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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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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