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BIJLAGE 

CONCLUSIES VAN DE RAAD 

 

EEN NIEUWE IMPULS VOOR HET CONCURRENTIEVERMOGEN EN DE INNOVATIE 

VAN DE EUROPESE ECONOMIE: 

HET EUROPESE INITIATIEF VOOR LEIDENDE MARKTEN, RISICOKAPITAAL-

FONDSEN, NORMALISATIE TEN BEHOEVE VAN INNOVATIE, PRECOMMERCIËLE 

INKOOP, METAALINDUSTRIE, HOUTSECTOR EN DEFENSIE-INDUSTRIE 

 

1. ALGEMENE INLEIDING 

 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

 

HERINNEREND AAN: 

- De conclusies van de Raad Concurrentievermogen van december 2006 inzake een omvattende 

innovatiestrategie
1
; 

- De geïntegreerde conclusies van de Raad Concurrentievermogen van november 2007
2
; 

- De conclusies van de voorjaarsbijeenkomst 2008 van de Europese Raad
3
; 

 

GEZIEN 

- De mededeling van de Commissie van juli 2007 over de tussentijdse evaluatie van het 

industriebeleid
4
; 

- De mededeling van de Commissie: Strategisch verslag over de hernieuwde Lissabon-strategie 

voor groei en werkgelegenheid: lancering van de nieuwe cyclus (2008-2010)
5
; 

- De mededeling van de Commissie van oktober 2007 over de tussentijdse evaluatie van het 

moderne MKB-beleid
6
; 

                                                 
1
 Doc. 16253/06 

2
 Doc. 15683/07 

3
 Doc. 7652/08 

4
 Doc. 11686/07 + ADD1 

5
 Doc. 16714/07 

6
 Doc. 13664/07 
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- De mededeling van de Commissie van november 2007 over een interne markt voor het Europa 

van de 21e eeuw7; 

- Het Europees innovatiescorebord 2007; 

 

VERWELKOMT 

- De mededeling van de Commissie van december 2007 over een "Europees initiatief voor leidende 

markten"8; 

- De mededeling van de Commissie van december 2007 "Belemmeringen voor grensover-

schrijdende investeringen door risicokapitaalfondsen opheffen"9; 

- De mededeling van de Commissie van maart 2008 "Naar een grotere bijdrage van normalisatie 

aan innovatie in Europa10; 

- De mededeling van de Commissie van december 2007 over "Precommerciële inkoop: Aansturen 

van innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in 

Europa11; 

- De mededeling van de Commissie van februari 2008 over het concurrentievermogen van de 

metaalindustrie12; 

- De mededeling van de Commissie van februari 2008 betreffende een innovatieve en duurzame 

houtsector in de Europese Unie13; 

- De mededeling van de Commissie van december 2007 over "een strategie voor een sterkere en 

meer concurrerende Europese defensie-industrie14; 

 

BENADRUKT hetgeen volgt: 

- Het doel om van de EU een meer dynamische, concurrerende, op kennis gebaseerde, veilige en 

duurzame koolstofarme economie te maken, blijft van fundamenteel belang voor het verwezen-

lijken van duurzame groei met meer en betere banen en een grotere sociale samenhang; 

- Concurrerende markten spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van de ontwikkeling en 

aanpassing van innovatieve producten, diensten, technologieën en productie- en beheersmethoden. 

                                                 
7 Doc. 15651/07 
8 Doc. 5121/08 
9 Doc. 5120/08 
10 Doc. 8049/08 
11 Doc. 16741/07 
12 Doc. 7146/08 
13 Doc. 7154/08 + ADD1 
14 Doc. 16682/08 + ADD1 + ADD2 
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Er zijn verdere inspanningen nodig voor het scheppen van voorwaarden voor groei en inter-

nationalisering van het MKB, met onder meer de verbetering en volle benutting van de innovatieve 

capaciteit van het MKB. Dit punt is van het grootste belang voor Europese ondernemingen, zoals blijkt 

uit het hoge niveau van deelname aan de openbare raadpleging die de Commissie met betrekking tot de 

Europese "Small Business Act" heeft ingeleid. In dit verband is de Raad ingenomen met het voornemen 

van de Commissie om een Europese "Small Business Act" te presenteren. 

