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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een nieuwe langetermijnstrategie voor de industriële toekomst van 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, VEU en Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid,

– gezien zijn resolutie van 15 mei 2020 over het nieuwe meerjarig financieel kader, eigen 
middelen en het herstelplan (2020/2631(RSP))1,

– gezien de Economische voorjaarsprognoses 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 bestrijden (2020/2616(RSP))2,

– 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 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 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0124.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0054.
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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 Deal 
(2019/2956(RSP))3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 januari 2020 getiteld “Sustainable 
Europe Investment Plan European Green Deal Investment Plan” (COM(2020)0021),

– gezien zijn resolutie van 18 december 2019 over eerlijke belastingheffing in een 
gedigitaliseerde en gemondialiseerde economie: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP))4,

– 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 (14832/18),

– 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 
Europa (2017/2732(RSP))5,

– gezien zijn resolutie van 1 juni 2017 over de digitalisering van de Europese industrie 
(2016/2271(INI))6,

– 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 "Naar een akte voor een digitale interne markt" 

3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0005.
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.
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(2015/2147(INI))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),

– 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-zaken 
(2016/2891(RSP))8,

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

– 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 duurzaamheid (2013/2006(INI)9,

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

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

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

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9-0000/2020),

A. overwegende dat de Unie behoefte heeft aan een nieuwe industriestrategie om haar 
industrie wereldwijd concurrerender, alsmede veerkrachtiger en ecologisch duurzamer 
te maken; overwegende dat deze strategie betrekking moet hebben op de transitie van de 
Europese industriële sectoren naar een digitale economie en naar klimaatneutraliteit, 
waarbij prioriteit moet worden gegeven aan het beginsel van “energie-efficiëntie eerst”, 
aan energiebesparing en aan technologieën op het gebied van hernieuwbare energie;

7 PB C 11 van 12.1.2018, blz. 55.
8 PB C 215 van 19.6.2018, blz. 21.
9 PB C 482 van 23.12.2016, blz. 89.
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B. overwegende dat de industriestrategie van de Unie moet zorgen voor de correcte 
werking van de interne markt, voor een gelijk speelveld binnen en buiten de EU en voor 
een betere toegang tot financiering, grondstoffen en markten, en dat zij daarnaast moet 
zorgen voor een passend niveau van investeringen, onderzoek en innovatie, onderwijs 
en vaardigheden ter stimulering van het concurrentievermogen en de duurzaamheid;

C. overwegende dat COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan een ongekende 
economische neergang in Europa hebben veroorzaakt; overwegende dat in deze context 
een toekomstgerichte industriestrategie moet beginnen met de aanpak van het 
industriële herstel;

D. 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 lange termijn leidt tot trage groei;

1. is van mening dat de digitale en de milieutransitie centraal moeten staan in alle 
Uniestrategieën tot 2050; verzoekt de Commissie in verband hiermee een alomvattende 
industriestrategie te ontwerpen om deze transities te beheren, transformatie te 
bevorderen en de strategische autonomie van de Unie te garanderen;

2. is zich ervan bewust dat marktdynamiek alleen niet volstaat om de kloven te 
overbruggen die tijdens het transformatieproces worden geslagen, als de transities niet 
goed worden beheerd en geen krachtig industriebeleid wordt gevoerd; is zich er 
bovendien van bewust dat de markten, de concurrentie en de innovatie wel druk 
genereren om tot een snelle transformatie te komen, maar dat de gevolgen van de 
transformaties voor rekening zijn van de samenleving en het milieu; is van mening dat 
het op zich niet voldoende is om het aantal banen dat verloren gaat in de traditionele 
sectoren te compenseren door nieuwe banen in de digitale en de milieusector, omdat 
deze nieuwe banen niet worden gecreëerd in dezelfde regio’s en de vacatures niet 
worden ingevuld door dezelfde werknemers; verzoekt de Commissie daarom ervoor te 
zorgen dat deze transities eerlijk en sociaal rechtvaardig zijn en dat elke actie die gericht 
is op het versnellen van een transformatieproces (digitaal, milieu enz.), vergezeld gaat 
van een bijbehorend initiatief voor het bijscholen en omscholen van de werknemers, 
met als doel de gevolgen van dat versnelde proces zowel voor regio’s als voor mensen 
te beheren;

