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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 
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 
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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, 
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 
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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 
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;
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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-
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 
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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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