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Amendement 1
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de lidstaten die de 
economische crisis het best hebben 
doorstaan voorrang hebben gegeven aan
een intense sociale dialoog en bepaalde 
soorten investeringen; is van mening dat 
deze prioriteiten onder de loep moeten 
worden genomen en dat zij als baken 
moeten dienen voor de herindustrialisering 
van Europa op een stevige, competitieve en 
gediversifieerde basis;

1. is van mening dat de lidstaten die de 
economische crisis het best hebben 
doorstaan voorrang hebben gegeven aan 
bepaalde soorten investeringen; is van 
mening dat deze prioriteiten onder de loep 
moeten worden genomen en dat zij als 
baken moeten dienen voor de 
herindustrialisering van Europa op een 
stevige, competitieve, duurzame en 
gediversifieerde basis;

Or. en

Amendement 2
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de lidstaten die de 
economische crisis het best hebben 
doorstaan voorrang hebben gegeven aan 
een intense sociale dialoog en bepaalde 
soorten investeringen; is van mening dat 
deze prioriteiten onder de loep moeten 
worden genomen en dat zij als baken 
moeten dienen voor de herindustrialisering 
van Europa op een stevige, competitieve en 
gediversifieerde basis;

1. is van mening dat de lidstaten die de 
economische crisis het best hebben 
doorstaan voorrang hebben gegeven aan 
een intense sociale dialoog en 
investeringen in de toekomst, bijvoorbeeld 
in sectoren die een rol spelen in de 
ecologische transitie; is van mening dat 
deze prioriteiten onder de loep moeten 
worden genomen en dat zij als baken 
moeten dienen voor de herindustrialisering 
van Europa op een stevige, competitieve, 
houdbare en gediversifieerde basis;
onderstreept in dat opzicht het belang van 
de ontwikkeling van de sociale en 
solidaire economie (met name van de 
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industriële samenwerkingsverbanden), en 
van de kringloopeconomie, een economie 
van recycling en verwerking; is in dat 
opzicht van mening dat er meetbare 
doelstellingen en nauwkeurige 
tijdschema's moeten worden opgesteld;

Or. fr

Amendement 3
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de lidstaten die de 
economische crisis het best hebben 
doorstaan voorrang hebben gegeven aan 
een intense sociale dialoog en bepaalde 
soorten investeringen; is van mening dat 
deze prioriteiten onder de loep moeten 
worden genomen en dat zij als baken 
moeten dienen voor de herindustrialisering 
van Europa op een stevige, competitieve en 
gediversifieerde basis;

1. is van mening dat de lidstaten die de 
economische crisis het best hebben 
doorstaan voorrang hebben gegeven aan 
een intense sociale dialoog en aan interne 
flexibiliteit en opleiding in plaats van aan 
externe flexibiliteit; is van mening dat deze 
prioriteiten onder de loep moeten worden 
genomen en dat zij als baken moeten 
dienen voor de herindustrialisering van 
Europa op een stevige, competitieve en 
gediversifieerde basis;

Or. de

Amendement 4
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de lidstaten die de 
economische crisis het best hebben 
doorstaan voorrang hebben gegeven aan 
een intense sociale dialoog en bepaalde 
soorten investeringen; is van mening dat 

1. is van mening dat de lidstaten die de 
economische crisis het best hebben 
doorstaan voorrang hebben gegeven aan 
een intense sociale dialoog, bepaalde 
soorten investeringen en een actief beleid 
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deze prioriteiten onder de loep moeten 
worden genomen en dat zij als baken 
moeten dienen voor de herindustrialisering 
van Europa op een stevige, competitieve en 
gediversifieerde basis;

voor de werkgelegenheid dat ontwikkeld is 
met als doel zoveel mogelijk banen te
behouden; is van mening dat deze 
prioriteiten onder de loep moeten worden 
genomen en dat zij als baken moeten 
dienen voor de herindustrialisering van 
Europa op een stevige, competitieve en 
gediversifieerde basis, met name door 
publieke investeringen afhankelijk te 
maken van een waarborg voor de 
schepping of het behoud van banen;