- Met het oog op een hogere productiviteit en een wereldwijd concurrentievermogen is het van 

cruciaal belang dat een door innovatie aangedreven economie wordt ontwikkeld en dat wordt 

gezorgd voor een volledig functionerende interne markt, onder meer, naar gelang het geval, door 

middel van wederzijdse erkenning, harmonisatie en niet op wetgeving gebaseerde instrumenten. 

- Europa moet trachten om meer gericht innovatievriendelijke financiële markten te ontwikkelen en 

aldus innovatie resoluut te bevorderen. 

- Europese normalisatie moet een belangrijke rol spelen ter ondersteuning van innovatie en 

concurrentievermogen; ONDERSTREEPT dat er meer inspanningen moeten worden geleverd bij 

de ontwikkeling en het gebruik van normen in de context van belangrijke innovatie-initiatieven 

zoals de leidende markten; WIJST EROP dat de Raad zich hierop in de nabije toekomst verder 

moet beraden. 

- Er is behoefte aan een beter geïntegreerd beleid dat bijdraagt tot het Europese concurrentie-

vermogen, als antwoord op de mondialisering, de uitdagingen op het gebied van milieu en 

energie, en de vooruitgang op wetenschappelijk en technologisch gebied. 

- Het bevorderen van de externe dimensie van het concurrentievermogen door de resterende 

handelsbelemmeringen wereldwijd weg te nemen, vormt een stimulans voor het innovatieve 

vermogen van het Europese bedrijfsleven en de Europese industrie. 

 

ROEPT OP tot een nieuwe stimulans voor concurrentievermogen en innovatie op de volgende gebieden: 

 

2. INNOVATIE 

 

DE RAAD, 

 

- BENADRUKT de centrale rol van innovatie voor het vermogen en de vaardigheid van Europa om 

doeltreffend in te spelen op de uitdagingen en kansen van de wereldeconomie; 

- ERKENT dat het van belang is om alle vormen van innovatie, zowel technologische als niet-

technologische, aan te moedigen, vooral wanneer zij innovatie nauwer doen aansluiten op de 

marktbehoeften en beter inspelen op de behoeften van de gebruikers; 
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- BENADRUKT dat de behoeften van een hele reeks bedrijven die tot het MKB behoren 

specifieker en gerichter moeten worden aangepakt; 

- ERKENT het belang van een clusterbeleid om innovatie en topkwaliteit te bevorderen en 

tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van het MKB, met inbegrip van innoverende 

bedrijven met grote groeimogelijkheden; 

- WIJST EROP dat de innovatiekloof met de belangrijkste handelspartners verder moet worden 

gedicht, de innovatie-efficiëntie in de EU moet worden verbeterd en de convergentie van de 

Europese innovatieprestaties moet worden bevorderd, en dat deze trend moet worden 

aangehouden; 

- VERZOEKT de lidstaten, de Commissie en de regio's hun inspanningen ter verbetering van 

de randvoorwaarden voor innovatie te coördineren, zoals koppelingen tussen wetenschap en 

industrie, en innovatieondersteunende diensten; dit behelst tevens dat de groei van innovatie-

clusters van wereldniveau en van regionaal belang wordt aangemoedigd en dat wordt gezorgd 

voor een beter beheer van de betrokken beleidsmaatregelen in de gehele Europese Unie; 

- ONDERSTREEPT dat bestaande instrumenten op communautair, nationaal en regionaal 

niveau, waaronder de structuurfondsen, een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van 

innovatie; 

- IS INGENOMEN MET de reeds tot stand gebrachte en toekomstige publiek-private partner-

schappen in O&O en innovatie, met name de gezamenlijke technologie-initiatieven en de 

kennis- en innovatiegemeenschappen van het Europees Instituut voor innovatie en 

technologie; 

 

2.1. DE RAAD, MET BETREKKING TOT HET EUROPEES INITIATIEF VOOR 

LEIDENDE MARKTEN, 

 

