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Amendement 1
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Titel

Ontwerpresolutie Amendement

over herindustrialisering van Europa ter 
bevordering van concurrentievermogen en 
duurzaamheid

over bevordering van 
concurrentievermogen ter ondersteuning 
van een duurzame industrie

Or. fr

Amendement 2
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het voorstel van de Commissie 
van 29 november 2012 inzake een nieuw
algemeen milieuactieprogramma voor de 
Europese Unie voor de periode tot en met 
2020 "Goed leven, binnen de grenzen van 
onze planeet",

Or. fr

Amendement 3
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
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van 31 juli 2012 getiteld “Strategie voor 
het duurzame concurrentievermogen van 
de bouwsector en de ondernemingen in 
die sector” (COM 2012/433),

Or. en

Amendement 4
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 18

Ontwerpresolutie Amendement

gezien het werkdocument van de 
Commissie van 26 september 2011 getiteld 
"De concurrentiepositie van de Europese 
geavanceerde industrie" 
(SWD(2013)0286),

gezien het werkdocument van de diensten 
van de Commissie van 26 september 2012
getiteld “De concurrentiepositie van de 
Europese geavanceerde industrie” 
(SWD(2012)0286),

Or. en

Amendement 5
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Visum 18

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het werkdocument van de 
Commissie van 26 september 2011 getiteld 
"De concurrentiepositie van de Europese 
geavanceerde industrie" 
(SWD(2013)0286),

– gezien het werkdocument van de 
Commissie van 26 september 2012 getiteld 
"De concurrentiepositie van de Europese 
geavanceerde industrie" 
(SWD(2012)0286),

Or. fr

Amendement 6
Jürgen Creutzmann
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Ontwerpresolutie
Visum 18

Ontwerpresolutie Amendement

gezien het werkdocument van de 
Commissie van 26 september 2011 getiteld 
"De concurrentiepositie van de Europese 
geavanceerde industrie" 
(SWD(2013)0286),

gezien het werkdocument van de 
Commissie van 26 september 2012 getiteld 
“De concurrentiepositie van de Europese 
geavanceerde industrie” 
(SWD(2013)0286),

Or. en

Amendement 7
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Visum 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de Follow-up van de Commissie 
van de ‘top 10’-raadpleging over EU-
regels voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (COM(2013) 446 final),

Or. en

Amendement 8
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité van 17 
april 2013 inzake het duurzame 
concurrentievermogen van de bouwsector 
(CCMI/107),



PE516.804v01-00 6/96 AM\1000727NL.doc

NL

Or. en

Amendement 9
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité van 6 juni 
2013 getiteld “Participatie en 
betrokkenheid van werknemers als 
sleutelfactoren voor goede 
bedrijfspraktijken en evenwichtige 
oplossingen om uit de crisis te geraken” 
(2013/C 161/06),

Or. en

Amendement 10
Franck Proust, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Visum 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 25 november 
2010 over mensenrechten, sociale normen 
en milieunormen in internationale 
handelsovereenkomsten1,

Or. fr

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0434.
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Amendement 11
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 2 juli 2013 over 
de bijdrage van coöperaties aan de 
bestrijding van de crisis1,

Or. en

Amendement 12
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Visum 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 14 maart 2013 
over het Stappenplan Energie 2050 - een 
toekomst met energie2,

Or. en

Amendement 13
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Visum 40 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 21 november 
2012 over industriële, energetische en 
andere aspecten van schaliegas en -olie3,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0301.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0088.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0444.
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Or. en

Amendement 14
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Visum 40 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 21 november 
2012 over de gevolgen voor het milieu van 
de winning van schaliegas en schalieolie1,

Or. en

Amendement 15
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het industriebeleid 
een belangrijke sociale dimensie heeft die 
een invloed heeft op alle lagen van de 
maatschappij;

Or. es

Amendement 16
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Europese industrie 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0443.
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een niet eerder geziene crisis doormaakt 
en dat zij tal van belemmeringen verenigt 
die haar concurrentievermogen 
aantasten;

Or. fr

Amendement 17
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de energiekosten voor 
de industrie en de toenemende verschillen 
in energieprijzen tussen Europa en 
andere industrielanden (met name de 
Verenigde Staten) een steeds belangrijker 
rol zullen spelen indien niet naar behoren 
op de huidige ontwikkelingen wordt 
gereageerd;

Or. en

Amendement 18
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Overweging B (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de verwachte stijging 
van de O&O-uitgaven mogelijk alleen kan 
worden gerealiseerd indien particuliere 
ondernemingen daarvoor voldoende 
financiële middelen kunnen uittrekken 
die niet hoeven te worden besteed aan 
onnodige kosten als gevolg van belastende 
wetgeving;

Or. en
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Amendement 19
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Overweging B (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het scheppen van 
betere algemene omstandigheden voor 
een Europees industriebeleid de 
verwezenlijking en effectieve werking van 
de interne markt van de EU binnen een 
sociale markteconomie inhoudt;

Or. es

Amendement 20
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging B (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de lidstaten zich 
zouden moeten baseren op methoden voor 
industri le herstructurering die in Europa 
en in andere landen tot successen hebben 
geleid;

Or. fr

Amendement 21
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Overweging C (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Commissie erop 
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heeft gewezen dat de Europese industrie 
haar aantrekkelijkheid mogelijk zal 
herwinnen als gevolg van een verwachte 
afname van de wereldwijde 
loonverschillen;

Or. en

Amendement 22
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Overweging C (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat moet worden 
gegarandeerd dat het energie-, klimaat-, 
milieu-, industrie- en handelsbeleid van 
de EU op elkaar worden afgestemd om zo 
een goed evenwicht te vinden tussen de 
doelstellingen van het klimaat- en 
milieubeschermingsbeleid en de RISE-
doelstellingen;

Or. es

Amendement 23
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging C (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de door de Europese 
Commissie voorgelegde cijfers ambitieus 
doch voorwaardelijk zijn, aangezien ze 
gekoppeld zijn aan tal van factoren die 
nog onvoldoende ge๏dentificeerd zijn;

Or. fr
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Amendement 24
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging D (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de eerste prioriteit 
van Europa moet bestaan in het 
veiligstellen van het productieapparaat en 
de knowhow, waarbij zij tegelijk binnen 
afzienbare tijd haar mondiale 
concurrentievermogen kan herstellen;

Or. fr

Amendement 25
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU een strategie 
nodig heeft om de economische en 
financiële crisis aan te pakken en een 
impuls te geven aan een nieuwe 
economische dynamiek;

Or. en

Amendement 26
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europese industrie 
een sleutelrol speelt en een belangrijk 
onderdeel van de oplossing voor deze 
crisis vormt;

Or. en

Amendement 27
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de industriële 
concurrenten van Europa al jarenlang 
sterke industriële strategieën ontwikkelen;

Or. en

Amendement 28
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de Commissie moet 
worden geprezen vanwege het feit dat zij 
de aanzet geeft tot een industriebeleid met 
haar mededeling die ten doel heeft een 
industriële omslag tot stand te brengen;

Or. en
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Amendement 29
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de gezamenlijke 
toekomst van Europa als vestigingsplaats 
voor bedrijven ligt in een 
moderniseringsoffensief dat 
innovatiecentra versterkt en de
ontwikkelingsachterstand van industrieel 
en structureel zwakke regio’s wegwerkt;

Or. en

Amendement 30
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in een Europees 
industriebeleid de juiste combinatie van 
beleidsmaatregelen moet worden 
gevonden om het kader te verbeteren, 
rekening houdend met de verschillende 
nationale en regionale (waaronder 
grensoverschrijdende) economische en 
sociale realiteiten en omstandigheden; 
overwegende dat het industriebeleid moet 
worden verankerd in een markt waar de 
overheid het regelgevend kader vaststelt, 
maar niet rechtstreeks tussenbeide komt 
om de winnaars aan te wijzen;

Or. en
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Amendement 31
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de verminderde 
beschikbaarheid van krediet een 
beperking vormt voor investeringen en 
zowel de innovatie als de invoering van 
nieuwe, efficiënte technologieën 
belemmert; overwegende dat een 
industriebeleid in Europa derhalve een 
robuuste financiële architectuur vereist 
die investeringen bevordert;

Or. en

Amendement 32
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de 
financieringsvoorwaarden in Zuid-
Europa strenger zijn, waardoor gerichte 
financieringsoplossingen nodig zijn;

Or. en

Amendement 33
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de EU behoefte heeft 
aan een aanpak van het industrieel beleid 
waarin concurrentievermogen, 
duurzaamheid en fatsoenlijk werk worden 
gecombineerd om de voornaamste 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 34
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging J (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de 
arbeidsproductiviteit de afgelopen 
decennia veel meer is toegenomen dan de 
hulpbronnenproductiviteit, terwijl uit 
ramingen blijkt dat arbeidskosten minder 
dan 20 % van de prijs van een product 
vertegenwoordigen, terwijl hulpbronnen 
40 % uitmaken;

Or. en

Amendement 35
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging K (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat, gezien de mondiale 
uitdagingen, energie- en 
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hulpbronnenefficiëntie de kern moeten 
vormen van de inspanningen gericht op 
vernieuwing van de Europese 
industriesector wil de Europese industrie 
in de toekomst concurrerend blijven;

Or. en

Amendement 36
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging L (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de Europese Unie een 
ambitieuze, milieuefficiënte en groene 
industriestrategie nodig heeft om de 
verwerkende industrie nieuw leven in te 
blazen en hooggekwalificeerde en 
goedbetaalde banen te scheppen;

Or. en

Amendement 37
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging M (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat alleen al in de 
sectoren energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie tegen 2020 vijf 
miljoen banen kunnen worden gecreëerd;

Or. en
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Amendement 38
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging N (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de Europese Unie 
tevens over een immense 
innovatiecapaciteit beschikt en dat zes 
EU-lidstaten tot de top tien van de vijftig 
meest innovatieve landen ter wereld 
behoren;

Or. en

Amendement 39
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging O (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat het industriebeleid 
veel gebieden raakt en de Commissie 
derhalve haar industriebeleid duidelijk 
moet integreren in de EU2020-strategie, 
de ontwikkeling van de routekaart voor 
een koolstofarme economie in 2050, de 
industriële initiatieven in het kader van 
het SET-plan en de visie voor 2050 in de 
routekaart op weg naar een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen in Europa;

Or. en

Amendement 40
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging P (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat voor een Europees 
industriebeleid een sterke 
beroepsbevolking noodzakelijk is, terwijl 
gemiddeld slechts 7 % van de 
laaggeschoolde beroepsbevolking een 
opleiding heeft gevolgd;

Or. en

Amendement 41
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Een strategie voor de opleving van de 
industrie voor een duurzaam Europa
(RISE-strategie): beginselen, 
doelstellingen en governance

Maatregelen voor de herindustrialisering 
van Europa ter bevordering van 
concurrentievermogen en duurzaamheid

Or. sl

Amendement 42
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Ondertitel 1

Ontwerpresolutie Amendement

Een strategie voor de opleving van de 
industrie voor een duurzaam Europa
(RISE-strategie): beginselen, 
doelstellingen en governance

Een strategie ten behoeve van een 
duurzame industrie in Europa: beginselen, 
doelstellingen en governance

Or. fr
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Amendement 43
Konrad Szymański, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Een strategie voor de opleving van de 
industrie voor een duurzaam Europa 
(RISE-strategie): beginselen, doelstellingen 
en governance

Een strategie voor de opleving van de 
industrie voor een sterk Europa (RISE-
strategie): beginselen, doelstellingen, 
coördinatie en governance

Or. en

Amendement 44
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor het industriebeleid;

1. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor het industriebeleid, 
aangezien deze aandacht van wezenlijk 
belang is voor de economische 
ontwikkeling en het 
concurrentievermogen; benadrukt dat 
alleen op die manier het 
werkloosheidsprobleem in Europa kan 
worden opgelost en de duurzaamheid van 
welvaart en groei op de lange termijn kan 
worden gegarandeerd; onderstreept voorts 
het cruciale belang van de verwerkende 
industrie voor duurzame groei en 
werkgelegenheid in de Europese Unie en 
wijst op de nauwe samenhang tussen 
toonaangevende ondernemingen enerzijds 
en kleine en middelgrote ondernemingen 
anderzijds;