Or. fr

Amendement 5
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de lidstaten die de 
economische crisis het best hebben 
doorstaan voorrang hebben gegeven aan 
een intense sociale dialoog en bepaalde 
soorten investeringen; is van mening dat 
deze prioriteiten onder de loep moeten 
worden genomen en dat zij als baken 
moeten dienen voor de herindustrialisering 
van Europa op een stevige, competitieve en 
gediversifieerde basis;

1. is van mening dat de lidstaten die de 
economische crisis het best hebben 
doorstaan voorrang hebben gegeven aan 
een intense sociale dialoog en bepaalde 
soorten investeringen, waaronder sociale 
investeringen; is van mening dat deze 
prioriteiten onder de loep moeten worden 
genomen en dat zij als baken moeten 
dienen voor de herindustrialisering van 
Europa op een stevige, competitieve, 
duurzame, inclusieve en gediversifieerde 
basis;

Or. en

Amendement 6
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. De investeringen moeten 
afwisselend worden gedaan in onderzoek 
en nieuwe technologieën, maar we 
moeten ook ons industrieel erfgoed weer 
nieuw leven inblazen, waaronder de staal-
, auto-, textiel- en luchtvaartindustrie, om 
onze productiemiddelen te verbeteren 
zodat we nieuwe markten kunnen 
veroveren en concurrerend kunnen 
blijven op het wereldtoneel.

Or. fr

Amendement 7
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de industriële 
sectoren het mogelijk maken om crises te 
doorstaan, ook vanwege de 
diensteneconomie die zij rond hun 
productie ontwikkelen;

Or. fr

Amendement 8
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de voorstellen van de 
Commissie vergezeld moeten gaan van 
een concreet investeringsplan ten belope 
van dertig miljard euro per jaar ter 
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bevordering van de sociaalecologische 
wederopbouw en instandhouding van 
industriële waardeketens en hun diensten, 
waarbij de toekomst van de industrie 
wordt versterkt;

Or. en

Amendement 9
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat de ecologische 
wederopbouw niet mag leiden tot de-
industrialisering; onderstreept dat het 
evenwel noodzakelijk is de bestaande 
uitzonderingen voor de energie-intensieve 
sector te herzien en te verfijnen;

Or. en

Amendement 10
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor investeringen in mensen en 
voor het verlenen van voorrang aan 
opleiding en scholing als middel om te 
anticiperen en in te spelen op de behoefte 
van een op nieuwe technologie en groene 
en energiearme economie gebaseerde 
industrie aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten;

2. pleit voor investeringen ten behoeve van 
een kenniseconomie en een economie in
ecologische transitie door voorrang te
verlenen aan levenslang leren en scholing 
als middel om te anticiperen en in te spelen 
op de behoefte aan arbeidskrachten, 
ongeacht hun opleidingsniveau, van een 
op nieuwe technologie en op een groene, 
energiezuinige en koolstofarme economie 
gebaseerde industrie; door de 
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inspanningen in onderzoek en 
ontwikkeling te steunen en de nadruk te 
leggen op innovatie, met name in de 
sectoren die een rol spelen in de 
ecologische transitie;

Or. fr

Amendement 11
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor investeringen in mensen en 
voor het verlenen van voorrang aan 
opleiding en scholing als middel om te 
anticiperen en in te spelen op de behoefte 
van een op nieuwe technologie en groene 
en energiearme economie gebaseerde 
industrie aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten;

2. pleit voor investeringen in mensen en 
voor het verlenen van prioriteit aan 
opleiding, scholing en levenslang leren als 
middel om te anticiperen en in te spelen op 
de behoefte van een op nieuwe technologie 
en groene en energiearme economie 
gebaseerde industrie aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten; wijst erop dat door de 
oprichting van gemeenschappelijke 
structuren voor kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen deze bedrijven 
geholpen worden om ook zelf opleiding en 
bijscholing aan te bieden;

Or. de

Amendement 12
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor investeringen in mensen en 
voor het verlenen van voorrang aan
opleiding en scholing als middel om te 
anticiperen en in te spelen op de behoefte 