1. IS INGENOMEN met het initiatief voor leidende markten als een middel om het markt-

potentieel voor innovatieve goederen en diensten te ontsluiten door belemmeringen voor 

innovatie te slechten, zodat Europese ondernemingen nieuwe en snelgroeiende wereldmarkten 

als leidende producenten kunnen betreden, en Europese consumenten tegelijkertijd zeer grote 

economische, maatschappelijke en ecologische voordelen kunnen genieten; ERKENT dat dit 

initiatief de kloof tussen het creëren van veelbelovende nieuwe producten, diensten en 

technologieën en hun succes op de markt in aanzienlijke mate kan helpen dichten door voor-

waarden te scheppen die de uitdrukking van de vraag vergemakkelijken, waardoor de kosten 

worden verminderd en het pioniersvoordeel internationaal beter kan worden uitgespeeld; 
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2. GELOOFT dat, uitgaande van en met respect voor de diversiteit van de markten en de 

innovatiestrategieën in de lidstaten, voorrang moet worden gegeven aan maatregelen die het 

potentieel van de interne markt optimaliseren en de concurrentie vergroten, teneinde innovatie 

en particuliere investeringen te stimuleren. Het initiatief voor leidende markten kan de markt-

ontwikkeling versnellen, relatieve voordelen versterken en de best presterenden belonen 

zonder de marktwerking te verstoren, alsmede de voorspelbaarheid van het regelgevingsbeleid 

op lange termijn voor de industrie vergroten en tegelijkertijd het bedrijfsleven verlossen van 

te zware lasten. Door een technologisch neutraal standpunt in te nemen en willekeurige 

bevoorrechting te voorkomen, moet het initiatief voor leidende markten het concurrentie-

vermogen bevorderen; 

 

3. WIJST EROP dat, op basis van breed overleg met de belanghebbenden, voor de eerste fase 

zes markten zijn aangewezen, namelijk e-gezondheid, duurzaam bouwen, beschermingstextiel 

recycling, producten op biobasis en duurzame energie, en dat het initiatief voor leidende 

markten in de toekomst, na grondige evaluatie, overleg met de belanghebbenden en nauwe 

betrokkenheid van de Raad, ook kan worden toegepast op andere markten die voor acties in 

het kader van het initiatief in aanmerking komen. Deze markten zijn hoogst innovatief, 

beantwoorden aan de behoeften van de consument in brede marktsegmenten, beschikken over 

een sterke technologische en industriële basis in Europa en hangen in grote mate af van de 

ontwikkeling van gunstige randvoorwaarden; 

 

4. ROEPT de Commissie en de lidstaten ertoe op dringend en op gecoördineerde wijze actie te 

ondernemen door middel van ambitieuze actieplannen waar nodig, en door de ontwikkeling 

van adequate en doeltreffende coördinatiestructuren, voor ogen houdend dat de zes 

aangewezen markten leidende markten kunnen worden. VERZOEKT DE LIDSTATEN het 

bedrijfsleven en andere belanghebbenden, alsook de betrokken aanbestedingsinstanties, aan te 

moedigen om deel te nemen aan acties die bijdragen tot de spoedige uitvoering van het 

initiatief voor leidende markten; 

 

5. IS INGENOMEN MET het voornemen van de Commissie om de betrokken wetgeving 

opnieuw te bezien, zoals is vermeld in de actieplannen voor leidende markten. De Commissie 

moet voorts het delen van beste praktijken tussen aanbestedingsinstanties vergemakkelijken 

teneinde dit proces te helpen versnellen, alsook Europese normalisatie-instellingen verzoeken 

normen op te stellen die nodig zijn voor de snelle start van de zes markten; 
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6. VERZOEKT DE COMMISSIE, in samenwerking met de lidstaten en de belanghebbenden, 

om het initiatief voor leidende markten in elk van de zes markten uit te voeren, uiterlijk eind 

2009 dit initiatief te evalueren en passende beheersregelingen voor de leidende markten uit te 

werken; 

 

7. VERZOEKT DE COMMISSIE om synergieën te benutten tussen het initiatief voor leidende 

markten en andere daarmee verband houdende communautaire maatregelen en beleids-

instrumenten, zoals het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische 

ontwikkeling, het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP), het actie-

plan inzake milieutechnologieën en het strategisch plan voor energietechnologieën (SET-

Plan); 

 

8. VERZOEKT DE LIDSTATEN om tevens een beroep te doen op synergieën bij het gebruik 

van bestaande nationale en regionale instrumenten of maatregelen, teneinde het juiste kader 

voor de bevordering van leidende markten te creëren. 