3. is in de huidige context van mening dat de Unie een nieuwe, op maat gesneden 
industriestrategie nodig heeft die bestaat uit twee onderscheiden fasen: de eerste gericht 
op herstel en de tweede op wederopbouw en transformatie; verzoekt de Commissie 
daarom de in maart 2020 gepubliceerde strategie aan te passen aan de huidige situatie 
en beide fasen aan te pakken, en tegelijkertijd de digitale en milieudoelstellingen als 
algemene prioriteiten te handhaven;

Fase 1 – Herstel

4. is ingenomen met het tijdelijke kader voor staatssteun, als manier om onmiddellijk 
liquide middelen over te maken als deze dringend nodig zijn; verzoekt de Commissie 
niettemin ervoor te zorgen dat de in de noodfase verstrekte steun niet leidt tot blijvende 
verstoringen op de interne markt;
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5. is overtuigd van het nut van de door de lidstaten opgezette economische regelingen om 
kmo’s en bedrijven te helpen het hoofd te bieden aan de liquiditeitscrisis op korte 
termijn, maar is van mening dat deze regelingen zullen leiden tot een verhoogde 
schuldenlast van deze bedrijven; verzoekt de Commissie in deze context daarom het 
herstel te vergemakkelijken door middel van fiscale regelingen die eigen vermogen 
bevorderen ten opzichte van vreemd vermogen en subsidies ten opzichte van leningen 
en/of garanties;

6. verzoekt de Commissie in het herstelplan een strategie op te nemen om bedrijfstakken 
in Europa te herschikken en de industriële productie in strategische sectoren te 
verplaatsen; dringt er bovendien bij de Commissie op aan een krachtigere houding aan 
te nemen met betrekking tot oneerlijke mondiale concurrentie en agressieve 
verwervingen door staatsbedrijven en staatsfondsen; is van mening dat de Unie in 
verband hiermee een voorlopige regeling inzake handelsbeschermingsinstrumenten 
moet invoeren;

7. wijst erop dat de Unie in deze kritieke fase haar markt in strategische sectoren moet 
beschermen en overnames en directe buitenlandse investeringen moet blokkeren die 
haar afhankelijkheid van buitenlandse mogendheden verder kunnen vergroten;

8. is van mening dat het herstelplan voor de industrie moet helpen bij het creëren van 
nieuwe ambitieuze, innoverende Europese industriële projecten die hand in hand gaan 
met de huidige herziening van de richtsnoeren voor belangrijke projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI), om de totstandkoming aan te moedigen 
van Europese marktleiders in strategische industriële sectoren die kunnne concurreren 
op mondiale schaal;

9. beschouwt het herstelfonds (hierna “het fonds”) als de pijler van de eerste fase: het 
industriële herstel van de EU van COVID-19; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat het fonds snel ten uitvoer wordt gelegd en:

a. dat het over voldoende financiële draagkracht beschikt om de door de COVID-19-
crisis aan de Europese industrie veroorzaakte schade te compenseren;

b. dat het indien mogelijk rechtstreeks wordt beheerd door de Commissie via 
Europese programma’s, ter voorkoming van verdere verstoring van de interne 
markt;

c. dat het de financiële steun over de verschillende industriële sectoren verdeelt naar 
gelang van de geleden schade, de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd 
en het bedrag van de nationale financiële steun die reeds is ontvangen in het kader 
van nationale steunregelingen;

d. dat het 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;

e. dat het de voorkeur geeft aan bedrijven en kmo’s die hun bedrijfsplannen richten 
op digitale en ecologische transformatie;



PE650.700v01-00 8/13 PR\1204655NL.docx

NL

f. dat het het EIB-garantieprogramma versterkt en dit tot een aanvulling maakt van 
de nationale programma’s om het effect te versterken en de nationale regelingen 
geleidelijk te vervangen;