Or. de
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Amendement 45
Konrad Szymański, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor het industriebeleid;

1. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor het industriebeleid; 
wijst er nadrukkelijk op dat een 
toekomstig Europees industriebeleid de 
zwakke punten van de EU-economie moet 
aanpakken, zoals daar in de eerste plaats 
zijn de hoge energieprijzen en de te hoge 
lasten voor ondernemingen, met name 
kmo’s;

Or. en

Amendement 46
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor het industriebeleid;

1. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor het industriebeleid 
en spreekt zijn krachtige steun uit voor de 
doelstelling om het aandeel van de 
industrie in de productie tegen 2020 tot 
20 % te verhogen;

Or. en

Amendement 47
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor het industriebeleid;

1. is verheugd dat de Commissie eindelijk
speciale aandacht heeft voor het 
industriebeleid;

Or. fr

Amendement 48
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
onderzoek te doen naar de 
mulitpliereffecten van toonaangevende 
ondernemingen (leading competence 
units) met betrekking tot hun macro-
economische productie-, waarde- en 
werkgelegenheidsnetwerken; is van 
mening dat toonaangevende 
ondernemingen niet per definitie vanwege 
hun omvang als zodanig worden 
gedefinieerd, maar dat zij aan een aantal 
criteria voldoen, zoals het feit dat ze 
internationaal georiënteerd zijn, dat ze 
een bepaald minimumaandeel op de 
binnenlandse en mondiale markt hebben, 
dat ze O&O intensief zijn en dat ze binnen 
een groot netwerk samenwerken met 
andere ondernemingen; is van mening dat 
een dergelijk onderzoek met name de 
nauwe samenhang tussen industriële 
ondernemingen en kmo's kan aantonen 
en zodoende een aantal stereotiepe 
denkbeelden met betrekking tot de 
verwerkende industriële basis kan 
ontkrachten;

Or. de
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Amendement 49
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de industriële sector 
nog altijd van bijzonder groot belang is 
voor de werkgelegenheid in de EU; wijst 
op het feit dat 75 % van de Europese 
export uit industriële producten bestaat;
onderstreept dat de industrie een kwart 
van de arbeidsplaatsen schept, aan circa 
34 miljoen mensen werk biedt en 
verantwoordelijk is voor 80 % van de 
uitgaven op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling en dat elke arbeidsplaats in 
de industriesector bovendien circa twee 
extra arbeidsplaatsen in de bijbehorende 
toeleverings- en dienstensector oplevert;

Or. de

Amendement 50
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de industrie 
verantwoordelijk is voor een groot deel 
van de waardencreatie in de Europese 
economie en voor heel wat 
werkgelegenheid zorgt in de 
maakindustrie en de dienstensector; 
benadrukt in dit kader het grote belang 
van de industrie voor ons economisch 
model;

Or. nl



PE516.804v01-00 24/96 AM\1000727NL.doc

NL

Amendement 51
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt het feit dat maatregelen ter 
bestrijding van loon- en sociale dumping, 
ter bevordering van de participatie van 
werknemers en ter herstructurering in het 
Commissievoorstel ontbreken;

Or. de

Amendement 52
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is verheugd dat de Commissie 
aandacht heeft voor producenten, met 
name industri le, en niet alleen voor 
consumenten;

Or. fr

Amendement 53
Zbigniew Ziobro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de toekomstige 
industriële kracht van Europa ligt in een 
strategie voor de opleving van de industrie 
voor een duurzaam Europa (Renaissance 
of Industry for a Sustainable Europe, 

Schrappen
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RISE), die technologische, zakelijke en 
sociale innovatie nastreeft met het oog op 
een derde industriële revolutie inclusief 
een koolstofarm moderniseringsoffensief; 
voert aan dat de RISE-strategie nieuwe 
markten, bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal creëren, hetgeen leidt tot een 
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van 
een dergelijke strategie zijn;

Or. pl

Amendement 54
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de toekomstige industri le 
kracht van Europa ligt in een strategie 
voor de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of 
Industry for a Sustainable Europe, RISE),
die technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industri le revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; 
voert aan dat de RISE-strategie nieuwe 
markten, bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal cre ren, hetgeen leidt tot een 
industri le vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronneneffici ntie hoofdpijlers van een 
dergelijke strategie zijn;

2. benadrukt dat de industri le kracht van de 
Europese Unie ligt in een strategie die 
technologische, financi le, zakelijke, 
milieu- en sociale innovatie nastreeft met 
het oog op een derde industri le revolutie; 
voert aan dat deze strategie nieuwe 
markten, bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal cre ren, hetgeen leidt tot een 
industri le vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronneneffici ntie hoofdpijlers van een 
dergelijke strategie zijn;
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Or. fr

Amendement 55
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een
derde industriële revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; 
voert aan dat de RISE-strategie nieuwe 
markten, bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal creëren, hetgeen leidt tot een 
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van 
een dergelijke strategie zijn;

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
versterking van de industrie als geheel;
voert aan dat de RISE-strategie nieuwe 
markten, bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal creëren, hetgeen leidt tot een 
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat onderzoek en ontwikkeling, 
scholing, open goederen-, diensten- en 
grondstoffenmarkten, een geïntegreerde 
interne markt met een gestroomlijnde 
regelgeving, functionerende 
kapitaalmarkten, een moderne 
infrastructuur en energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van 
een dergelijke strategie zijn;

Or. de

Amendement 56
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industriële revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; 
voert aan dat de RISE-strategie nieuwe 
markten, bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal creëren, hetgeen leidt tot een 
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van
een dergelijke strategie zijn;

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
rol en betekenis van Europa ligt in een 
strategie voor de opleving van de industrie 
voor een duurzaam Europa (Renaissance of 
Industry for a Sustainable Europe, RISE), 
die technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
herindustrialisatie inclusief een effectief
moderniseringsoffensief; voert aan dat de 
juiste RISE-strategie een duurzaam 
douanebeleid omvat en nieuwe markten 
voor nieuwe innovatieve producten en 
diensten, nieuwe bedrijfsmodellen en 
creatieve ondernemingen, nieuwe banen 
en fatsoenlijk werk zal creëren; is van 
mening dat efficiënt gebruik van energie
en hulpbronnen en doeltreffende 
arbeidsorganisatie hoofdpijlers zijn van de
strategie inzake het 
concurrentievermogen;

Or. pl

Amendement 57
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de toekomstige industri le 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industri le revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; 
voert aan dat de RISE-strategie nieuwe 
markten, bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 

2. benadrukt dat de toekomstige industri le 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industri le revolutie inclusief een 
moderniseringsoffensief; voert aan dat de 
RISE-strategie nieuwe markten, 
bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
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werk zal cre ren, hetgeen leidt tot een 
industri le vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronneneffici ntie hoofdpijlers van een 
dergelijke strategie zijn;

werk zal kunnen cre ren, hetgeen leidt tot 
een industri le vernieuwing met 
economische dynamiek, vertrouwen in de 
economie en economisch 
concurrentievermogen; is van mening dat 
de voornaamste prioriteit bestaat in het 
veiligstellen van het productieapparaat en 
de knowhow en dat energie- en 
hulpbronneneffici ntie hoofdpijlers van een 
dergelijke strategie zijn;

Or. fr

Amendement 58
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industriële revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; voert 
aan dat de RISE-strategie nieuwe markten, 
bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal creëren, hetgeen leidt tot een 
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van 
een dergelijke strategie zijn;

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industriële revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; voert 
aan dat de RISE-strategie evenals het 
behoud van de traditionele 
industrietakken nieuwe markten, 
bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zullen creëren, hetgeen leidt tot een
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat de beschikbaarheid van 
energie en grondstoffen tot concurrerende 
prijzen leidt en dat energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van 
een dergelijke strategie zijn;
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Or. de

Amendement 59
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of 
Industry for a Sustainable Europe, RISE), 
die technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industriële revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; 
voert aan dat de RISE-strategie nieuwe 
markten, bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal creëren, hetgeen leidt tot een 
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van 
een dergelijke strategie zijn;

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een sterk
Europa (Renaissance of Industry for a 
Sustainable Europe, RISE), die 
technologische en zakelijke innovatie 
nastreeft, met inbegrip van een 
omschakeling naar een koolstofarme 
economie, en een antwoord biedt op de 
steeds groter wordende sociale 
uitdagingen; hoopt ten zeerste dat de 
RISE-strategie nieuwe markten en 
creatieve ondernemers, nieuwe banen en 
fatsoenlijk werk zal creëren, hetgeen leidt 
tot een industriële vernieuwing met 
economische dynamiek, vertrouwen in de 
economie en economisch 
concurrentievermogen; is van mening dat 
energie- en hulpbronnenefficiëntie 
hoofdpijlers van een dergelijke strategie 
zijn;

Or. en

Amendement 60
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in maatregelen voor 
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de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of 
Industry for a Sustainable Europe, RISE), 
die technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industriële revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; voert 
aan dat de RISE-strategie nieuwe markten, 
bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal creëren, hetgeen leidt tot een 
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van 
een dergelijke strategie zijn;

de herindustrialisering van Europa ter 
bevordering van concurrentievermogen 
en duurzaamheid, die technologische, 
zakelijke en sociale innovatie nastreven
met het oog op een derde industriële 
revolutie inclusief een koolstofarm 
moderniseringsoffensief; voert aan dat de 
RISE-strategie nieuwe markten, 
bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal creëren, hetgeen leidt tot een 
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van 
een dergelijke strategie zijn;

Or. sl

Amendement 61
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industriële revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; 
voert aan dat de RISE-strategie nieuwe 
markten, bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal creëren, hetgeen leidt tot een 
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van 

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industriële revolutie; voert aan dat de 
RISE-strategie nieuwe markten, 
bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal creëren, hetgeen leidt tot een 
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van 
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een dergelijke strategie zijn; een dergelijke strategie zijn;

Or. de

Amendement 62
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industriële revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; voert 
aan dat de RISE-strategie nieuwe markten, 
bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal creëren, hetgeen leidt tot een 
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van 
een dergelijke strategie zijn;

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industriële revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; voert 
aan dat de RISE-strategie nieuwe markten, 
bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal creëren, hetgeen leidt tot een 
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van 
een dergelijke strategie zijn; wijst erop dat 
een betrouwbare toekomstgerichte 
infrastructuur op het gebied van vervoer, 
energieproductie en –distributie en 
telecommunicatie eveneens van groot 
belang is;

Or. en

Amendement 63
Gaston Franco
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de toekomstige industri le 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industri le revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; voert 
aan dat de RISE-strategie nieuwe markten, 
bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal cre ren, hetgeen leidt tot een 
industri le vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronneneffici ntie hoofdpijlers van een 
dergelijke strategie zijn;

2. benadrukt dat de toekomstige industri le 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industri le revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; voert 
aan dat de RISE-strategie nieuwe markten, 
bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal cre ren, hetgeen leidt tot een 
industri le vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energiebeheer en effici ntie van 
natuurlijke, menselijke en financi le 
hulpbronnen hoofdpijlers van een 
dergelijke strategie zijn;

Or. fr

Amendement 64
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industriële revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; voert 
aan dat de RISE-strategie nieuwe markten, 

2. benadrukt dat de toekomstige industriële 
kracht van Europa ligt in een strategie voor 
de opleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa (Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe, RISE), die 
technologische, zakelijke en sociale 
innovatie nastreeft met het oog op een 
derde industriële revolutie inclusief een 
koolstofarm moderniseringsoffensief; voert 
aan dat de RISE-strategie nieuwe markten, 
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bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal creëren, hetgeen leidt tot een 
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van 
een dergelijke strategie zijn;

bedrijfsmodellen en creatieve 
ondernemers, nieuwe banen en fatsoenlijk 
werk zal creëren, hetgeen leidt tot een 
industriële vernieuwing met economische 
dynamiek, vertrouwen in de economie en 
economisch concurrentievermogen; is van 
mening dat innovatie en energie- en 
hulpbronnenefficiëntie hoofdpijlers van 
een dergelijke strategie zijn;