 

2.2. DE RAAD, MET BETREKKING TOT GRENSOVERSCHRIJDENDE 

RISICOKAPITAALFONDSEN, 

 

1. BENADRUKT dat het scheppen van voorwaarden om de fragmentering van Europees risico-

kapitaal op de interne markt tegen te gaan, kan bijdragen tot het dichten van de (eigen) 

vermogensfinancieringskloof en de stroom van aanloopkapitaal voor innovatieve MKB-

bedrijven kan helpen verhogen voor de financiering van groei, snelle markttoegang, benutting 

van nieuwe technologieën en wereldwijde concurrentie; 

 

2. WIJST EROP dat het niveau van ontwikkeling en rijpheid van risicokapitaalmarkten in de EU 

varieert en dat uiteenlopende voorwaarden, in combinatie met verschillende nationale 

benaderingswijzen en gefragmenteerde markten, het structureren van fondsen over 

verscheidene grenzen heen ingewikkeld en duur maakt; 
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3. ERKENT dat het van cruciaal belang is om in toenemende mate te streven naar een gemeen-

schappelijk begrip van de hoofdkenmerken van risicokapitaalfondsen en -investeerders. In dit 

verband is de wederzijdse erkenning van nationale kaders een veelbelovende eerste stap naar 

de geleidelijke totstandbrenging van een EU-kader, hetgeen zal leiden tot lagere bedrijfs-

kosten, meer rechtszekerheid, minder complexe administratieve formaliteiten en kortere 

procedures. IS VAN OORDEEL dat de lidstaten reeds bepaalde gemeenschappelijke basis-

vereisten voor het werken met kapitaalfondsen delen op basis van wederzijds aanvaardbare 

niveaus van toezicht en vertrouwen. VERZOEKT de lidstaten vorderingen te maken met de 

wederzijdse erkenning van nationale kaders; 

 

4. VERZOEKT de Commissie en de lidstaten samen te werken om hindernissen voor grens-

overschrijdende risicokapitaalinvesteringen weg te nemen, en JUICHT HET TOE dat de 

Commissie zal nagaan hoe zij kan bijdragen tot het proces van wederzijdse erkenning, 

alsmede dat zij de uitwisseling van goede praktijken op alle niveaus zal bevorderen door 

platformen en netwerken te ondersteunen; 

 

5. ERKENT dat de ontwikkeling van een meer geïntegreerde en op concurrentie gestoelde 

risicokapitaalmarkt in Europa belangrijke voordelen biedt, alsook dat een regeling voor 

grensoverschrijdende onderhandse plaatsing in de EU het grensoverschrijdend aantrekken van 

risicokapitaal kan helpen vergemakkelijken. MOEDIGT de Commissie AAN om bij de 

opstelling van haar komende mededeling over onderhandse plaatsing ook risicokapitaal-

fondsen in overweging te nemen; 

 

6. ERKENT het belang van duidelijkheid en zekerheid op fiscaal gebied voor de ontwikkeling 

van een dynamische, de hele EU bestrijkende risicokapitaalmarkt met het oog op het in kaart 

brengen en het wegwerken van dubbele belasting en juridische of administratieve onzekerheid 

binnen de nationale rechtsgebieden, en STEUNT de inspanningen van de deskundigengroep 

voor het wegnemen van fiscale belemmeringen voor dit soort investeringen, die naar verwacht 

uiterlijk 2008 verslag zal uitbrengen; 
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2.3. DE RAAD, MET BETREKKING TOT PRECOMMERCIËLE INKOOP, 

 