2. pleit voor investeringen in mensen en 
voor het verbeteren van de voorwaarden 
voor de uitoefening van het recht op
opleiding en scholing, door doorstroming 
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van een op nieuwe technologie en groene 
en energiearme economie gebaseerde 
industrie aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten;

tussen de verschillende onderwijssystemen 
toe te staan, niet alleen om te anticiperen 
en in te spelen op de behoefte van een op 
nieuwe technologie en groene en 
energiearme economie gebaseerde 
industrie aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten, maar ook om het geheel 
van productieketens te versterken, met 
inbegrip van de basissectoren die 
noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling 
van de hightechsectoren;

Or. fr

Amendement 13
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor investeringen in mensen en 
voor het verlenen van voorrang aan 
opleiding en scholing als middel om te 
anticiperen en in te spelen op de behoefte 
van een op nieuwe technologie en groene 
en energiearme economie gebaseerde 
industrie aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten;

2. pleit voor investeringen in mensen, 
betere voorwaarden voor levenslang leren, 
de vaststelling van het individueel recht 
op vervolgonderwijs, het creëren van een 
onderwijsstelsel waarbinnen 
doorstroming mogelijk is en voor het 
verlenen van voorrang aan opleiding en 
scholing als middel om te anticiperen en in 
te spelen op de behoefte van een op nieuwe 
technologie en groene en energiearme 
economie gebaseerde industrie aan 
gekwalificeerde arbeidskrachten;

Or. en

Amendement 14
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor investeringen in mensen en 
voor het verlenen van voorrang aan 
opleiding en scholing als middel om te 
anticiperen en in te spelen op de behoefte 
van een op nieuwe technologie en groene 
en energiearme economie gebaseerde 
industrie aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten;

2. pleit voor investeringen in mensen en 
voor het verlenen van voorrang aan 
opleiding, bijscholing en scholing als 
middel om te anticiperen en in te spelen op 
de behoefte van een op nieuwe technologie 
en groene en energiearme economie 
gebaseerde industrie aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten;

Or. en

Amendement 15
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor investeringen in mensen en 
voor het verlenen van voorrang aan 
opleiding en scholing als middel om te 
anticiperen en in te spelen op de behoefte 
van een op nieuwe technologie en groene 
en energiearme economie gebaseerde 
industrie aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten;

2. pleit voor investeringen in mensen en 
voor het verlenen van voorrang aan 
opleiding en scholing als middel om te 
anticiperen en in te spelen op de behoefte 
van bijvoorbeeld een op nieuwe 
technologie en groene en energiearme 
economie gebaseerde industrie aan 
gekwalificeerde arbeidskrachten;

Or. en

Amendement 16
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor investeringen in mensen en 
voor het verlenen van voorrang aan 

2. pleit voor investeringen in mensen en 
voor het verlenen van voorrang aan 
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opleiding en scholing als middel om te 
anticiperen en in te spelen op de behoefte 
van een op nieuwe technologie en groene 
en energiearme economie gebaseerde 
industrie aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten;

opleiding en scholing als middel om te 
anticiperen en in te spelen op de behoefte 
van een op nieuwe technologie en groene 
en energiearme economie gebaseerde 
industrie aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten; benadrukt in dit verband 
de voordelen van duale 
opleidingssystemen en pleit voor een 
nauwere samenwerking tussen bedrijven 
en universiteiten en hogescholen;

Or. de

Amendement 17
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beveelt de Unie en de lidstaten aan 
ook aanzienlijke investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling te doen, met 
name om de overgang te faciliteren naar 
een minder energieverslindende industrie 
die verenigbaar is met de milieuambities 
van de Unie; deze ambities moeten zo 
worden uitgedacht dat ze in evenwicht zijn 
met de industriële ambities van de EU;

Or. fr

Amendement 18
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vraagt om meer personeel voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie aan 
te werven en om investeringen te doen met 
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als doel de opleiding van het personeel en 
de arbeids- en onderzoeksomstandigheden 
en -middelen naar een zo hoog mogelijk 
niveau te brengen;

Or. fi

Amendement 19
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. vraagt om de bevordering op de 
werkvloer van een positief klimaat en een 
systeem waarmee het personeel kan 
worden beoordeeld op zijn verdiensten 
zoals zij eraan bijdragen om de ervaring 
en de creativiteit die alle medewerkers 
samen bezitten ten volle te benutten, 
teneinde de werkmethoden en de 
productieprocessen te optimaliseren en 
het rendement van de voorzieningen te 
verhogen;