Or. es

Amendement 65
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. stelt vast dat het aandeel van de 
Europese industrie in het 
gemeenschappelijk Europees BBP in 15 
jaar tijd van 20 naar 15% is gedaald;

Or. fr

Amendement 66
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. stelt vast dat de Europese ijzer- en 
staalindustrie 50% van haar capaciteit 
gebruikt en dat de Europese 
staalproductie sinds 2008 met 25% is 
gedaald;

Or. fr
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Amendement 67
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. stelt vast dat de Europese 
automobielsector, die in 2007 nog zestien 
miljoen auto's produceerde, in 2013 een 
productie van nog geen twaalf miljoen 
auto's zal realiseren;

Or. fr

Amendement 68
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quinquies. merkt op dat sinds het begin 
van de crisis zo'n 5ฐ500 Europese 
industri le bedrijven zijn 
"geherstructureerd", waarbij ongeveer 
2,7 miljoen banen zijn geschrapt;

Or. fr

Amendement 69
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 sexies. stelt vast dat het industri le 
concurrentievermogen in Europa gebukt 
gaat onder te hoge energieprijzen, dat de 
prijs van elektriciteit voor de industrie 
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volgens de Commissie ongeveer 21% 
hoger is dan in de Verenigde Staten van 
Amerika en 197% hoger dan in China;

Or. fr

Amendement 70
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 septies. stelt vast dat de prijs van 
aardgas volgens voorzitter Barroso tussen 
2005 en 2012 in de Verenigde Staten met 
66% is gedaald en in de Europese Unie 
met 35% is gestegen;

Or. fr

Amendement 71
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 octies. stelt vast dat de Europese Unie 
alleen staat met haar systeem van 
emissiequota en dat het aantal landen dat 
aangesloten blijft bij het protocol van 
Kyoto, de landen van de EU niet 
meegerekend, is afgenomen tot minder 
dan een half dozijn landen, die nog geen 
15% van de wereldwijde CO2-uitstoot 
voor hun rekening nemen, inclusief de 
Europese Unie;

Or. fr
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Amendement 72
Robert Goebbels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 nonies. stelt vast dat de 
milieuverplichtingen die op de Europese 
industrie wegen, steeds vaker ertoe leiden 
dat Europese industri len buiten de 
Europese Unie investeren;

Or. fr

Amendement 73
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie als leidraad moet 
dienen voor het toekomstige industriële 
concurrentievermogen van Europa;

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik;

Or. de

Amendement 74
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie als leidraad moet 
dienen voor het toekomstige industriële 
concurrentievermogen van Europa;

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden ontwikkeld overeenkomstig 
de beginselen van ondernemerschap,
eerlijke concurrentie, markteconomie en
milieubewustzijn; stelt dat het toekomstige 
industriële concurrentievermogen van 
Europa hand in hand moet gaan met de 
duurzaamheidsvisie;

Or. en

Amendement 75
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie als leidraad moet 
dienen voor het toekomstige industriële 
concurrentievermogen van Europa;

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoordelijke en sociale 
markteconomie die voldoet aan de 
beginselen van eerlijke concurrentie, en 
een evenwichtig, concurrerend en 
milieubewust beleid tot doel moet hebben;
stelt dat de innovatie- en 
duurzaamheidsvisie als leidraad moet 
dienen voor het toekomstige industriële 
concurrentievermogen van Europa;

Or. de

Amendement 76
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie als leidraad moet 
dienen voor het toekomstige industriële 
concurrentievermogen van Europa;

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde, circulaire en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en een 
vanuit milieuoogpunt verantwoord 
financieel beleid; stelt dat het toekomstige 
industriële concurrentievermogen van 
Europa moet zijn gebaseerd op een visie 
die aansluit op de Europese 
beleidsmaatregelen op het gebied van
gezond leven, betere 
arbeidsomstandigheden en het milieu, met 
inbegrip van water- en luchtkwaliteit, 
bodem, biodiversiteit en aanpassing aan 
de klimaatverandering;

Or. en

Amendement 77
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie als leidraad moet 
dienen voor het toekomstige industri le 
concurrentievermogen van Europa;

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat
een innovatie- en concurrentiedoelstelling
als leidraad moet dienen voor het 
toekomstige industriebeleid van Europa
teneinde het productieapparaat en de 
knowhow veilig te stellen en te 
ontwikkelen;

Or. fr
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Amendement 78
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de RISE-strategie
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie als leidraad moet 
dienen voor het toekomstige industri le 
concurrentievermogen van Europa;

3. is van mening dat deze 
industriestrategie moet worden verankerd 
in een milieuverantwoorde, sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie en 
milieubewuste en sociaal bewuste 
Ordnungspolitik; stelt dat de 
duurzaamheidsvisie als leidraad moet 
dienen voor het toekomstige industri le 
concurrentievermogen in de Europese 
Unie;

Or. fr

Amendement 79
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie als leidraad moet 
dienen voor het toekomstige industriële 
concurrentievermogen van Europa;

3. is van mening dat de maatregelen 
moeten worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie als leidraad moet 
dienen voor het toekomstige industriële 
concurrentievermogen van Europa;

Or. sl



PE516.804v01-00 40/96 AM\1000727NL.doc

NL

Amendement 80
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie als leidraad moet
dienen voor het toekomstige industri le 
concurrentievermogen van Europa;

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie aan de 
hand van wederkerigheid in de normen en 
van procedures voor wederzijdse 
erkenning, de internalisering van externe 
kosten en milieubewuste Ordnungspolitik; 
stelt dat de groeidoelstelling en de
duurzaamheidsvisie als leidraad moeten 
dienen voor het toekomstige industri le 
concurrentievermogen van Europa;

Or. fr

Amendement 81
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie als leidraad moet 
dienen voor het toekomstige industriële 
concurrentievermogen van Europa;

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
het toekomstige industriële 
concurrentievermogen van Europa moet 
zijn gebaseerd op de duurzaamheidsvisie, 
het Europees sociaal model, 
maatschappelijke waarden en 
institutionele infrastructuur, om zo de 
juiste voedingsbodem te creëren voor de 
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ontwikkeling van economische activiteiten 
met een hoge toegevoegde waarde; 

Or. en

Amendement 82
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie als leidraad moet
dienen voor het toekomstige industri le 
concurrentievermogen van Europa;

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
zowel de duurzaamheidsvisie als de 
transparantiedoelstelling als leidraad 
moeten dienen voor het toekomstige 
industri le concurrentievermogen van 
Europa, ook wat de toeleveringsketens 
betreft;

Or. fr

Amendement 83
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
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milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie als leidraad moet 
dienen voor het toekomstige industriële 
concurrentievermogen van Europa;

milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie als leidraad moet 
dienen voor het toekomstige industriële 
concurrentievermogen van Europa; merkt 
op dat de industrie en ondernemingen een 
cruciale rol spelen doordat zij 
duurzaamheid bevorderen;

Or. en

Amendement 84
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie als leidraad moet
dienen voor het toekomstige industriële 
concurrentievermogen van Europa;

3. is van mening dat de RISE-strategie 
moet worden verankerd in een 
milieuverantwoorde en sociale 
markteconomie overeenkomstig de 
beginselen van eerlijke concurrentie, de 
internalisering van externe kosten en 
milieubewuste Ordnungspolitik; stelt dat 
de duurzaamheidsvisie en transparantie, 
ook in de toeleveringsketens van de 
industriesectoren, als leidraad moeten
dienen voor het toekomstige industriële 
concurrentievermogen van Europa;

Or. en

Amendement 85
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op duidelijke doelen, indicatoren 

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een kortetermijnagenda voor het 
veiligstellen van het productieapparaat en 



AM\1000727NL.doc 43/96 PE516.804v01-00

NL

en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologie n leidt en de modernisering van 
de industri le basis van Europa bevordert 
door een op de waardeketen gericht beleid 
dat ook de industri le basissectoren omvat;

de knowhow nodig is om een antwoord te 
bieden op de dringende uitdagingen 
(overcapaciteit in de productie, 
herstructureringen, oneerlijke 
concurrentie) van bepaalde sectoren 
alsmede een langetermijnkader dat is 
gebaseerd op duidelijke doelen, indicatoren 
en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologie n leidt en de modernisering van 
de industri le basis van Europa bevordert 
door een op de waardeketen gericht beleid 
dat ook de handhaving van de 
productieketen in Europa bevordert en de 
industri le basissectoren omvat;

Or. fr

Amendement 86
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op duidelijke doelen, 
indicatoren en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ook de industriële 
basissectoren omvat;

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op duidelijke doelstellingen en 
een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ondernemingen van elke 
mogelijke omvang omvat, van kleine en 
middelgrote ondernemingen tot grote 
concerns; deze modernisering is 
gebaseerd op zowel sleutelindustrieën als 
op nieuwe industrietakken; 
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Or. de

Amendement 87
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op duidelijke doelen, indicatoren 
en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ook de industriële 
basissectoren omvat;

4. benadrukt dat de maatregelen een 
eenvoudig en robuust langetermijnkader 
vereisen dat is gebaseerd op duidelijke 
doelen, indicatoren en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ook de industriële 
basissectoren omvat; benadrukt dat dit 
kader gericht moet zijn op groei, in 
overeenstemming met de beginselen van 
duurzame ontwikkeling, en geen 
bureaucratie mag veroorzaken;

Or. sl

Amendement 88
Holger Krahmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op duidelijke doelen, 
indicatoren en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op een duidelijke en stabiele 
doelstelling, dat door een 
wetenschappelijk onderbouwd 
indicatorenstelsel wordt ondersteund en 
dat investeringen in de richting van 
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technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ook de industriële 
basissectoren omvat;

creativiteit, vaardigheden, innovatie en 
duurzame technologieën leidt en de 
modernisering van de industriële basis van 
Europa bevordert door een op de 
waardeketen gericht beleid dat ook de 
industriële basissectoren omvat;

Or. de

Amendement 89
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op duidelijke doelen, 
indicatoren en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ook de industriële 
basissectoren omvat;

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op een duidelijke benadering
die ertoe bijdraagt dat investeringen in de 
richting van creativiteit, vaardigheden, 
innovatie en duurzame technologieën 
worden geleid en de modernisering van de 
industriële basis van Europa bevordert door 
een op de waardeketen gericht beleid en 
ook aandacht besteedt aan de industriële 
basissectoren;

Or. en

Amendement 90
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is
gebaseerd op duidelijke doelen, indicatoren 
en een levenscyclus- en 

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een stappenplan en termijnen nodig zijn 
die zijn gebaseerd op duidelijke doelen, 
indicatoren en een levenscyclus- en 
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kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ook de industriële 
basissectoren omvat;

kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ook de industriële 
basissectoren omvat;

Or. es

Amendement 91
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op duidelijke doelen, indicatoren 
en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologie n leidt en de modernisering van 
de industri le basis van Europa bevordert 
door een op de waardeketen gericht beleid 
dat ook de industri le basissectoren omvat;

4. benadrukt dat er voor deze 
industriestrategie een langetermijnkader 
nodig is dat is gebaseerd op duidelijke 
doelen, duidelijke indicatoren en een 
duidelijke levenscyclus alsook op een 
economie die investeringen in de richting 
van creativiteit, vaardigheden, innovatie en 
duurzame technologie n leidt en die de
modernisering van de industri le basis van 
Europa bevordert door een op de 
waardeketen gericht beleid dat ook de 
industri le basissectoren omvat;

Or. fr

Amendement 92
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
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gebaseerd op duidelijke doelen, indicatoren 
en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ook de industriële 
basissectoren omvat;

gebaseerd op duidelijke doelen, indicatoren 
en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ook de industriële 
basissectoren omvat; is van mening dat de 
kennisbasis van Europa moet worden 
versterkt, dat de versnippering moet 
worden tegengegaan door in de 
wetenschap en in het onderwijs 
uitmuntende prestaties te stimuleren, dat 
de voorwaarden moeten worden 
geschapen om goede ideeën om te zetten 
in verhandelbare producten en dat de 
toegankelijkheid van financiering voor 
innovatieve bedrijven moet worden 
verbeterd, zodat er een voor innovatie 
gunstige omgeving wordt gecreëerd en de 
sociale en geografische ongelijkheid 
wordt opgeheven door de verspreiding van 
de verworvenheden van innovatie over de 
gehele Europese ruimte;

