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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 
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 
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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 investeringen1; 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;

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 

1 PB L 79 I van 21.3.2019, blz. 1.
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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;

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 
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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;

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 
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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 
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-
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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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