Or. fi

Amendement 20
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het belang van de sectorale 
sociale dialoog om de Europese industrie 
een nieuwe richting in te stuwen, waarbij 
voorrang wordt gegeven aan de 
ontwikkeling van verantwoord 
ondernemen en een sociaal keurmerk voor 

3. onderstreept het belang van de sectorale 
sociale dialoog om de Europese industrie 
een nieuwe richting in te stuwen, waarbij 
voorrang wordt gegeven aan verantwoord 
ondernemen en dit wordt ondersteund met 
wetgevingsinitiatieven, met als doel het 
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bedrijven, op basis van 
gemeenschappelijke criteria, met als doel 
het personeel te betrekken bij de toekomst 
van hun onderneming en de ontwikkeling 
van flexiezekerheid mogelijk te maken;

personeel actief te betrekken bij de 
toekomst van hun onderneming en de 
ontwikkeling van flexiezekerheid mogelijk 
te maken;

Or. de

Amendement 21
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het belang van de sectorale 
sociale dialoog om de Europese industrie 
een nieuwe richting in te stuwen, waarbij 
voorrang wordt gegeven aan de 
ontwikkeling van verantwoord ondernemen 
en een sociaal keurmerk voor bedrijven, op 
basis van gemeenschappelijke criteria, met 
als doel het personeel te betrekken bij de 
toekomst van hun onderneming en de 
ontwikkeling van flexiezekerheid mogelijk 
te maken;

3. onderstreept het belang van de sectorale 
sociale dialoog om de Europese industrie 
een nieuwe richting in te stuwen, waarbij 
voorrang wordt gegeven aan de 
ontwikkeling van verantwoord ondernemen 
en een sociaal keurmerk voor bedrijven, op 
basis van gemeenschappelijke criteria, met 
als doel het personeel en de 
vertegenwoordigers daarvan te betrekken 
bij de toekomst van hun onderneming en 
de ontwikkeling van een evenwichtige
flexiezekerheid mogelijk te maken die de 
schepping van fatsoenlijke, duurzame en 
kwalitatief hoogstaande banen 
ondersteunt;

Or. fr

Amendement 22
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het belang van de sectorale 
sociale dialoog om de Europese industrie 

3. onderstreept het belang van de sectorale 
sociale dialoog om de Europese industrie 
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een nieuwe richting in te stuwen, waarbij 
voorrang wordt gegeven aan de 
ontwikkeling van verantwoord ondernemen 
en een sociaal keurmerk voor bedrijven, op 
basis van gemeenschappelijke criteria, met 
als doel het personeel te betrekken bij de 
toekomst van hun onderneming en de 
ontwikkeling van flexiezekerheid mogelijk 
te maken;

een nieuwe richting in te stuwen, waarbij 
voorrang wordt gegeven aan de 
ontwikkeling van verantwoord ondernemen 
en een sociaal keurmerk voor bedrijven, op 
basis van gemeenschappelijke criteria, met 
als doel het personeel te betrekken bij de 
toekomst van hun onderneming en de 
ontwikkeling van een voor beide aspecten 
evenwichtige flexiezekerheid mogelijk te 
maken;

Or. fr

Amendement 23
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het belang van de sectorale 
sociale dialoog om de Europese industrie 
een nieuwe richting in te stuwen, waarbij 
voorrang wordt gegeven aan de 
ontwikkeling van verantwoord ondernemen 
en een sociaal keurmerk voor bedrijven, op 
basis van gemeenschappelijke criteria, met 
als doel het personeel te betrekken bij de 
toekomst van hun onderneming en de 
ontwikkeling van flexiezekerheid mogelijk 
te maken;

3. onderstreept het belang van de sectorale 
sociale dialoog om de Europese industrie 
een nieuwe richting in te stuwen, waarbij 
voorrang wordt gegeven aan de
ontwikkeling van verantwoord ondernemen 
en een sociaal keurmerk voor bedrijven, op 
basis van gemeenschappelijke criteria, met 
als doel het personeel te betrekken bij de 
toekomst van hun onderneming en de 
ontwikkeling van flexiezekerheid mogelijk 
te maken; benadrukt de noodzaak de 
rechten van werknemers en 
vertegenwoordigers van werknemers op 
informatie, raadpleging en 
medezeggenschap te versterken, met name 
bij herstructureringen van 
ondernemingen; verwijst met name naar 
de resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2013 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende informatie 
voor en raadpleging van werknemers, 
anticipatie en beheer van herstructurering 
(2012/2061(INI));
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Or. de