1. ERKENT de mogelijkheden van precommerciële inkoop om de kwaliteit en de doeltreffend-

heid van overheidsdiensten te verbeteren, alsook om de O&O-inspanningen, de innovatie-

capaciteit en het concurrentievermogen van Europese ondernemingen te helpen versterken; 

 

2. ONDERKENT dat precommerciële inkoop de voordelen voor inkopers en leveranciers moet 

helpen optimaliseren door deling van risico's en voordelen, eerlijke concurrentie en 

innovatieve ontwikkeling in fasen; 

 

3. VERZOEKT de lidstaten en de Commissie de overheden op alle niveaus aan te moedigen een 

beroep te doen op precommerciële inkoop wanneer innovatieve oplossingen nodig zijn om de 

uitdagingen van de overheid op middellange en lange termijn aan te gaan. WIJST EROP dat 

precommerciële inkoop door de overheid kan bijdragen tot het succes van het initiatief voor 

leidende markten; 

 

4. VERZOEKT de Commissie te voorzien in een reeks niet-wetgevende maatregelen om tijdig 

uitvoering aan deze aanpak te geven, zoals het ontwikkelen van kennis en het delen van 

ervaringen over precommerciële inkoop tussen de belanghebbenden, door steun aan net-

werken tussen inkopers, verdere analyse, bewustmaking en verspreiding van beste praktijken, 

alsmede door mechanismen voor intensievere dialoog tussen inkopers en onderzoeks- en 

innovatiediensten. 
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3. INDUSTRIEBELEID 

 

DE RAAD, 

 

3.1. BETREFFENDE DE NOODZAAK VAN MAATREGELEN OM KLIMAAT-

VERANDERING TE BESTRIJDEN EN TEGELIJKERTIJD HET 

CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE INDUSTRIE TE VRIJWAREN  

 

- ERKENT dat in een wereldwijde context van concurrerende markten het risico van 

verplaatsing van industriële investeringen naar landen waar er geen CO2-beperkingen bestaan, 

noch kosten die het gevolg kunnen zijn van het ontbreken van dergelijke restricties (koolstof-

lekken) in bepaalde sectoren, zoals energie-intensieve industrieën die sterk aan de inter-

nationale concurrentie blootgesteld zijn, een probleem is dat dringend moet worden 

geanalyseerd en aangepakt in de nieuwe ETS-richtlijn zodat bij het mislukken van 

internationale onderhandelingen passende maatregelen kunnen worden genomen; Een 

internationale overeenkomst blijft de beste manier om deze kwestie aan te pakken. 

 

- HERINNERT AAN de doelstelling om in 2009 te Kopenhagen een ambitieuze, wereldwijde 

en alomvattende overeenkomst over klimaatverandering voor de periode na 2012 te bereiken, 

die strookt met de 2 °Celsiusdoelstelling van de EU, waarbij andere geïndustrialiseerde 

landen zich ertoe engageren vergelijkbare maatregelen als die van de EU te nemen en de 

ontwikkelingslanden zich ertoe engageren op passende wijze bij te dragen; 

 

- ERKENT dat het wetgevingspakket 2008 inzake klimaatverandering en energie van de 

Commissie belangrijke uitdagingen en kansen voor het concurrentievermogen van de 

Europese industrie inhoudt, en dat de preventie van koolstoflekken cruciaal is voor de 

verwezenlijking van belangrijke milieu- en concurrentiedoelstellingen. 



 

 

10174/08  las/LAS/dm 11 

BIJLAGE DG C II  NL 

3.2. DE RAAD, MET BETREKKING TOT HET CONCURRENTIEVERMOGEN IN DE 

METAALINDUSTRIE EN DE HOUTSECTOR,  

 

1. ONDERKENT het belang van een concurrerende metaalindustrie en houtsector wat hun 

bijdrage aan het concurrentievermogen van Europa in de gehele waardeketen betreft. 