Or. pt

Amendement 93
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op duidelijke doelen, indicatoren 
en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologie n leidt en de modernisering van 
de industri le basis van Europa bevordert 

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op duidelijke doelen, indicatoren 
en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologie n leidt en de modernisering van 
de industri le basis van Europa bevordert 
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door een op de waardeketen gericht beleid 
dat ook de industri le basissectoren omvat;

door een op de waardeketen gericht beleid 
dat ook het mkb en micro-ondernemingen 
uit de ambachtelijke sector als 
subcontractanten omvat;

Or. fr

Amendement 94
Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op duidelijke doelen, indicatoren 
en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ook de industriële 
basissectoren omvat;

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een stabiel en vast langetermijnkader nodig 
is dat is gebaseerd op duidelijke doelen, 
indicatoren en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ook de industriële 
basissectoren omvat en prikkels biedt voor 
investeringen;

Or. en

Amendement 95
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op duidelijke doelen, indicatoren 
en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op duidelijke doelen, indicatoren 
en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
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investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ook de industriële 
basissectoren omvat;

investeringen in de richting van creativiteit,
vaardigheden, innovatie en duurzame 
technologieën leidt en de modernisering, 
de duurzaamheid en het 
concurrentievermogen van de industriële 
basis van Europa bevordert door een op de 
waardeketen gericht beleid dat ook de 
industriële basissectoren omvat;

Or. ro

Amendement 96
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op duidelijke doelen, indicatoren 
en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en duurzame
technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ook de industriële 
basissectoren omvat;

4. benadrukt dat er voor de RISE-strategie 
een langetermijnkader nodig is dat is 
gebaseerd op duidelijke doelen, indicatoren 
en een levenscyclus- en 
kringloopeconomiebenadering die 
investeringen in de richting van creativiteit, 
vaardigheden, innovatie en nieuwe
technologieën leidt en de modernisering 
van de industriële basis van Europa 
bevordert door een op de waardeketen 
gericht beleid dat ook de industriële 
basissectoren omvat;

Or. de

Amendement 97
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van oordeel dat de Europese Unie 
met het oog op de ontwikkeling van haar 
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industriebeleid politieke keuzes moet 
maken en haar inspanningen moet 
richten op strategische sectoren die op de 
maatschappelijke uitdagingen inspelen 
door op de Europese knowhow te steunen; 
moedigt zo de Europese Commissie aan 
om een strategische agenda op te stellen 
voor de Europese biowetenschappelijke 
industrie, zoals vermeld in COM(2012) 
582 definitief;

Or. fr

Amendement 98
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat de EU met het 
oog op de ontwikkeling van het 
industriebeleid beleidsbeslissingen moet 
nemen en zich moet richten op 
strategische gebieden die met de sociale 
uitdagingen overeenkomen;

Or. es

Amendement 99
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent dat het industriebeleid de 
voornaamste maatschappelijke uitdagingen 
van de Europa 2020-strategie moet 
aanpakken en doeltreffend in het Europees 

5. erkent dat het industriebeleid de 
voornaamste maatschappelijke uitdagingen 
zoals uiteengezet in de Europa 2020-
strategie en -doelstellingen, waaronder 
toekomstige doelen op het gebied van 
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semester moet worden geïntegreerd; energie, hulpbronnen en het klimaat, 
moet aanpakken en doeltreffend in het 
Europees semester en de nationale 
hervormingsprogramma’s moet worden 
geïntegreerd om investeringen te 
bevorderen en banen van goede kwaliteit 
te scheppen, met name voor jongeren;

Or. en

Amendement 100
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent dat het industriebeleid de 
voornaamste maatschappelijke uitdagingen 
van de Europa 2020-strategie moet 
aanpakken en doeltreffend in het Europees 
semester moet worden ge๏ntegreerd;

5. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 101
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent dat het industriebeleid de 
voornaamste maatschappelijke 
uitdagingen van de Europa 2020-strategie 
moet aanpakken en doeltreffend in het 
Europees semester moet worden 
ge๏ntegreerd;

5. erkent dat het industriebeleid de 
voornaamste maatschappelijke en milieu-
uitdagingen van de Europa 2020-strategie 
en het zevende milieuactieprogramma 
moet aanpakken en doeltreffend in het 
Europees semester moet worden 
ge๏ntegreerd;

Or. fr
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Amendement 102
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent dat het industriebeleid de 
voornaamste maatschappelijke uitdagingen 
van de Europa 2020-strategie moet 
aanpakken en doeltreffend in het Europees 
semester moet worden geïntegreerd;

5. benadrukt dat het industriebeleid alle 
beleidsdomeinen integreert die een impact 
hebben op de industrie; erkent dat het 
industriebeleid de voornaamste 
maatschappelijke uitdagingen van de 
Europa 2020-strategie moet aanpakken en 
doeltreffend in het Europees semester moet 
worden geïntegreerd;

Or. nl

Amendement 103
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent dat het industriebeleid de 
voornaamste maatschappelijke uitdagingen 
van de Europa 2020-strategie moet 
aanpakken en doeltreffend in het Europees 
semester moet worden geïntegreerd;

5. erkent dat het industriebeleid de 
voornaamste maatschappelijke uitdagingen 
van de Europa 2020-strategie moet 
aanpakken en doeltreffend in het Europees 
semester moet worden geïntegreerd 
teneinde de nodige randvoorwaarden voor 
het realiseren van investeringen en 
arbeidsplaatsen, met name voor jongeren, 
te garanderen;

Or. de

Amendement 104
Ivo Belet
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. erkent dat het industriebeleid de 
voornaamste maatschappelijke uitdagingen 
van de Europa 2020-strategie moet 
aanpakken en doeltreffend in het Europees 
semester moet worden geïntegreerd;

5. erkent dat het industriebeleid de 
voornaamste maatschappelijke uitdagingen 
van de Europa 2020-strategie moet 
aanpakken en doeltreffend in het Europees 
semester en de nationale 
hervormingsprogramma’s van de lidstaten
moet worden geïntegreerd;

Or. en

Amendement 105
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie haar 
communicatie over haar verbintenissen 
ten behoeve van het industriebeleid te 
verbeteren, teneinde het vertrouwen van 
de investeerders, werknemers en burgers 
in het Europese optreden te herstellen;

Or. fr

Amendement 106
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de RISE-strategie 
ambitieuze en realistische industriële 
doelen moet nastreven; merkt op dat voor 
het kerndoel van 20% jaarlijks 400 000 

6. is van mening dat de RISE-strategie 
ambitieuze en realistische industriële 
doelen moet nastreven; merkt op dat voor 
het kerndoel, namelijk werkgelegenheid
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nieuwe industriële banen zouden moeten 
worden gecreëerd; stelt voor dat het doel 
van 20% wordt gezien als een 
richtinggevend doel dat aansluit bij de 20-
20-20-doelstellingen van de EU;

van minimaal 20% jaarlijks minimaal 400 
000 nieuwe industriële banen zouden 
moeten worden gecreëerd; stelt voor om bij 
particuliere, coöperatieve en 
maatschappelijke investeringen en 
overheidsinvesteringen in materiële 
productie te streven naar een industriële 
werkgelegenheid op een niveau van 30% 
in 2030;

Or. pl

Amendement 107
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de RISE-strategie 
ambitieuze en realistische industriële 
doelen moet nastreven; merkt op dat voor 
het kerndoel van 20% jaarlijks 400 000 
nieuwe industriële banen zouden moeten 
worden gecreëerd; stelt voor dat het doel 
van 20% wordt gezien als een 
richtinggevend doel dat aansluit bij de 20-
20-20-doelstellingen van de EU;

6. is van mening dat de RISE-strategie 
ambitieuze en realistische industriële 
doelen moet nastreven; merkt op dat voor 
het kerndoel van 20% jaarlijks 400 000 
nieuwe industriële banen zouden moeten 
worden gecreëerd; benadrukt dat de 20-
20-20-doelstellingen inzake klimaat en 
energie niet in de weg mogen staan van de 
20%-doelstelling voor de industrie; dringt 
aan op meer coherentie van de voorstellen 
op andere terreinen, zoals het energie-, 
milieu- en klimaatbeleid, met de 20%-
doelstelling voor de industrie, teneinde de 
Europese industrie op duurzame wijze te 
versterken;

Or. de

Amendement 108
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de RISE-strategie 
ambitieuze en realistische industriële 
doelen moet nastreven; merkt op dat voor 
het kerndoel van 20% jaarlijks 400 000 
nieuwe industriële banen zouden moeten 
worden gecreëerd; stelt voor dat het doel 
van 20% wordt gezien als een 
richtinggevend doel dat aansluit bij de 20-
20-20-doelstellingen van de EU;

6. is van mening dat de RISE-strategie 
ambitieuze en realistische industriële 
doelen moet nastreven; merkt op dat voor 
het kerndoel van 20 % jaarlijks 400 000 
nieuwe industriële banen zouden moeten 
worden gecreëerd; stelt voor dat het doel 
van 20 % wordt gezien als een 
richtinggevend doel;

Or. en

Amendement 109
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de RISE-strategie
ambitieuze en realistische industriële 
doelen moet nastreven; merkt op dat voor 
het kerndoel van 20% jaarlijks 400 000 
nieuwe industriële banen zouden moeten 
worden gecreëerd; stelt voor dat het doel 
van 20% wordt gezien als een 
richtinggevend doel dat aansluit bij de 20-
20-20-doelstellingen van de EU;

6. is van mening dat de maatregelen
ambitieuze en realistische industriële 
doelen moeten nastreven; merkt op dat 
voor het kerndoel van 20% jaarlijks 
400 000 nieuwe industriële banen zouden 
moeten worden gecreëerd; stelt voor dat 
het doel van 20% wordt gezien als een 
richtinggevend doel dat aansluit bij de 20-
20-20-doelstellingen van de EU;

Or. sl

Amendement 110
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de RISE-strategie 6. is van mening dat deze 
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ambitieuze en realistische industri le doelen 
moet nastreven; merkt op dat voor het 
kerndoel van 20% jaarlijks 400 000 nieuwe 
industri le banen zouden moeten worden 
gecre erd; stelt voor dat het doel van 20% 
wordt gezien als een richtinggevend doel 
dat aansluit bij de 20-20-20-doelstellingen 
van de EU;

industriestrategie ambitieuze en 
realistische industri le doelen moet 
nastreven; merkt op dat voor het kerndoel 
van 20% jaarlijks 400 000 nieuwe 
industri le banen zouden moeten worden 
gecre erd; stelt voor dat het doel van 20% 
wordt gezien als een richtinggevend doel 
dat aansluit bij de 20-20-20-doelstellingen 
van de EU;

Or. fr

Amendement 111
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat het doel de 
nieuwe realiteiten in de industrie moet 
weerspiegelen, zoals de integratie van 
verwerkende activiteiten en 
dienstverlening (“manu-services”) en een 
omschakeling op een gegevensgestuurde 
economie en productie met toegevoegde 
waarde; verzoekt de Commissie derhalve 
haar werkzaamheden met betrekking tot 
doelen te evalueren en te onderbouwen en 
de indeling van industriesectoren te 
herzien;

Or. en

Amendement 112
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. verwacht dat de RISE-strategie de 
industrie kan terugbrengen naar de EU, 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan 
het beheer van toeleveringsketens en
specifieke regionale industrieculturen;

7. verwacht dat de RISE-strategie de 
materiële productie kan terugbrengen naar 
de EU, waarbij ook aandacht wordt besteed 
aan het beheer van lokale toeleverings- en 
afzetketens, rekening houdend met zowel 
de regionale industriecultuur, als de 
plaatselijke vraag;

Or. pl

Amendement 113
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verwacht dat de RISE-strategie de 
industrie kan terugbrengen naar de EU, 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan 
het beheer van toeleveringsketens en 
specifieke regionale industrieculturen;

