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Aanleiding 
Op 2 maart vindt de formele Raad voor Concurrentievermogen (RvC), onderdeel 

interne markt en industrie, plaats. Tijdens deze Raad vindt er formele 

besluitvorming plaats. Bijgevoegd vindt u ter ondertekening de geannoteerde 

agenda om beide Kamers te informeren over de Raad en de Nederlandse inzet.  

 

Geadviseerd besluit 
• U kunt akkoord gaan met de inzet en beide Kamerbrieven ondertekenen.  

Kernpunten 
• Op de RvC (interne markt en industrie) staan de volgende onderwerpen 

geagendeerd:  

o Beleidsdebat - lange-termijn concurrentievermogen en 

productiviteit – 30 jaar interne markt 

o Algemene oriëntatie - herziening richtlijn betreffende op afstand 

sluiten van overeenkomsten inzake financiële diensten (MinFin 

dossier)  

o Algemene oriëntatie - verordening dataverzameling en -deling 

kortetermijnverhuur accommodatie (BZK dossier) 

o Diversepunt– Patent Court  

o Lunchdebat – Green Deal in het industriële tijdperk 

 

U zult geen deel nemen aan deze Raad. PlvPVEU  zal voor 

Nederland in de stoel zitten.  zal afreizen voor het 

beleidsdebat over de Interne Markt, vergezeld van Clusterco rdinator en 

medewerker DEIZ.  

 

Toelichting 
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• Beleidsdebat - lange-termijn concurrentievermogen en productiviteit – 30 

jaar interne markt 

o Na de publicatie van de  mededeling  over 30 jaar interne markt 

(op 8 maart) zal de Raad een eerste reactie geven over wat de 

Europese koers moet zijn voor het versterken van de interne 

markt. 

o Positie NL: Inzet op een sterke, duurzame en eerlijke interne 

markt voor ondernemers en burgers. Prioriteit is het wegnemen 

van onnodige belemmeringen met een focus op arbeidsmobiliteit, 

digitalisering en vergroening. Nederland heeft een non-paper in de 

maak om concrete punten onder aandacht Commissie en lidstaten 

te brengen.  

o Krachtenveld: Focus NL op interne markt als belangrijkste 

instrument om de concurrentiepositie van Europa te versterken – 

ook in navolging van wat het bedrijfsleven hier zelf over zegt 

(ERT, Business Europe). Grote groep gelijkgezinden (veelal ook de 

kleinere lidstaten) steunt belang interne markt. Maar moeilijk om 

concreet te maken. Nadruk ligt toch vaak op industriepolitiek en 

staatssteunkaders. Commissie’s houding t.o.v. interne markt 

verschuift steeds meer naar defensieve interpretatie van interne 

markt. Belangrijk om offensieve agenda te blijven uitvoeren.  

• Herziening richtlijn betreffende op afstand sluiten van overeenkomsten 

inzake financiële diensten – algemene oriëntatie  

o Wat: Doel om consumenten te beschermen bij het op afstand 

sluiten van overeenkomsten voor financiële diensten.  

o Positie NL: Positief over voorstel vanwege grensoverschrijdende 

karakter van financiële diensten, en bijdrage aan harmonisatie 

consumentenbescherming, mits niveau consumentenbescherming 

niet achteruit gaat.  

o Krachtenveld: Goed ontvangen door lidstaten. Verwachting dat 

snel triloogfase kan starten.  

• Verordening dataverzameling en -deling kortetermijnverhuur 

accommodatie – algemene oriëntatie  

o Wat: Nieuwe verordening om toeristische verhuur woningen te 

registreren op uniforme wijze. Ook om uniforme manier van data 

verzamelen en delen tussen online platforms en overheden.  

o Positie NL: NL is positief en pleit al langere tijd voor deze 

wetgeving. Sluit aan op bestaande nationale wetgeving.  

o Krachtenveld: Enkele lidstaten hebben al soortgelijke wetgeving. 

Verwachting dat lidstaten positief zullen staan t.o.v. voorstel  

• Diversepunt – patent court  

o Wat: Het unitair octrooipakket bestaat uit de invoering van het 

unitair octrooi (waardoor Europese octrooien met één procedure in 

de meeste EU-lidstaten geldig gemaakt kunnen worden) en de 

oprichting van het Eengemaakt octrooigerecht (Unified Patent 

Court/UPC) 

o Positie NL: Nederland staat positief t.o.v. het voorstel, omdat dit 

bijdraagt aan de interne markt en de nationale octrooisector 

bevordert.  
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o Krachtenveld: Er is altijd veel steun geweest voor het unitair 

octrooipakket.  

• Green Deal in het industriële tijdperk – lunchdebat  

o Wat: Voortzetting van het gesprek tijdens de informele RvC van 6 

en 7 februari en de Europese Raad van 9 februari.  

o Positie NL: NL steunt Europese ambitie om koploper te bijven in 

verduurzaming economie en groene technologie. Specifieke inzet 

t.b.v. Europese industrie is o.a. versnelling energietransitie, en 

versterking interne markt en investeringsklimaat, onder andere 

door wegnemen administratieve obstakels Nederland heeft 

gereageerd op consultatie aanpassing staatssteunkader en gaat 

uit van financi le middelen binnen bestaand instrumentarium 

gebaseerd op een behoefteanalyse.  

• Het voorzitterschap en de Commissie verzoeken een diversepunt over 

interne markt integratie OEK als opvolging van EU-OEK Top. 
 