ERKENT dat alle sectoren die onder het emissiehandelssysteem vallen, in de context van het 

pakket inzake klimaatverandering en energie geanalyseerd zullen worden om na te gaan of zij 

een belangrijk risico op koolstoflekken lopen. Zonder vooruit te lopen op het resultaat van 

deze analyse, kunnen de metaalindustrie en de houtsector in aanmerking komen om te worden 

beschouwd als energie-intensieve industrieën die sterk aan internationale concurrentie zijn 

blootgesteld; 

 

2. BENADRUKT dat de beschikbaarheid en het efficiënte gebruik van een grote verscheiden-

heid aan grondstoffen essentieel zijn voor het concurrentievermogen van deze industrieën. 

VERZOEKT de Commissie uitvoering te geven aan alle acties waardoor een duurzame 

levering van strategische materialen aan de metaalindustrie en de houtsector wordt 

aangemoedigd, onder meer door recycling te bevorderen, handelsverstoringen weg te werken, 

met name door te trachten alle tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen te slechten, meer 

gebruik te maken van teruggewonnen en secundaire grondstoffen en hout meer te benutten 

overeenkomstig duurzaam bosbeheer. Het beleid moet ervoor zorgen dat problemen in 

verband met onderling concurrerende gebruiksvormen van hout worden aangepakt en niet 

leiden tot verstoringen van de communautaire markt; 

 

3. ERKENT dat metalen vrijwel geheel en oneindig recycleerbaar zijn en als dusdanig in termen 

van duurzame ontwikkeling zeer belangrijk zijn. Het recycleren van metalen en andere door 

de metaalindustrie vervaardigde producten is zowel milieuvriendelijk als kosteneffectief 

vanwege de energiebesparing en het efficiënte gebruik van middelen; 
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4. ERKENT dat bossen en de houtsector een strategische rol spelen in een duurzame samen-

leving en dat de permanente bevordering van deze rol moet worden ondersteund. Bossen 

spelen een cruciale rol bij het beperken van toekomstige klimaatveranderingen. Voorts 

vervullen zij een belangrijke functie als producenten van grondstoffen die koolstof opslaan en 

in de plaats komen van andere niet-hernieuwbare grondstoffen, zonder afbreuk te doen aan 

hun rol als bron voor de houtsector. Het gebruik van en de handel in hout dat op wettelijke en 

duurzame wijze wordt geproduceerd, kan een ondersteunende rol spelen bij het 

verwezenlijken van klimaatbeschermingsdoelstellingen; 

 

5. ERKENT dat de metaalindustrie en de houtsector over het algemeen geconfronteerd worden 

met hevige concurrentie op de wereldmarkten en ACHT het, in het kader van onze inzet voor 

een open mondiaal handelsstelsel en voor een verdere openstelling van de internationale 

markten die wederzijdse voordelen zou moeten opleveren en een sterke handhaving van de 

IER-regels, van belang om in de wereldhandel te zorgen voor gelijke concurrentie-

voorwaarden en transparante en effectieve handelsbeschermingsinstrumenten. MOEDIGT de 

Commissie aan door te gaan met haar inspanningen om uitvoering te geven aan een 

markttoegangsstrategie die strookt met haar doelstellingen inzake banen, groei en duurzame 

ontwikkeling; 

 

6. VERZOEKT de Commissie profijt te trekken van passende instrumenten voor onderzoek en 

innovatie, met als doel het innovatievermogen van de metaalindustrie en de houtsector te 

versterken, zowel op het niveau van het product als op het niveau van het productieproces; 

 

7. VERZOEKT de Commissie rekening te houden met de specifieke behoeften van het MKB in 

deze sectoren; 

 

8. VERZOEKT de Commissie en de lidstaten actief voort te gaan met besprekingen met de 

industrie en derde landen over sectorale benaderingen om aan te moedigen dat effectieve 

maatregelen worden genomen ter vermindering van broeikasgasemissies, waardoor ook kool-

stoflekken worden aangepakt. 
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3.3. DE RAAD, BETREFFENDE DE DEFENSIE-INDUSTRIE, 

 

1. ERKENT het belang van een beter concurrentievermogen van de Europese defensie-industrie 

door te zorgen voor een dynamische en sterke Europese technologische en industriële basis 

voor defensie; 

 