7. verwacht dat de maatregelen voor de 
herindustrialisering van Europa ter 
bevordering van concurrentievermogen 
en duurzaamheid de industrie kunnen
terugbrengen naar de EU, waarbij ook 
aandacht wordt besteed aan het beheer van 
toeleveringsketens en specifieke regionale 
industrieculturen;

Or. sl

Amendement 114
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verwacht dat de RISE-strategie de 
industrie kan terugbrengen naar de EU, 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan 
het beheer van toeleveringsketens en 

7. verwacht dat de RISE-strategie, waarin
ook aandacht dient te worden besteed aan 
het beheer van toeleveringsketens en 
specifieke regionale industrieculturen, de 
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specifieke regionale industrieculturen; industrie kan terugbrengen naar de EU, 
mits daartoe passende maatregelen 
worden getroffen;

Or. en

Amendement 115
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verwacht dat de RISE-strategie de 
industrie kan terugbrengen naar de EU, 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan 
het beheer van toeleveringsketens en 
specifieke regionale industrieculturen;

7. verwacht dat deze industriestrategie de 
industrie kan terugbrengen naar de EU, 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan 
het beheer van toeleveringsketens en 
specifieke regionale industrieculturen;

Or. fr

Amendement 116
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verwacht dat de RISE-strategie de 
industrie kan terugbrengen naar de EU, 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan 
het beheer van toeleveringsketens en 
specifieke regionale industrieculturen;

7. verwacht dat de RISE-strategie, waarin
ook aandacht dient te worden besteed aan 
het beheer van toeleveringsketens en 
specifieke regionale industrieculturen, de 
industrie kan terugbrengen naar de EU en 
bevorderend kan werken voor opkomende 
sectoren die van belang zijn voor een 
duurzame economie en samenleving, 
zoals de bio-economische sector;

Or. en
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Amendement 117
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. betreurt het feit dat het macro-
economische beleid dat momenteel in de 
EU wordt gevoerd, niet de noodzakelijke 
toegang mogelijk maakt tot kapitaal voor 
investeringen en innovatie, in het 
bijzonder voor kmo's, en zodoende niet 
strookt met het industriebeleid;

Or. de

Amendement 118
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen 
succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader en de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om particuliere 
investeringen aan te trekken; verlangt in dit 
verband een Europese strategie voor 
groene groei en betreurt de bezuinigingen 
van de Raad op rubriek 1A van het MFK;

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen 
succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader en de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om openbare en 
particuliere investeringen aan te trekken; 
verlangt in dit verband een Europese 
strategie voor groene groei en betreurt de 
bezuinigingen van de Raad op rubriek 1A 
van het MFK, met name op Horizon 2020, 
COSME en de Financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen; verzoekt de 
lidstaten de financiële kracht van die 
programma’s aanzienlijk te vergroten;

Or. en
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Amendement 119
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen 
succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader en de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om particuliere 
investeringen aan te trekken; verlangt in 
dit verband een Europese strategie voor 
groene groei en betreurt de bezuinigingen 
van de Raad op rubriek 1A van het MFK;

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen 
succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader en de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om particuliere 
investeringen aan te trekken; betreurt in dit 
verband de bezuinigingen van de Raad op 
rubriek 1A van het MFK;

Or. de

Amendement 120
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen 
succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader en de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om particuliere 
investeringen aan te trekken; verlangt in 
dit verband een Europese strategie voor 
groene groei en betreurt de bezuinigingen 
van de Raad op rubriek 1A van het MFK;

8. benadrukt dat deze industriestrategie
alleen succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader en de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om particuliere 
investeringen aan te moedigen; verlangt in 
dit verband een Europese strategie voor 
groene groei en betreurt de door de 
Europese Raad goedgekeurde 
bezuinigingen van de Raad op rubriek 1A 
van het meerjarig financieel kader 
(MFK);

Or. fr
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Amendement 121
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen 
succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader en de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om particuliere 
investeringen aan te trekken; verlangt in dit 
verband een Europese strategie voor 
groene groei en betreurt de bezuinigingen 
van de Raad op rubriek 1A van het MFK;

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen 
succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een duidelijk en 
voorspelbaar macro-economisch kader 
onder vermijding van overlappingen en 
tegenstrijdig beleid en aan die strategie de 
noodzakelijke begrotingsmiddelen worden 
toegewezen om particuliere investeringen 
aan te trekken; verlangt in dit verband een 
Europese strategie voor groene groei en 
betreurt de bezuinigingen van de Raad op 
rubriek 1A van het MFK;

Or. en

Amendement 122
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen 
succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader en de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om particuliere 
investeringen aan te trekken; verlangt in dit 
verband een Europese strategie voor 
groene groei en betreurt de bezuinigingen 
van de Raad op rubriek 1A van het MFK;

8. benadrukt dat de maatregelen alleen 
succes zullen hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader, de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om particuliere 
investeringen aan te trekken en de 
bevordering van het wereldwijde 
concurrentievermogen van de EU; 
verlangt in dit verband een Europese 
strategie voor groene groei en betreurt de 
bezuinigingen van de Raad op rubriek 1A 
van het MFK;

Or. sl
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Amendement 123
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen 
succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader en de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om particuliere 
investeringen aan te trekken; verlangt in dit 
verband een Europese strategie voor 
groene groei en betreurt de bezuinigingen 
van de Raad op rubriek 1A van het MFK;

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen 
succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader en de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om particuliere 
investeringen aan te trekken; verlangt in dit 
verband een Europese strategie voor 
groene, dat wil zeggen duurzame, groei en 
betreurt de bezuinigingen van de Raad op 
rubriek 1A van het MFK;

Or. en

Amendement 124
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen 
succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader en de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om particuliere 
investeringen aan te trekken; verlangt in dit 
verband een Europese strategie voor 
groene groei en betreurt de bezuinigingen 
van de Raad op rubriek 1A van het MFK;

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen 
succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader en de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om particuliere 
investeringen aan te trekken; verlangt in dit 
verband een Europese strategie voor 
inclusieve groei en betreurt de 
bezuinigingen van de Raad op rubriek 1A 
van het MFK;

Or. fr
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Amendement 125
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen 
succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader en de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om particuliere 
investeringen aan te trekken; verlangt in dit 
verband een Europese strategie voor 
groene groei en betreurt de bezuinigingen 
van de Raad op rubriek 1A van het MFK;

8. benadrukt dat de RISE-strategie alleen 
succes zal hebben indien deze wordt 
ondersteund door een passend macro-
economisch kader en de noodzakelijke 
begrotingsmiddelen om particuliere 
investeringen aan te trekken; verlangt in dit 
verband een Europese strategie voor groei 
en betreurt de bezuinigingen van de Raad 
op rubriek 1A van het MFK;

Or. en

Amendement 126
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat het industriebeleid 
van de EU duidelijk gedefinieerd moet 
worden, aangezien er in de EU en in de 
lidstaten op dit moment sprake is van 
diverse uiteenlopende praktijken en 
tendensen op het gebied van 
industriebeleid;

Or. de

Amendement 127
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat alle industrietakken 
behoefte aan stabiliteit hebben en dat de 
voorspelbaarheid van de regelgeving en 
normen in de interne markt en de 
effectieve toepassing ervan in de lidstaten 
bijgevolg essentieel zijn voor de 
economische ontwikkeling;

Or. es

Amendement 128
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in de RISE-strategie 
eerder van een horizontaal dan van een 
verticaal concept voor het industriebeleid
moet worden uitgegaan; is van mening dat 
sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met
sectorale specialisatie ter bevordering van 
hightechstrategieën en strategieën met 
een hoge toegevoegde waarde;

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in het industriebeleid van 
een matrixbenadering met een combinatie 
van horizontale en verticale 
beleidsconcepten moet worden uitgegaan; 
is van mening dat het sectorale beleid moet 
worden gericht op de ondersteuning van 
waardeketens of activiteitenclusters met 
een groot groeipotentieel en dient niet te 
worden gebaseerd op de traditionele 
sectorindeling;

Or. en

Amendement 129
Patrizia Toia

Voorstel voor een resolutie
Paragraaf 9
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Voorstel voor een resolutie Amendement

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in de RISE-strategie eerder 
van een horizontaal dan van een verticaal 
concept voor het industriebeleid moet 
worden uitgegaan; is van mening dat 
sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met 
sectorale specialisatie ter bevordering van 
hightechstrategieën en strategieën met een 
hoge toegevoegde waarde;

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in de RISE-strategie eerder 
van een horizontaal dan van een verticaal 
concept voor het industriebeleid moet 
worden uitgegaan; is van mening dat 
sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met 
sectorale specialisatie ter bevordering van 
werkgelegenheid, competenties, 
ondernemerschap, innovatie, creativiteit 
en hightechstrategieën en strategieën met 
een hoge toegevoegde waarde in sectoren 
waarvan het potentieel de 
werkgelegenheid en de groei in Europa 
ondersteunt; is wat dit aangaat positief 
over de voorbeelden van sectorclustering 
volgens afzonderlijke thematische 
hoofdlijnen die tegemoetkomen aan de 
behoefte aan flexibiliteit en de 
mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling 
van een goed functionerend technologisch 
product dat duurzaam is vanuit 
milieuoogpunt; 

Or. it

Amendement 130
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in de RISE-strategie eerder 
van een horizontaal dan van een verticaal 
concept voor het industriebeleid moet 
worden uitgegaan; is van mening dat 
sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met 

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in de RISE-strategie eerder 
van een horizontaal dan van een verticaal 
concept voor het industriebeleid moet 
worden uitgegaan; is van mening dat 
sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met 
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sectorale specialisatie ter bevordering van 
hightechstrategie n en strategie n met een 
hoge toegevoegde waarde;

sectorale specialisatie ter bevordering van 
vaardigheden, werkgelegenheid, 
creativiteit, innovatie, ondernemerschap 
en export; dat zij ook strategie n met een 
hoge toegevoegde waarde moeten 
bevorderen in sectoren die 
werkgelegenheid en groei in Europa 
stimuleren; 

Or. fr

Amendement 131
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in de RISE-strategie eerder 
van een horizontaal dan van een verticaal 
concept voor het industriebeleid moet 
worden uitgegaan; is van mening dat 
sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met 
sectorale specialisatie ter bevordering van 
hightechstrategie n en strategie n met een 
hoge toegevoegde waarde;

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in de RISE-strategie eerder 
van een horizontaal dan van een verticaal 
concept voor het industriebeleid moet 
worden uitgegaan; is van mening dat 
sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met 
sectorale specialisatie ter bevordering van 
hightechstrategie n en strategie n met een 
hoge toegevoegde waarde; roept op tot 
volledige integratie van de vraagstukken 
omtrent industrie en 
concurrentievermogen in de rest van het 
Europese beleid, zoals op het gebied van 
concurrentie, internationale handel, 
energie, milieu, innovatie, 
structuurfondsen, opleiding, toerisme en 
cultuur, teneinde een coherente en 
geco๖rdineerde aanpak te cre ren;

Or. fr

Amendement 132
Franck Proust, Françoise Grossetête
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in de RISE-strategie eerder 
van een horizontaal dan van een verticaal 
concept voor het industriebeleid moet 
worden uitgegaan; is van mening dat 
sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met 
sectorale specialisatie ter bevordering van 
hightechstrategie n en strategie n met een 
hoge toegevoegde waarde;

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in de RISE-strategie eerder 
van een horizontaal dan van een verticaal 
concept voor het industriebeleid moet 
worden uitgegaan; is van mening dat 
sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met 
sectorale specialisatie ter bevordering van 
hightechstrategie n en strategie n met een 
hoge toegevoegde waarde, terwijl de 
industri le basissectoren behouden blijven; 
roept de lidstaten en de Commissie op om 
hun inspanningen te richten op sectoren 
die over een gedegen knowhow en een 
hoog investeringscijfer op het gebied van 
O&O en toevoeging van meerwaarde 
beschikken;

