikken over een economisch, handels- en industriebeleid 
dat aanpassing en diversificatie van de bevoorradingsbronnen van de Unie mogelijk 
maakt als dat noodzakelijk is, en dat Europese ondernemingen moeten worden 
gestimuleerd om flexibel te zijn en in staat te zijn om zich, indien nodig, snel te kunnen 
richten op de productie van essentiële goederen; onderschrijft in dit verband de 
noodzaak om een reeks maatregelen te nemen ter stimulering en ondersteuning van 
kmo’s als het gaat om de toegang tot en hun ontwikkeling binnen de interne markt;

20. wijst op de nog steeds bestaande verschillen wat betreft het niveau van economische 
ontwikkeling van de lidstaten en regio’s; benadrukt dat de geplande maatregelen om het 
industriële potentieel van Europa te herstellen, moeten worden gebruikt om deze 
verschillen weg te werken, en dat dit een essentiële voorwaarde is voor de evenwichtige 
ontwikkeling van de EU;

21. wijst erop dat de lidstaten er ook toe moeten worden aangezet voldoende voorraden aan 
te leggen van nooduitrusting, zoals uitrusting ter voorkoming en bestrijding van 
COVID-19, met name FFP2-maskers en chirurgische maskers; is in dit verband 
ingenomen met het “rescEU”-initiatief van de Commissie, dat gericht is op het creëren 
van Europese toegevoegde waarde via de gecoördineerde aanschaf en distributie van 
nooduitrusting;

22. verzoekt de Commissie om in de strategie oplossingen en financiële en juridische 
stimulansen voor de Europese farmaceutische industrie op te nemen om een tekort aan 
geneesmiddelen te voorkomen;

23. wijst erop dat ingevoerde producten moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, de 
milieu- en gezondheidsnormen en het intellectuele-eigendomsrecht van de EU; verzoekt 
de Commissie om het gebrek aan evenwicht aan te pakken tussen ondernemingen uit de 
EU en ondernemingen uit derde landen, die niet hoeven te voldoen aan de Europese 
milieu- en arbeidsveiligheidsvoorschriften en die vaak lager worden belast;

24. acht het van het grootste belang een EU-kader op te stellen met 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor ondernemingen op het gebied van de 
mensenrechten en het milieu, om ervoor te zorgen dat slachtoffers van wanpraktijken 
van ondernemingen in mondiale waardeketens beschikken over doeltreffende 
rechtsmiddelen; is ingenomen met de toezegging van de Commissie om in dit verband 
een wetgevingsvoorstel in te dienen;
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25. wijst erop dat verdere versterking van de interne markt en opheffing van de bestaande 
administratieve en juridische belemmeringen voor vrije mededinging binnen de EU 
prioriteiten moeten zijn in het kader van de inspanningen om een nieuwe 
industriestrategie voor Europa tot stand te brengen;

26. benadrukt dat de milieuprioriteit, zoals vastgelegd door de Commissie in de “Europese 
Green Deal”, voor de Unie een stimulans moet zijn om de interne ontwikkeling van 
“groene” technologieën te bevorderen en een koolstofbelasting aan haar buitengrenzen 
in te voeren;

27. benadrukt dat de Commissie ook in de toekomst het voortouw moet blijven nemen in 
het mondiale industriebeleid en daarom een ambitieus beleid moet voeren dat een 
stimulans vormt en prikkels biedt voor innovatie op het gebied van digitalisering en 
technologieën van de toekomst, zoals artificiële intelligentie, robotica, 
kwantumcomputing en high performance computing, waarvan het welslagen in 
belangrijke mate afhankelijk is van actieve steun voor investeringen, steun voor de 
opbouw van eigen vermogen en wijzigingen in het regelgevingskader, met name in de 
vorm van invoering van een “Buy European Act” voor overheidsopdrachten;

28. benadrukt dat artificiële intelligentie een sleutelrol speelt bij het broodnodige herstel 
van de Europese economie na de COVID-19-pandemie; verzoekt de Commissie daarom 
om bij de invoering van een rechtskader voor artificiële intelligentie overregulering te 
vermijden en de administratieve lasten tot een minimum te beperken, om het 
innovatietempo en de economische groei in het Europese bedrijfsleven niet te vertragen;

29. wijst erop dat de EU het wetenschappelijk en economisch potentieel heeft om een 
leidende rol te spelen in de wereldwijde technologische wedloop, met name op gebieden 
als artificiële intelligentie, “big data”-technologieën en systemen voor machinaal leren;