2. IS HET EENS over de noodzaak ervoor te zorgen dat middels een meer concurrerende 

Europese defensie-industrie op kosteneffectieve wijze tegemoet kan worden gekomen aan de 

behoeften van de lidstaten op het gebied van defensievermogens, waarbij tegelijkertijd essen-

tiële veiligheidsbelangen, voorzieningszekerheid, innovatie en alertheid worden gewaarborgd; 

 

3. HERINNERT ERAAN dat het slechten van belemmeringen voor de concurrentie en het 

vergroten van de samenwerking tussen de lidstaten, met inachtneming van de bijzondere 

kenmerken van de defensiemarkten, kunnen bijdragen tot de efficiënte ontwikkeling van de 

vereiste defensievermogens en derhalve een voorwaarde vormen voor de totstandbrenging 

van een Europese defensie-industrie die op internationaal niveau kan concurreren; 

 

4. ONDERSTREEPT het belang van gelijke mededingingsvoorwaarden en eerlijke concurrentie 

voor goederen van de defensie-industrie, zonder afbreuk te doen aan artikel 296 van het 

Verdrag; 

 

5. ERKENT dat het van belang is gemeenschappelijke normen op te stellen ten behoeve van 

effectievere defensiemarkten; 

 

6. ERKENT dat MKB-ondernemingen een belangrijke rol spelen in de Europese defensiesector, 

en tevens van groot belang zijn aangezien zij hun innovatief potentieel als onderaannemers 

kunnen aanbieden aan grensoverschrijdende toeleveringsketens; 

 

7. MOEDIGT de lidstaten, de Commissie en het Europees Defensieagentschap aan om er samen 

voor te blijven ijveren dat het volledige potentieel van de Europese defensiemarkt wordt benut 

zodat de Europese industrieën zich in de beste positie bevinden om de uitdagingen aan te gaan 

en de kansen te grijpen die de snel veranderende defensie- en veiligheidssector bieden. 
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8. BENADRUKT het belang van de EU-gedragscode voor de export van wapens naar derde 

landen en van de volledige uitvoering ervan, alsmede van alle daarin voorkomende criteria. 

 

4. SLOTOPMERKINGEN 

 

- BENADRUKT dat Europa profijt moet trekken van de uitdagingen van de mondialisering en 

van de ontwikkeling naar een koolstofarme economie, onder meer door innovatie verder te 

integreren in het industriebeleid; 

 

- BENADRUKT dat verder uitvoering moet worden gegeven aan de brede innovatiestrategie, 

maar dat er tegelijkertijd voldoend flexibiliteit aan de dag moet worden gelegd om in te spelen 

op een veranderende omgeving, alsook dat de klemtoon geleidelijk verder moet worden 

verlegd van innovatie op technologische gronden naar een vraag- en gebruikersgestuurde 

innovatie; In dit verband moet er in het bijzonder op worden toegezien dat het MKB, dat de 

ruggengraat vormt van de Europese economie, meer gaan deelnemen aan innovatie; 

 

- BENADRUKT dat sectorspecifieke kwesties verder moeten worden aangepakt en er 

tegelijkertijd moet worden doorgegaan met de overeengekomen horizontale benadering van 

het industriebeleid, en ROEPT de Commissie OP verslag uit te brengen over de geboekte 

resultaten; 

 

- VESTIGT DE AANDACHT OP de conclusies van de voorjaarsbijeenkomst 2008 van de 

Europese Raad waarin wordt gesteld dat de ambitieuze doelstellingen van de Commissie om 

de broeikasgasemissies in de EU uiterlijk in 2020 te beperken een weerslag zullen hebben op 

bepaalde energie-intensieve sectoren die sterk aan internationale concurrentie zijn 

blootgesteld, waardoor het risico van koolstoflekken kan toenemen; 

 

- ZEGT TOE op gezette tijden de balans op te maken van de voortgang van de besprekingen 

over de Commissievoorstellen voor het wetgevingspakket inzake klimaatverandering en 

energie, de onderhandelingen voor een internationale overeenkomst en de vorderingen met 

globale sectorale benaderingen, teneinde de gevolgen van de geplande maatregelen voor het 

concurrentievermogen van de Europese ondernemingen te beoordelen. 

________________ 