Amendement 24
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat de schepping van 
een eigen inkomstenbron voor de 
Europese begroting gebruikt zou kunnen 
worden voor de herindustrialisering van 
Europa;

Or. fr

Amendement 25
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat in termen van 
herindustrialisering een maatschappelijk 
verantwoorde manier van herstructureren 
een cruciale rol speelt in het anticiperen 
op en het beheren van de veranderingen 
in de sectoren, zoals benadrukt in de 
resolutie van het Europees Parlement van 
15 januari 2013;

Or. fr

Amendement 26
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie zo snel 
mogelijk, op basis van artikel 225 van het 
Verdrag en na raadpleging van de sociale 
partners, een wetgevingsvoorstel in te 
dienen betreffende informatie voor en 
raadpleging van werknemers en 
anticipatie en beheer van 
herstructurering, naar aanleiding van de 
uitgebreide aanbevelingen uit het Cercas-
verslag;

Or. en

Amendement 27
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst nogmaals op de dringende behoefte 
aan maatregelen ter bevordering van de 
oprichting en de ondersteuning van 
innoverende industrieën, door de toegang 
van de kmo's tot financiering te 
vergemakkelijken, de fiscale en 
administratieve druk te verlagen en de 
mogelijkheden van de interne digitale
markt te benutten;

4. wijst nogmaals op de dringende behoefte 
aan maatregelen ter bevordering van de 
oprichting en de ondersteuning van 
innoverende industrieën en eco-
industrieën, door de toegang van de kmo's 
tot financiering te vergemakkelijken, de 
fiscale druk beter te verdelen die vaak 
meer op de kmo's neerkomt dan op de 
vestigingen van grote multinationale 
firma's, stimulerende milieubelastingen te 
ontwikkelen, plaatselijke ambachten te 
steunen en de mogelijkheden van de 
interne digitale markt te benutten;

Or. fr

Amendement 28
Birgit Sippel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst nogmaals op de dringende behoefte 
aan maatregelen ter bevordering van de 
oprichting en de ondersteuning van 
innoverende industrieën, door de toegang 
van de kmo's tot financiering te 
vergemakkelijken, de fiscale en
administratieve druk te verlagen en de 
mogelijkheden van de interne digitale 
markt te benutten;

4. wijst nogmaals op de dringende behoefte 
aan maatregelen ter bevordering van de 
oprichting en de ondersteuning van 
innoverende industrieën, door de toegang 
van de kmo's tot financiering te 
vergemakkelijken en de mogelijkheden van 
de interne digitale markt te benutten;

Or. de

Amendement 29
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst nogmaals op de dringende behoefte 
aan maatregelen ter bevordering van de 
oprichting en de ondersteuning van 
innoverende industrieën, door de toegang 
van de kmo's tot financiering te 
vergemakkelijken, de fiscale en
administratieve druk te verlagen en de 
mogelijkheden van de interne digitale 
markt te benutten;

4. wijst nogmaals op de dringende behoefte 
aan maatregelen ter bevordering van de 
oprichting en de ondersteuning van 
innoverende industrieën, door de toegang 
van de kmo's tot financiering te 
vergemakkelijken en de mogelijkheden van 
de interne digitale markt te benutten;

Or. de

Amendement 30
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst nogmaals op de dringende behoefte 4. wijst nogmaals op de dringende behoefte 
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aan maatregelen ter bevordering van de 
oprichting en de ondersteuning van 
innoverende industrieën, door de toegang 
van de kmo's tot financiering te 
vergemakkelijken, de fiscale en
administratieve druk te verlagen en de 
mogelijkheden van de interne digitale 
markt te benutten;

aan maatregelen ter bevordering van de 
oprichting en de ondersteuning van 
innoverende industrieën, door de toegang 
van de kmo's tot financiering te 
vergemakkelijken en de mogelijkheden van 
de interne digitale markt te benutten;