Or. fr

Amendement 133
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in de RISE-strategie
eerder van een horizontaal dan van een 
verticaal concept voor het industriebeleid 
moet worden uitgegaan; is van mening dat 
sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met 
sectorale specialisatie ter bevordering van 
hightechstrategieën en strategieën met een 

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in de maatregelen voor de 
herindustrialisering van Europa eerder 
van een horizontaal dan van een verticaal 
concept voor het industriebeleid moet 
worden uitgegaan; is van mening dat 
sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met 
sectorale specialisatie ter bevordering van 
hightechstrategieën en strategieën met een 
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hoge toegevoegde waarde; hoge toegevoegde waarde; is van mening 
dat ook rekening moet worden gehouden 
met het belang van andere sectoren en dat 
de industrie dient te worden 
gediversifieerd;

Or. sl

Amendement 134
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in de RISE-strategie eerder 
van een horizontaal dan van een verticaal 
concept voor het industriebeleid moet 
worden uitgegaan; is van mening dat 
sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met 
sectorale specialisatie ter bevordering van 
hightechstrategieën en strategieën met een 
hoge toegevoegde waarde;

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in de RISE-strategie eerder 
van een horizontaal dan van een verticaal 
concept voor het industriebeleid moet 
worden uitgegaan; is van mening dat 
sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met 
strategieën met een hoge toegevoegde 
waarde die geschikt zijn om groei en 
werkgelegenheid in Europa te stimuleren;

Or. en

Amendement 135
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in de RISE-strategie 
eerder van een horizontaal dan van een 
verticaal concept voor het industriebeleid 
moet worden uitgegaan; is van mening dat 

9. juicht de transversale aanpak van het 
industriebeleid van de Commissie toe; is 
van mening dat in deze industriestrategie
eerder van een horizontaal dan van een 
verticaal concept voor het industriebeleid 
moet worden uitgegaan; is van mening dat 
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sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met 
sectorale specialisatie ter bevordering van 
hightechstrategie n en strategie n met een 
hoge toegevoegde waarde;

sectorspecifieke maatregelen in het 
algemeen verband moeten houden met 
sectorale specialisatie ter bevordering van 
hightechstrategie n en strategie n met een 
hoge toegevoegde waarde;

Or. fr

Amendement 136
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de EU-instellingen en de 
nationale regeringen in maatregelen te 
voorzien die erop zijn gericht een sterk 
concurrentievermogen van de industrie op 
de binnenmarkt en in de mondiale context 
te bevorderen door een sterkere 
coördinatie van alle relevante 
beleidsmaatregelen;

Or. en

Amendement 137
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat het 
industriebeleid een doeltreffende, 
ge๏ntegreerde governancestructuur moet 
hebben, met inbegrip van monitoring; 
herinnert aan de aanbeveling van het 
Europees Parlement in het verslag Lange 
over de industrie om een permanente 
taakgroep van de Commissie op het gebied 
van het industriebeleid in te stellen, 

10. is het met de Commissie eens dat het 
industriebeleid een doeltreffende, 
ge๏ntegreerde governancestructuur moet 
hebben, met inbegrip van monitoring; 
herinnert aan de aanbeveling van het 
Europees Parlement in het verslag Lange 
over de industrie om een permanente 
taakgroep van de Commissie op het gebied 
van het industriebeleid in te stellen, 
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bestaande uit relevante DG's; vraagt de 
Commissie om jaarlijks verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement over 
de voortgang van de RISE-strategie; 
benadrukt dat de RISE-strategie vraagt om 
een alliantie van belanghebbenden uit de 
industrie, vakbonden, de academische 
wereld en het maatschappelijk middenveld; 
verzoekt de Commissie artikel 173, lid 2, 
van het Verdrag ten volle te benutten ter 
bevordering van de RISE-strategie;

bestaande uit relevante DG's; vraagt de 
Commissie om een studie uit te voeren 
met het oog op een duidelijke identificatie 
van de uitdagingen inzake overcapaciteit 
en herstructureringen waarmee bepaalde 
sectoren te kampen hebben, oplossingen 
op de korte termijn voor te stellen en 
jaarlijks verslag uit te brengen aan het 
Europees Parlement over de voortgang van 
de RISE-strategie, inclusief een verslag 
over de discrepanties tussen de ambities 
en de bevoegdheden en instrumenten 
waarover zij beschikt; benadrukt dat de 
RISE-strategie vraagt om een alliantie van 
belanghebbenden uit de industrie, 
vakbonden, de academische wereld en het 
maatschappelijk middenveld; verzoekt de 
Commissie haar eigen middelen 
(bevoegdheden, instrumenten, diensten) 
beter in te zetten en artikel 173, lid 2, van 
het Verdrag ten volle te benutten ter 
bevordering van de RISE-strategie;

Or. fr

Amendement 138
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat het 
industriebeleid een doeltreffende, 
geïntegreerde governancestructuur moet 
hebben, met inbegrip van monitoring; 
herinnert aan de aanbeveling van het 
Europees Parlement in het verslag Lange 
over de industrie om een permanente 
taakgroep van de Commissie op het gebied 
van het industriebeleid in te stellen, 
bestaande uit relevante DG's; vraagt de 
Commissie om jaarlijks verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement over 

10. is het met de Commissie eens dat het 
industriebeleid een doeltreffende, 
geïntegreerde governancestructuur moet 
hebben, met inbegrip van monitoring; 
herinnert aan de aanbeveling van het 
Europees Parlement in het verslag Lange 
over de industrie om een permanente 
taakgroep van de Commissie op het gebied 
van het industriebeleid in te stellen, 
bestaande uit relevante DG's, die rekening 
houdt met de inbreng van de 
belanghebbenden en belast is met de 
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de voortgang van de RISE-strategie; 
benadrukt dat de RISE-strategie vraagt om 
een alliantie van belanghebbenden uit de 
industrie, vakbonden, de academische 
wereld en het maatschappelijk middenveld; 
verzoekt de Commissie artikel 173, lid 2, 
van het Verdrag ten volle te benutten ter 
bevordering van de RISE-strategie;

coördinatie van en het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van het beleid; vraagt de 
Commissie om jaarlijks verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement over 
de voortgang van de RISE-strategie; 
benadrukt dat de RISE-strategie vraagt om 
een alliantie van en partnerschap met
belanghebbenden uit verschillende 
industriesectoren, vakbonden, de 
academische wereld en het 
maatschappelijk middenveld, zoals 
consumentenorganisaties en niet-
gouvernementele organisaties; verzoekt de 
Commissie artikel 173, lid 2, van het 
Verdrag ten volle te benutten ter 
bevordering van de RISE-strategie;

Or. en

Amendement 139
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat het 
industriebeleid een doeltreffende, 
ge๏ntegreerde governancestructuur moet 
hebben, met inbegrip van monitoring; 
herinnert aan de aanbeveling van het 
Europees Parlement in het verslag Lange 
over de industrie om een permanente 
taakgroep van de Commissie op het gebied 
van het industriebeleid in te stellen, 
bestaande uit relevante DG's; vraagt de 
Commissie om jaarlijks verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement over 
de voortgang van de RISE-strategie; 
benadrukt dat de RISE-strategie vraagt om 
een alliantie van belanghebbenden uit de 
industrie, vakbonden, de academische 
wereld en het maatschappelijk middenveld; 
verzoekt de Commissie artikel 173, lid 2, 
van het Verdrag ten volle te benutten ter 

10. is het met de Commissie eens dat het 
industriebeleid een doeltreffende, 
ge๏ntegreerde governancestructuur moet 
hebben, met inbegrip van monitoring en 
controle van de bedrijvigheid; herinnert 
aan de aanbeveling van het Europees 
Parlement in het verslag Lange over de 
industrie om een permanente taakgroep van 
de Commissie op het gebied van het 
industriebeleid in te stellen, bestaande uit 
relevante directoraten-generaal; vraagt de 
Commissie om jaarlijks verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement over 
de voortgang van deze industriestrategie; 
benadrukt dat deze strategie vraagt om een 
alliantie van belanghebbenden uit de 
industrie, vakbonden, de academische 
wereld en het maatschappelijk middenveld; 
verzoekt de Commissie artikel 173, lid 2, 
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bevordering van de RISE-strategie; van het Verdrag ten volle te benutten ter 
bevordering van deze industriestrategie;

Or. fr

Amendement 140
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat het 
industriebeleid een doeltreffende, 
geïntegreerde governancestructuur moet 
hebben, met inbegrip van monitoring; 
herinnert aan de aanbeveling van het 
Europees Parlement in het verslag Lange 
over de industrie om een permanente 
taakgroep van de Commissie op het gebied 
van het industriebeleid in te stellen, 
bestaande uit relevante DG's; vraagt de 
Commissie om jaarlijks verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement over 
de voortgang van de RISE-strategie; 
benadrukt dat de RISE-strategie vraagt om 
een alliantie van belanghebbenden uit de 
industrie, vakbonden, de academische 
wereld en het maatschappelijk middenveld; 
verzoekt de Commissie artikel 173, lid 2, 
van het Verdrag ten volle te benutten ter 
bevordering van de RISE-strategie;

10. is het met de Commissie eens dat het 
industriebeleid een doeltreffende, 
geïntegreerde governancestructuur moet 
hebben, met inbegrip van monitoring; 
herinnert aan de aanbeveling van het 
Europees Parlement in het verslag Lange 
over de industrie om een permanente 
taakgroep van de Commissie op het gebied 
van het industriebeleid in te stellen, 
bestaande uit relevante DG's; vraagt de 
Commissie om jaarlijks verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement over 
de voortgang van de RISE-strategie; 
benadrukt dat de RISE-strategie vraagt om 
een alliantie van belanghebbenden uit de 
industrie, vakbonden, de academische 
wereld en het maatschappelijk middenveld 
teneinde complexe beginselen als de 
uitgebreide verantwoordelijkheid van de 
producent en de consument systematisch 
te integreren; verzoekt de Commissie 
artikel 173, lid 2, van het Verdrag ten volle 
te benutten ter bevordering van de RISE-
strategie;

Or. en

Amendement 141
Gaston Franco
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat het 
industriebeleid een doeltreffende, 
ge๏ntegreerde governancestructuur moet 
hebben, met inbegrip van monitoring; 
herinnert aan de aanbeveling van het 
Europees Parlement in het verslag Lange 
over de industrie om een permanente 
taakgroep van de Commissie op het gebied 
van het industriebeleid in te stellen, 
bestaande uit relevante DG's; vraagt de 
Commissie om jaarlijks verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement over 
de voortgang van de RISE-strategie; 
benadrukt dat de RISE-strategie vraagt om 
een alliantie van belanghebbenden uit de 
industrie, vakbonden, de academische 
wereld en het maatschappelijk middenveld; 
verzoekt de Commissie artikel 173, lid 2, 
van het Verdrag ten volle te benutten ter 
bevordering van de RISE-strategie;

10. is het met de Commissie eens dat het 
industriebeleid een doeltreffende, 
ge๏ntegreerde governancestructuur moet 
hebben, met inbegrip van monitoring; 
herinnert aan de aanbeveling van het 
Europees Parlement in het verslag Lange 
over de industrie om een permanente 
taakgroep van de Commissie op het gebied 
van het industriebeleid in te stellen, 
bestaande uit relevante DG's; vraagt de 
Commissie om jaarlijks verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement over 
de voortgang van de RISE-strategie; 
benadrukt dat de RISE-strategie vraagt om 
een alliantie van belanghebbenden uit de 
industrie (waaronder het mkb), 
vakbonden, de academische wereld en het 
maatschappelijk middenveld; verzoekt de 
Commissie artikel 173, lid 2, van het 
Verdrag ten volle te benutten ter 
bevordering van de RISE-strategie;

Or. fr

Amendement 142
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is het met de Commissie eens dat het 
industriebeleid een doeltreffende, 
geïntegreerde governancestructuur moet 
hebben, met inbegrip van monitoring; 
herinnert aan de aanbeveling van het 
Europees Parlement in het verslag Lange 
over de industrie om een permanente 
taakgroep van de Commissie op het gebied 
van het industriebeleid in te stellen, 