30. benadrukt dat een klein aantal aanbieders van digitale diensten een dominante 
marktpositie heeft in de EU en dat zij, dankzij versnipperde winstverschuivingen, 
relatief weinig belastingen betalen; verzoekt de lidstaten daarom om, zolang de ideale 
internationale oplossing op het niveau van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling nog niet is gevonden, te voorzien in een Europese 
digitale belasting voor de digitale economie om te zorgen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden binnen de digitale eengemaakte markt;

31. wijst erop dat digitalisering van overheidsdiensten de administratieve rompslomp voor 
burgers en ondernemingen in aanzienlijke mate kan helpen verminderen; verzoekt de 
lidstaten daarom om hun rechtskaders op zodanige wijze vorm te geven dat het 
potentieel van deze digitalisering ten volle kan worden benut;

32. benadrukt dat nieuwe digitale technologieën, zoals het internet of things, het gezicht van 
de industrie veranderen en dat de huidige technologische revolutie een belangrijke rol 
kan spelen bij de totstandbrenging van een moderne en energie-efficiënte Europese 
economie;

33. merkt op dat kmo’s, met name die welke actief zijn op het gebied van nieuwe 
technologieën, een belangrijke rol spelen bij de transformatie van de Europese industrie; 
benadrukt dat het noodzakelijk is om kmo’s te blijven ondersteunen via adequate 
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financiële steun en het aanbieden van preferentiële mededingingsvoorwaarden op de 
digitale markt, die nog altijd wordt gedomineerd door grote multinationals van buiten de 
EU; wijst erop dat in de voorgestelde wetgeving inzake auteursrecht, toegang tot 
gegevens en innovatie rekening moet worden gehouden met het feit dat ondernemingen 
met zo’n totaal verschillende marktpositie ook een totaal verschillend potentieel 
hebben;

34. wijst erop dat, volgens het verslag van de Commissie van januari 2020 over de 
bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen, de 
diefstal van intellectuele eigendom, met name door China en India, ernstige schade 
toebrengt aan Europese ondernemingen; dringt daarom aan op een gecoördineerd, 
efficiënt en doeltreffend optreden door de EU en haar lidstaten in de strijd tegen 
misdrijven op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten;

35. herinnert eraan dat sommige sectoren zwaar getroffen zijn door de COVID-19-
pandemie, en dat de industriestrategie daarom specifieke maatregelen moet omvatten, 
zoals uitstel van reeds vastgestelde maatregelen die deze sectoren extra belasten;

36. verzoekt de Commissie om haar actieplan inzake intellectuele eigendom zo snel 
mogelijk te publiceren, aangezien dit een belangrijk instrument kan zijn voor het 
behoud van de Europese technologische soevereiniteit, de bevordering van eerlijke 
mondiale concurrentievoorwaarden, verbetering van de bestrijding van diefstal van 
intellectuele eigendom en aanpassing van het rechtskader voor intellectuele eigendom 
aan de ecologische en digitale uitdagingen en kansen;

37. verzoekt de Commissie om in het actieplan inzake intellectuele eigendom maatregelen 
op te nemen ter bevordering van het Europese eenheidsoctrooi, en maatregelen voor te 
stellen om misbruik van octrooirechten door entiteiten die niet actief zijn te voorkomen, 
teneinde een efficiënt en evenwichtig octrooistelsel te creëren ten behoeve van een 
concurrerende en eerlijke Europese interne markt;

37. dringt erop aan in de nieuwe industriestrategie rekening te houden met de specifieke 
behoeften van minder technologisch geavanceerde industriële regio’s die sterk 
afhankelijk zijn van vaste fossiele brandstoffen en voor wie de energietransitie de 
grootste gevolgen heeft; benadrukt dat rekening moet worden gehouden met het risico 
van banenverlies als gevolg van de industriële transformatie en dat ervoor moet worden 
gezorgd dat werknemers over de passende kwalificaties en digitale competenties 
beschikken;

38. wijst erop dat insolvente ondernemingen vaak aanleiding geven tot meerdere 
opeenvolgende insolventies en is daarom ingenomen met het voorstel van de 
Commissie voor een tijdelijk instrument ter ondersteuning van de solvabiliteit; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten verdere passende maatregelen en wetgevingsinitiatieven 
te overwegen om insolventie van ondernemingen buiten eigen toedoen te voorkomen.
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