10. wijst erop dat een duurzaam en rechtvaardig herstel moet worden ondersteund dat 
verder gaat dan de COVID-19-crisis, om de groei in de EU te bevorderen door meer te 
investeren in digitale en de groene transitie; verzoekt de Commissie steun te verlenen 
voor een ambitieus herstelfonds dat binnen het kader valt van een krachtiger MFK en 
geïntegreerd is in het eigenmiddelenbesluit, en voort te gaan met de coördinatie van het 
begrotingsbeleid ter versterking van het Europees begrotingskader; is van mening dat 
het fonds na de piek van de pandemie een permanent wederopbouwfonds moet worden 
ter bevordering van de digitale en de groene transitie van de industrie;

11. verzoekt de Commissie een gedetailleerde effectbeoordeling uit te voeren van de 
potentiële kosten en lasten voor Europese ondernemingen en kmo’s alvorens nieuwe 
wetgevingsvoorstellen in te dienen of nieuwe maatregelen te nemen; verzoekt de 
Commissie passende steun voor de getroffen sectoren voor te stellen wanneer negatieve 
gevolgen niet kunnen worden vermeden;

Fase 2 – Wederopbouw en transformatie

12. is van mening dat de Unie, zodra de noodfase voorbij is, moet beginnen met een tweede 
fase van haar industriestrategie: het waarborgen van het concurrentievermogen, de 
veerkracht en de duurzaamheid van haar industriële sectoren op lange termijn;

13. wijst op het potentieel van de circulaire economie om de economie van de Unie te 
moderniseren, haar energie- en hulpbronnenverbruik terug te dringen en hele industriële 
sectoren en de waardeketens ervan te transformeren;

14. is van mening dat er een aanzienlijk potentieel is op de binnenlandse en mondiale 
markten voor emissiearme technologieën 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 een eerste stap is in de richting van de verankering van de 
klimaatdoelstellingen in de wetgeving van de Unie; is van mening dat een meer 
holistisch en systematisch doelkader ook nodig is om te zorgen voor beleidssamenhang 
in al het beleid van de Unie en een homogene benadering van governance op alle 
beleidsterreinen, teneinde de weg te effenen voor een duidelijke en stabiele strategie 
voor de Europese industrie;

15. is van mening dat een werkelijk doeltreffend Europees industriebeleid een dashboard 
van klimaatdoelstellingen nodig heeft als routekaart om de sector van de toekomst vorm 
te geven; is van mening dat alle sectoren moeten bijdragen tot de verwezenlijking van 
de klimaatdoelstellingen van de Unie en onderstreept in verband hiermee het feit dat gas 
belangrijk is als middel voor energietransitie en waterstof als een potentiële 
doorbraaktechnologie; dringt er tevens op aan meer aandacht te besteden aan de 
veiligheid van het netwerk en aan de energievoorziening; verzoekt de Raad de uitgaven 
uit de EU-begroting voor inspanningen op het gebied van de klimaatverandering te 
verhogen; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat industriële sectoren met een 
hoge koolstoflekkage geen subsidies van de EU ontvangen en dat beter gebruik wordt 
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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, en verzoekt haar het mechanisme voor koolstofcompensatie aan 
de grens te gebruiken als middel om de producenten en banen in de EU te beschermen 
tegen oneerlijke internationale concurrentie;

16. wijst erop dat steun moet worden verleend aan een rechtvaardige transitie en is van 
oordeel dat een goed opgezet mechanisme voor een rechtvaardige transitie, inclusief een 
fonds voor een rechtvaardige transitie, een belangrijk economisch instrument is om de 
transitie mogelijk te maken en ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren zonder de 
sociale gevolgen uit het oog te verliezen; benadrukt dat consistente financiering van dit 
instrument, met inbegrip van aanvullende begrotingsmiddelen, een cruciaal onderdeel is 
voor de succesvolle tenuitvoerlegging van de Europese Green Deal;

17. verzoekt de Commissie haar industriestrategie af te stemmen op de opschaling en 
commercialisering van doorbraaktechnologieën in de Unie, door risicokapitaal te 
verstrekken voor technologie die zich in een vroege fase bevindt, en door vroege 
waardeketens te ontwikkelen ter ondersteuning van eerste commerciële, klimaatneutrale 
technologie en producten;