Or. fr

Amendement 31
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst nogmaals op de dringende behoefte 
aan maatregelen ter bevordering van de 
oprichting en de ondersteuning van 
innoverende industrieën, door de toegang 
van de kmo's tot financiering te 
vergemakkelijken, de fiscale en 
administratieve druk te verlagen en de 
mogelijkheden van de interne digitale 
markt te benutten;

4. wijst nogmaals op de dringende behoefte 
aan maatregelen ter bevordering van de 
oprichting en de ondersteuning van 
innoverende industrieën, door de toegang 
van de kmo's tot financiering te 
vergemakkelijken, de fiscale en 
administratieve druk die op hen weegt te 
verlagen door bedrijven, 
onderwijsinstellingen en
onderzoekslaboratoria beter te laten 
samenwerken en door de mogelijkheden 
van de interne digitale markt te benutten;

Or. fi

Amendement 32
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat met name kmo's en 
klassieke productietakken, met inbegrip 
van de energie-intensieve sectoren, 
ondersteund moeten worden bij het 



AM\943939NL.doc 19/24 PE516.656v01-00

NL

ontwikkelen van duurzame 
bedrijfsmodellen en het initiëren van 
innovaties die de hulpbronnenefficiëntie 
verbeteren;

Or. en

Amendement 33
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. beveelt aan het programma voor 
ondernemerschap en innovatie (POI) en 
het programma voor het 
concurrentievermogen van kmo's (Cosme) 
beter te benutten;

Or. fr

Amendement 34
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. stelt meer samenhang tussen ons 
handelsbeleid, ons concurrentiebeleid en 
ons industrieel beleid voor, teneinde 
kmo's te helpen buiten hun land van 
herkomst actief te zijn en hun toegang tot 
de markten te bevorderen;

Or. fr

Amendement 35
Philippe Boulland
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. herinnert aan het belang en de 
reikwijdte van de vereiste dat de sociale 
normen worden nageleefd voor het 
uitschrijven van omvangrijke openbare 
aanbestedingen;

Or. fr

Amendement 36
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor de oprichting van 
informatiecentra om de ondernemers 
bewust te maken van de voordelen van het 
in stand houden of het verplaatsen van hun 
activiteiten in Europa en om het beroep op 
EURES te optimaliseren om de 
deskundigheid van de jonge werkzoekende 
Europeanen te benutten en de problemen te 
ontwijken die voortvloeien uit de
inwerkingtreding van de 
"Dienstenrichtlijn" en de toename van de
sociale dumping.

6. onderstreept dat het nodig is om de 
ondernemers bewust te maken van de 
voordelen van het in stand houden of het 
verplaatsen van hun activiteiten in Europa; 
stelt voor om het beroep op EURES te 
optimaliseren om de deskundigheid van de 
jonge werkzoekende Europeanen te 
benutten en roept de lidstaten op de
"Dienstenrichtlijn" beter ten uitvoer te 
leggen en de sociale dumping te 
beëindigen.

Or. en

Amendement 37
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor de oprichting van 
informatiecentra om de ondernemers 
bewust te maken van de voordelen van het 
in stand houden of het verplaatsen van hun 
activiteiten in Europa en om het beroep op 
EURES te optimaliseren om de 
deskundigheid van de jonge werkzoekende 
Europeanen te benutten en de problemen 
te ontwijken die voortvloeien uit de 
inwerkingtreding van de 
"Dienstenrichtlijn" en de toename van de
sociale dumping.

6. pleit voor de oprichting van 
informatiecentra om de ondernemers 
bewust te maken van de voordelen van het 
in stand houden of het verplaatsen van hun 
activiteiten in Europa; is van mening dat 
een nieuwe nadruk op korte 
toeleveringsketens nieuwe kansen creëert 
voor Europese bedrijven in niche-
productietakken en derhalve het
plaatselijke groeipotentieel vergroot; 
merkt op dat korte toeleveringsketens 
ertoe leiden dat producten lokaal 
betrokken worden en dat de 
productiesector efficiënter wordt, waarbij 
plaatselijke werkgelegenheid wordt 
gecreëerd; is van mening dat plaatselijke 
tekorten aan vaardigheden een groot 
probleem vormen en wijst erop dat het
beroep op EURES moet worden 
geoptimaliseerd om de deskundigheid van 
de jonge werkzoekende Europeanen te 
benutten, zodat de "Dienstenrichtlijn" beter 
ten uitvoer wordt gelegd en de
arbeidsmobiliteit wordt bevorderd, waarbij 
het risico op sociale dumping wordt 
verkleind.