10. is het met de Commissie eens dat het 
industriebeleid een doeltreffende, 
geïntegreerde governancestructuur moet 
hebben, met inbegrip van monitoring; 
herinnert aan de aanbeveling van het 
Europees Parlement in het verslag Lange 
over de industrie om een permanente 
taakgroep van de Commissie op het gebied 
van het industriebeleid in te stellen, 
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bestaande uit relevante DG's; vraagt de 
Commissie om jaarlijks verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement over 
de voortgang van de RISE-strategie; 
benadrukt dat de RISE-strategie vraagt om 
een alliantie van belanghebbenden uit de 
industrie, vakbonden, de academische 
wereld en het maatschappelijk middenveld; 
verzoekt de Commissie artikel 173, lid 2, 
van het Verdrag ten volle te benutten ter 
bevordering van de RISE-strategie;

bestaande uit relevante DG's; vraagt de 
Commissie om jaarlijks verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement over 
de voortgang van de maatregelen; 
benadrukt dat de RISE-strategie vraagt om 
een alliantie van belanghebbenden uit de 
industrie, vakbonden, de academische 
wereld en het maatschappelijk middenveld; 
verzoekt de Commissie artikel 173, lid 2, 
van het Verdrag ten volle te benutten ter 
bevordering van de maatregelen;

Or. sl

Amendement 143
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat vier van de 27 
lidstaten – te weten Duitsland (27,29 %), 
Italië (12,44 %), het Verenigd Koninkrijk 
(11,93 %) en Frankrijk (11,65 %) – meer 
dan 60 % van de industriële productie van 
de EU in 2010 voor hun rekening namen, 
terwijl tien van de lidstaten samen goed 
waren voor minder dan 4 %; dringt er bij 
de Commissie op aan de nodige 
maatregelen te treffen om de industriële 
productie in alle lidstaten van de EU weer 
te doen opleven, met name in de lidstaten 
die minder dan 1 % van de industriële 
productie van de Unie 
vertegenwoordigen;

Or. ro

Amendement 144
Bernd Lange
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept dat alle andere 
beleidsterreinen met inachtneming van de 
industriepolitieke doelstellingen moeten 
worden vastgesteld ter bevordering van 
een consistente industriepolitieke aanpak;
wijst in dit verband op de EGKS die 
bewijst dat een geïntegreerde en 
innovatieve aanpak op het gebied van het 
industriebeleid succesvol kan zijn, groei 
genereert, werkgelegenheid veiligstelt en 
de integratie en het sociaal partnerschap 
bevordert;

Or. de

Amendement 145
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. is ingenomen met de sectorale 
strategieën voor de automobielindustrie 
(Cars 2020) en de staalindustrie 
(Actieplan voor staal) en verwacht dat de 
Commissie deze strategieën met de nodige 
maatregelen zal ondersteunen;

Or. de

Amendement 146
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de RISE-strategie
gericht moet zijn op het op gang brengen 
van investeringsstromen in het zuiden van 
Europa om nieuwe groei te stimuleren, 
met name door slimme specialisatie en de 
vorming van clusters, waaronder 
transnationale clusters;

11. is van mening dat deze 
industriestrategie gericht moet zijn op het 
op gang brengen van investeringsstromen 
binnen de gehele Europese Unie, en met 
name in de regio's waar de industrie de 
laatste jaren op haar retour is, om nieuwe 
groei te stimuleren, met name door slimme 
specialisatie en de vorming van clusters, 
waaronder transnationale clusters;

Or. fr

Amendement 147
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de RISE-strategie 
gericht moet zijn op het op gang brengen 
van investeringsstromen in het zuiden van 
Europa om nieuwe groei te stimuleren, met 
name door slimme specialisatie en de 
vorming van clusters, waaronder 
transnationale clusters;

11. is van mening dat de RISE-strategie 
erop gericht moet zijn het zuiden van 
Europa weer tot een aantrekkelijke en 
concurrerende investeringsbestemming te 
maken om nieuwe groei te stimuleren, met 
name door slimme specialisatie en de 
vorming van clusters, waaronder 
transnationale clusters;

Or. de

Amendement 148
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de RISE-strategie 
gericht moet zijn op het op gang brengen 

11. is van mening dat de RISE-strategie 
gericht moet zijn op het op gang brengen 
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van investeringsstromen in het zuiden van 
Europa om nieuwe groei te stimuleren, met 
name door slimme specialisatie en de 
vorming van clusters, waaronder 
transnationale clusters;

van investeringsstromen in het zuiden van 
Europa en naar Midden- en Oost-Europa
om nieuwe groei te stimuleren, met name 
door slimme lokale specialisatie en de 
vorming van regionale clusters;

Or. pl

Amendement 149
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de RISE-strategie 
gericht moet zijn op het op gang brengen 
van investeringsstromen in het zuiden van 
Europa om nieuwe groei te stimuleren, met 
name door slimme specialisatie en de 
vorming van clusters, waaronder 
transnationale clusters;

11. is van mening dat de RISE-strategie 
gericht moet zijn op het op gang brengen 
van investeringsstromen in het zuiden van 
Europa om nieuwe groei te stimuleren, met 
name door slimme specialisatie en de 
vorming van clusters en 
bedrijfsnetwerken, ook op transnationaal 
niveau;

Or. en

Amendement 150
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de RISE-strategie
gericht moet zijn op het op gang brengen 
van investeringsstromen in het zuiden van 
Europa om nieuwe groei te stimuleren, met 
name door slimme specialisatie en de 
vorming van clusters, waaronder 
transnationale clusters;

11. is van mening dat de maatregelen voor 
de herindustrialisering van Europa 
gericht moeten zijn op het op gang brengen 
van investeringsstromen in het zuiden van 
Europa om nieuwe groei te stimuleren, met 
name door slimme specialisatie en de 
vorming van clusters, waaronder 
transnationale clusters;



PE516.804v01-00 78/96 AM\1000727NL.doc

NL

Or. sl

Amendement 151
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de RISE-strategie 
gericht moet zijn op het op gang brengen 
van investeringsstromen in het zuiden van
Europa om nieuwe groei te stimuleren, met 
name door slimme specialisatie en de 
vorming van clusters, waaronder 
transnationale clusters;

11. is van mening dat de RISE-strategie 
gericht moet zijn op het op gang brengen 
van investeringsstromen naar Europa om 
nieuwe groei te stimuleren, met name door 
slimme specialisatie en de vorming van 
clusters, waaronder transnationale clusters;

Or. en

Amendement 152
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de RISE-strategie 
gericht moet zijn op het op gang brengen 
van investeringsstromen in het zuiden van 
Europa om nieuwe groei te stimuleren, met 
name door slimme specialisatie en de 
vorming van clusters, waaronder 
transnationale clusters;

11. is van mening dat de RISE-strategie 
gericht moet zijn op het op gang brengen 
van investeringsstromen in het zuiden van 
Europa om nieuwe groei te stimuleren, met 
name door slimme specialisatie en de 
vorming van clusters, waaronder 
transnationale en regionale clusters;

Or. en

Amendement 153
Jolanta Emilia Hibner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de RISE-strategie 
gericht moet zijn op het op gang brengen 
van investeringsstromen in het zuiden van 
Europa om nieuwe groei te stimuleren, met 
name door slimme specialisatie en de 
vorming van clusters, waaronder 
transnationale clusters;

11. is van mening dat de RISE-strategie 
gericht moet zijn op het op gang brengen 
van investeringsstromen in het zuiden en 
oosten van Europa om nieuwe groei te 
stimuleren, met name door slimme 
specialisatie en de vorming van clusters, 
waaronder transnationale clusters;

Or. pl

Amendement 154
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. prijst het werk van vicevoorzitter 
Tajani bij de nauwere coördinatie van het 
industriebeleid met de Raad 
Concurrentievermogen; benadrukt dat moet 
worden gezorgd voor coördinatie tussen 
de RISE-strategie en het industriebeleid 
van de lidstaten;

12. prijst het werk van vicevoorzitter 
Tajani bij de nauwere coördinatie van het 
industriebeleid met de Raad 
Concurrentievermogen; benadrukt dat er 
zowel op Europees als op nationaal 
niveau bedrijfsvriendelijke 
randvoorwaarden moeten worden 
geschapen, in het bijzonder met 
betrekking tot het industriebeleid, 
teneinde de internationale concurrentie 
het hoofd te kunnen bieden; merkt op dat 
met name slimme regelgeving, een 
vermindering van de administratieve 
rompslomp, een evenwichtig en op 
concurrentie gericht milieubeleid, 
flexibele werktijdregelingen en de 
integratie van de behoeften van de 
arbeidsmarkt in het onderwijsstelsel 
onontbeerlijke randvoorwaarden voor 
industriële groei zijn;

Or. de
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Amendement 155
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. prijst het werk van vicevoorzitter 
Tajani bij de nauwere coördinatie van het 
industriebeleid met de Raad 
Concurrentievermogen; benadrukt dat moet 
worden gezorgd voor coördinatie tussen de 
RISE-strategie en het industriebeleid van 
de lidstaten;

12. prijst het werk van vicevoorzitter 
Tajani bij de nauwere coördinatie van het 
industriebeleid met de Raad 
Concurrentievermogen; benadrukt dat moet 
worden gezorgd voor coördinatie tussen de 
RISE-strategie en het industriebeleid van 
de lidstaten; is voorstander van een 
versterking van de rol van de Raad 
Concurrentievermogen die de verticale 
coördinatie van het beleid op Europees 
niveau en van de lidstaten en de regio’s 
op zich zou kunnen nemen;

Or. es

Amendement 156
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. prijst het werk van vicevoorzitter 
Tajani bij de nauwere coördinatie van het 
industriebeleid met de Raad 
Concurrentievermogen; benadrukt dat moet 
worden gezorgd voor coördinatie tussen de 
RISE-strategie en het industriebeleid van 
de lidstaten;

12. prijst het werk van vicevoorzitter 
Tajani bij de nauwere coördinatie van het 
industriebeleid met de Raad 
Concurrentievermogen; erkent dat een 
industriebeleid voor RISE een 
gemeenschappelijke basis voor de EU 
dient te vormen, maar benadrukt dat een 
dergelijk beleid rekening moet houden 
met de verschillende nationale en 
regionale omstandigheden en dat moet 
worden gezorgd voor coördinatie tussen dit 
beleid en het industriebeleid van de 
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lidstaten;

Or. en

Amendement 157
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12.  prijst het werk van vicevoorzitter 
Tajani bij de nauwere coördinatie van het 
industriebeleid met de Raad 
Concurrentievermogen; benadrukt dat moet 
worden gezorgd voor coördinatie tussen de 
RISE-strategie en het industriebeleid van 
de lidstaten;

12. prijst het werk van vicevoorzitter 
Tajani bij de nauwere coördinatie van het 
industriebeleid met de Raad 
Concurrentievermogen; benadrukt dat moet 
worden gezorgd voor coördinatie tussen de 
maatregelen voor de herindustrialisering 
van Europa en het industriebeleid van de 
lidstaten;

Or. sl

Amendement 158
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. prijst het werk van vicevoorzitter 
Tajani bij de nauwere co๖rdinatie van het 
industriebeleid met de Raad 
Concurrentievermogen; benadrukt dat moet 
worden gezorgd voor co๖rdinatie tussen de 
RISE-strategie en het industriebeleid van 
de lidstaten;

12. prijst het werk van vicevoorzitter 
Tajani bij de nauwere co๖rdinatie van het 
industriebeleid met de Raad 
Concurrentievermogen; benadrukt dat moet 
worden gezorgd voor co๖rdinatie tussen 
deze Europese industriestrategie en de 
industriestrategie n van de lidstaten;

Or. fr
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Amendement 159
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de regio's ten volle 
moeten worden betrokken bij de 
vaststelling van prioriteiten en 
mogelijkheden voor de industrie op hun 
grondgebied; verwelkomt de 
werkzaamheden die het Comit  van de 
Regio's heeft uitgevoerd en het werk van 
de Commissie met betrekking tot strategie n 
voor slimme specialisatie voor de 
stroomlijning van de EU-financiering met 
het oog op de Europa 2020-doelstellingen;