18. acht het absoluut noodzakelijk om de industriële sectoren van de Unie te digitaliseren, 
ook de traditionele sectoren; verzoekt de Commissie onder meer te investeren in de 
data-economie, kunstmatige intelligentie, slimme productie, mobiliteit en veerkrachtige 
en veilige supersnelle netwerken; verzoekt de Commissie in verband hiermee de 
doeltreffendheid te beoordelen van gecofinancierde nationale regelingen voor 
belastingaftrek ter aanvulling of vervanging van traditionele, op aanvraag verstrekte 
steun op basis van subsidies/aanbestedingen, in het bijzonder voor kmo’s; benadrukt het 
feit dat het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds 
(CF) belangrijk zijn voor het ondersteunen van het scheppen van banen, het 
concurrentievermogen van het bedrijfsleven, de economische groei en duurzame 
ontwikkeling;

19. verzoekt de Commissie een gemeenschappelijke Europese digitale en datamarkt tot 
stand te brengen, om de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven en tussen 
overheidsinstellingen te bevorderen, data te ontwikkelen en te verwerken op Europese 
bodem, met name data van overheidsinstanties, een beter digitaal belastingstelsel op te 
bouwen waarbij winsten worden belast op de plaats waar ondernemingen een 
aanzienlijke interactie hebben met de gebruikers, en de Europese normen inzake 
cyberbeveiliging verder te ontwikkelen, met name voor kritieke infrastructuur;

20. is van mening dat de industriële transformatie de integratie vereist van nieuwe kennis en 
innovatie in bestaande markten en het gebruik ervan bij de creatie van nieuwe markten; 
betreurt in verband hiermee het feit dat de Unie minder in O&O investeert als 
percentage van het bbp dan haar mondiale concurrenten en dat zij te kampen heeft met 
een ernstig gebrek aan innovatieve capaciteit in kleine en middelgrote ondernemingen 
als gevolg van een tekort aan risicokapitaal; verzoekt de Commissie de begroting te 
verhogen van programma’s die de transformatie van de industrie van de Unie 
ondersteunen, met inbegrip van Horizon Europa, en synergieën te bevorderen tussen 
regionale, nationale, Europese en private financiële bronnen door synergieën te benutten 
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tussen alle programma’s van de Unie;

21. is van mening dat ecosystemen belangrijke componenten zullen zijn van de volgende 
industriële revolutie, door te zorgen voor betaalbare en schonere energie en voor 
transformerende productie- en dienstverleningsmethoden; is bovendien van mening dat 
het ondersteunen van de samenwerking tussen de industrie, de academische wereld, 
kmo’s, start-ups, vakbonden, het maatschappelijk middenveld, organisaties van 
eindgebruikers en alle andere belanghebbenden van cruciaal belang zal zijn voor het 
oplossen van tekortkomingen van de markt en het ondersteunen van de inspanningen 
om de zone met laag rendement (“vallei des doods”) door te komen, ook op gebieden 
die nog niet door industriële belangen worden bestreken;

22. 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, inclusief door ecologische en sociale criteria verplicht te stellen bij 
overheidsopdrachten; verzoekt de Commissie tevens aan te dringen op een ambitieuzer 
instrument voor internationale overheidsopdrachten dat voorziet in wederkerigheid en 
wederzijdse normen;

23. 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 te analyseren en 
toezicht te houden op de voortgang en de resultaten;

24. verzoekt de Commissie, in het licht van een grondig gewijzigde internationale 
economische context, haar antitrustregels te herzien en ervoor te blijven zorgen dat de 
handhaving van het mededingingsrecht van de EU doeltreffend is om ervoor te zorgen 
dat de Unie wereldwijd concurrerend blijft, waarbij zij moet streven naar een evenwicht 
tussen steun voor zogeheten Europese kampioenen en bescherming van de 
toeleveringsketen tegen oneerlijke concurrentie, ter compensatie van het ontbreken van 
een wereldwijd gelijk speelveld, gezien de hogere concentratie, marges en ongelijkheid 
die in de economie zichtbaar zijn;

25. 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.



PE650.700v01-00 12/13 PR\1204655NL.docx

NL

Fase 1 – Herstel

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-
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concurrerend is voor de staalproductie; 3) moet een koolstofbelasting aan de grens worden 
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.