Or. en

Amendement 38
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor de oprichting van 
informatiecentra om de ondernemers 
bewust te maken van de voordelen van het 
in stand houden of het verplaatsen van hun 
activiteiten in Europa en om het beroep op 
EURES te optimaliseren om de 
deskundigheid van de jonge werkzoekende 
Europeanen te benutten en de problemen te 

6. pleit voor de aanwending van alle 
beschikbare financiële en normatieve 
middelen ter bevordering van de 
verplaatsing van economische activiteiten, 
en vraagt om de oprichting van 
informatiecentra om de ondernemers 
bewust te maken van de voordelen van het 
in stand houden of het verplaatsen van hun 



PE516.656v01-00 22/24 AM\943939NL.doc

NL

ontwijken die voortvloeien uit de 
inwerkingtreding van de
"Dienstenrichtlijn" en de toename van de 
sociale dumping.

activiteiten in Europa en om het beroep op 
EURES te optimaliseren om de 
deskundigheid van de jonge werkzoekende 
Europeanen te benutten en de problemen te 
ontwijken die voortvloeien uit de 
inwerkingtreding van de
"Dienstenrichtlijn" en de toename van de 
sociale dumping.

Or. fr

Amendement 39
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt de Commissie om per sector 
de meerwaarde van de Europese 
industriële productie in de mondiale 
productieketens diepgaand te 
onderzoeken, teneinde te bepalen in 
hoeverre de industriële sectoren in de 
afzonderlijke lidstaten zijn verankerd, en 
om op efficiëntere wijze een 
gemeenschappelijke strategie te 
ontwikkelen ter bescherming van de 
Europese industriële belangen;

Or. fr

Amendement 40
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. vraagt de Commissie te bepalen in 
hoeverre de weigering van een groep van 



AM\943939NL.doc 23/24 PE516.656v01-00

NL

wereldwijde omvang om een onderdeel 
waarvoor deze groep heeft besloten het te 
sluiten, over te dragen aan een andere 
potentiële opkopende groep, of aan een 
overheidsentiteit voor een tijdelijke 
publieke overname, in overeenstemming 
is met het Europese mededingingsrecht;

Or. fr

Amendement 41
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. onderstreept dat de Unie moet 
toezien op haar industriële belang in het 
kader van haar handelsbetrekkingen, 
zowel bij de totstandkoming van haar 
handelsovereenkomsten of haar 
wetgeving betreffende toegang tot haar 
aanbestedingsmarkt voor ondernemingen 
in derde landen als wat betreft de 
onvoldoende inzet van middelen ter 
bescherming tegen oneerlijke 
concurrentie door ondernemingen in 
derde landen;

Or. fr

Amendement 42
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. beveelt de Commissie en de 
lidstaten aan de nodige voorzieningen te 
treffen voor de totstandkoming van een 
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Europees industrieel beleid dat niet 
verzwakt zou worden door de concurrentie 
tussen lidstaten zoals die momenteel 
bestaat; beveelt hiertoe een convergentie 
naar hogere nationale normen op sociaal 
gebied en een fiscale harmonisatie aan;

Or. fr

Amendement 43
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. dringt er bij de lidstaten op aan 
om in geval van mogelijke wijzigingen 
van de Verdragen een gemeenschappelijk 
industrieel beleid op te stellen met 
vergelijkbare ambities en middelen als het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid; dat 
wil zeggen een heus transnationaal 
overleg voor een gemeenschappelijke 
strategie, aanzienlijke financiële middelen 
en instrumenten voor marktregulering 
waarover de overige grote mondiale 
handelsgebieden beschikken, zoals het 
monetaire instrument of de regels 
betreffende staatssteun die zijn afgestemd 
op de behoeften van onze industrie, met 
eerbiediging van het internationale recht;

Or. fr