13. is van mening dat de verschillende 
lokale en regionale overheden moeten 
worden betrokken bij en op 
geco๖rdineerde wijze moeten bijdragen 
aan de vaststelling van prioriteiten en 
mogelijkheden voor de industrie op hun 
grondgebied; verwelkomt de 
werkzaamheden die het Comit  van de 
Regio's heeft uitgevoerd en het werk van 
de Commissie met betrekking tot strategie n 
voor slimme specialisatie voor de 
stroomlijning van de EU-financiering met 
het oog op de Europa 2020-doelstellingen;

Or. fr

Amendement 160
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de regio's ten volle 
moeten worden betrokken bij de 
vaststelling van prioriteiten en 
mogelijkheden voor de industrie op hun 
grondgebied; verwelkomt de 
werkzaamheden die het Comité van de 
Regio's heeft uitgevoerd en het werk van 
de Commissie met betrekking tot 
strategieën voor slimme specialisatie voor 
de stroomlijning van de EU-financiering 
met het oog op de Europa 2020-
doelstellingen;

13. is van mening dat de lokale overheden
ten volle moeten worden betrokken bij de 
vaststelling van prioriteiten en 
mogelijkheden voor de lokale industrie op 
hun grondgebied en de stimulering van 
kmo's; verwelkomt de werkzaamheden die 
het Comité van de Regio's heeft uitgevoerd 
en het werk van de Commissie met 
betrekking tot strategieën voor slimme 
specialisatie voor de stroomlijning van de 
EU-financiering met het oog op de Europa 
2020-doelstellingen;

Or. pl
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Amendement 161
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. brengt in herinnering dat 
industri le mkb-bedrijven als eerste door 
de crisis zijn getroffen, hoewel zij een 
troef in handen hebben aangezien zij over 
de juiste omvang en voldoende 
reactievermogen beschikken om op de 
veranderingen in te spelen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten specifieke 
programma's ter ondersteuning en 
begeleiding van het mkb in te voeren, met 
name aan de hand van het vroegtijdig 
herkennen van toekomstige industri le 
kampioenen;

Or. fr

Amendement 162
Patrizia Toia

Voorstel voor een resolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Voorstel voor een resolutie Amendement

13 bis. vraagt de Commissie te voorzien in 
maatregelen die uitgaan van het 
structuurbeleid (EFRO en ESF) om de 
voorwaarden te scheppen voor een 
duurzame groei in de tijd; herinnert in het 
bijzonder aan de noodzaak het nationaal 
beleid af te stemmen op het Europees 
beleid, in de eerste plaats om dreigende 
armoede af te wenden en in de tweede 
plaats om werk en productie een nieuwe 
impuls te geven; 
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Or. it

Amendement 163
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat het Europees 
Parlement (EP) regelmatig op de hoogte 
dient te worden gebracht van de 
ontwikkelingen van het industriebeleid en 
is ingenomen met het jaarlijkse 
voortgangsverslag van de Commissie; 
betreurt dat het EP tot dusver niet in de 
door de Commissie voorgestelde 
bestuurlijke structuren is genoemd; stelt 
voor dat de taakgroepen voor de 
prioritaire actielijnen een jaarverslag 
publiceren ter aanvulling van het verslag 
dat de Commissie aan het EP uitbrengt;

Or. en

Amendement 164
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat de communicatie 
van de Unie over haar industriebeleid 
bestemd voor de burgers, en met name 
jongeren, moet worden verbeterd, 
teneinde het imago van de Europese 
industrie, haar beroepen en haar 
knowhow te valoriseren;

Or. fr
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Amendement 165
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verwacht dat de maatregelen en 
acties ter bevordering van 
ondernemerschap op Europees of 
nationaal niveau gericht zullen zijn op 
alle types ondernemingen, coöperaties, 
ambachtsbedrijven, vrije beroepen en 
ondernemingen in de sociale economie;

Or. en

Amendement 166
Patrizia Toia

Voorstel voor een resolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Voorstel voor een resolutie Amendement

13 ter. benadrukt de noodzaak tot 
versterking van de rol van lokale 
ondernemingen bij het proces van 
herindustrialisering teneinde de lokale 
gemeenschappen in het centrum van het 
ondernemersinitiatief te plaatsen;

Or. it

Amendement 167
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14



PE516.804v01-00 86/96 AM\1000727NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat modernisering van de 
industriële basis van de EU en vergroting 
van het concurrentievermogen alleen kan 
worden gerealiseerd met een offensief op 
het gebied van innovatie, efficiëntie en 
duurzame technologie;

14. benadrukt dat modernisering van de 
industriële basis van de EU en vergroting 
van het concurrentievermogen alleen kan 
worden gerealiseerd met een offensief op 
het gebied van innovatie, efficiëntie en 
duurzame technologie; benadrukt dat in 
dit verband met name rekening moet 
worden gehouden met het jaarlijkse 
innovatieverslag van de Commissie 
(Innovation Union Scoreboard 2013), dat 
laat zien op welke wijze innovaties van 
invloed zijn op de bevordering van het 
duurzame concurrentievermogen, een 
vergelijkende beoordeling van de 
prestaties inzake onderzoek en innovatie 
van de EU-lidstaten biedt en de relatieve 
sterke en zwakke punten van hun 
onderzoeks- en innovatiesystemen 
aantoont;

Or. de

Amendement 168
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat modernisering van de 
industriële basis van de EU en vergroting 
van het concurrentievermogen alleen kan
worden gerealiseerd met een offensief op 
het gebied van innovatie, efficiëntie en 
duurzame technologie;

14. benadrukt dat het herstel en de 
versterking van het concurrentievermogen
van de industriële basis van de EU alleen 
kunnen worden gerealiseerd met een 
offensief op het gebied van innovatie, 
efficiëntie en duurzame technologie, in 
combinatie met nieuwe bedrijfsmodellen 
op basis van grotere deskundigheid, 
creativiteit en lokale productie;

Or. en
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Amendement 169
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat modernisering van de 
industriële basis van de EU en vergroting 
van het concurrentievermogen alleen kan 
worden gerealiseerd met een offensief op 
het gebied van innovatie, efficiëntie en 
duurzame technologie;

14. benadrukt dat modernisering van de 
industriële basis van de EU en vergroting 
van het concurrentievermogen alleen kan 
worden gerealiseerd met een offensief op 
het gebied van innovatie, efficiëntie en 
duurzame technologie; is van mening dat 
innovatie over de hele linie, met 
participatie van alle belanghebbenden, 
moet worden bevorderd, van innovatie op 
de werkvloer en niet-technische innovatie 
tot hoogtechnologisch O&O in 
onderzoekslaboratoria;

Or. en

Amendement 170
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat modernisering van de 
industri le basis van de EU en vergroting 
van het concurrentievermogen alleen kan 
worden gerealiseerd met een offensief op 
het gebied van innovatie, effici ntie en 
duurzame technologie;

14. benadrukt dat een modernisering van 
de industri le basis van de EU en een 
vergroting van het concurrentievermogen 
alleen kunnen worden gerealiseerd met een 
offensief op het gebied van innovatie, 
effici ntie en duurzame technologie en 
middels de bevordering van nieuwe 
bedrijfsmodellen op basis van 
vaardigheden, creativiteit en lokale 
productie;

Or. fr
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Amendement 171
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat modernisering van de 
industriële basis van de EU en vergroting 
van het concurrentievermogen alleen kan 
worden gerealiseerd met een offensief op 
het gebied van innovatie, efficiëntie en 
duurzame technologie;

14. benadrukt dat technologische
modernisering van de industriële basis van 
de EU en vergroting van het 
concurrentievermogen op regionale en 
mondiale schaal alleen kan worden 
gerealiseerd met een offensief op het 
gebied van innovatie die efficiëntie en 
duurzame ontwikkeling stimuleert;

Or. pl

Amendement 172
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat modernisering van de 
industriële basis van de EU en vergroting 
van het concurrentievermogen alleen kan 
worden gerealiseerd met een offensief op 
het gebied van innovatie, efficiëntie en 
duurzame technologie;

14. benadrukt dat innovatie, efficiëntie en 
duurzame technologieën ertoe kunnen 
bijdragen de industriële basis van de EU te 
moderniseren en het 
concurrentievermogen ervan te vergroten;

Or. en

Amendement 173
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat modernisering van de 
industriële basis van de EU en vergroting 

14. benadrukt dat ook een offensief op het 
gebied van innovatie, efficiëntie en 
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van het concurrentievermogen alleen kan 
worden gerealiseerd met een offensief op 
het gebied van innovatie, efficiëntie en 
duurzame technologie;

duurzame technologie noodzakelijk is om 
de industriële basis van de EU te 
moderniseren en het 
concurrentievermogen te vergroten;

Or. sl

Amendement 174
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat modernisering van de 
industriële basis van de EU en vergroting 
van het concurrentievermogen alleen kan 
worden gerealiseerd met een offensief op 
het gebied van innovatie, efficiëntie en 
duurzame technologie;

14. benadrukt dat een strategie moet 
worden bevorderd gericht op een offensief 
op het gebied van innovatie, efficiëntie en 
duurzame technologie, teneinde de 
industriële basis van de EU te 
moderniseren en het 
concurrentievermogen te vergroten;

Or. en

Amendement 175
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat modernisering van de 
industriële basis van de EU en vergroting 
van het concurrentievermogen alleen kan 
worden gerealiseerd met een offensief op 
het gebied van innovatie, efficiëntie en 
duurzame technologie;

14. benadrukt dat modernisering van de 
industriële basis van de EU en vergroting 
van het concurrentievermogen alleen kan 
worden gerealiseerd met een offensief op 
het gebied van innovatie en efficiëntie;

Or. de
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Amendement 176
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat het welslagen van 
een nieuw duurzaam industriebeleid 
berust op de ontwikkeling van 
ge๏ntegreerde sectori le benaderingen, 
waarbij wordt gesteund op de 
betrokkenheid van de lidstaten bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen. 
Roept zo de lidstaten en de Europese Unie 
op om hun inspanningen te richten op 
Europese sectoren die over een hoog 
investeringscijfer op het gebied van O&O 
beschikken, hetgeen bevorderlijk is voor 
de buitenlandse handelsbalans van de 
Europese Unie;

Or. fr

Amendement 177
Patrizia Toia

Voorstel voor een resolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Voorstel voor een resolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie tot het 
ontwikkelen van communicatienetwerken 
naar het voorbeeld van de Smart Cities 
door samenwerking tussen regio’s en 
steden te bevorderen waarbij gebieden 
ontstaan voor een gemeenschappelijk 
beheer van diensten en de efficiënte 
productie en consumptie van energie, en 
waarbij, om een voorbeeld te noemen, de 
energetische herwaardering de 
constructie bevordert van gebouwen met 
een groot technologisch potentieel en een 
laag energieverbruik;

Or. it
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Amendement 178
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de lidstaten en de EU om, 
met het oog op de doelstellingen van een 
op innovatie gestoelde economie die op de 
wereldmarkt kan concurreren, zich vooral 
te concentreren op de industrietakken die 
veel investeren in O&O&I, inclusief 
procesinnovatie, die een actieve bijdrage 
aan de handelsbalans leveren en die 
gekwalificeerd personeel in dienst 
hebben;

Or. es

Amendement 179
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is derhalve van mening dat het van 
cruciaal belang is om medewerkers 
proactief bij het innovatieproces te 
betrekken en zo een snellere 
implementatie en een grotere acceptatie 
van veranderingen te bevorderen, 
teneinde "duurzame ondernemingen" te 
stimuleren die in drie opzichten 
concurrerend zijn doordat zij leidend zijn 
in economische, sociale en ecologische 
termen;

Or. en

Amendement 180
Bernd Lange
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. is van mening dat onjuiste signalen 
van veronderstelde hoge opbrengsten op 
de kapitaalmarkt industriële 
ondernemingen onder druk zetten en 
ertoe leiden dat de nodige investeringen 
en innovaties voor de lange termijn 
achterwege blijven ten gunste van hogere 
opbrengsten op de korte termijn;

Or. de

Amendement 181
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de onderzoeks- en 
innovatiefondsen van de EU als katalysator 
moeten fungeren en in combinatie met 
andere nationale en regionale fondsen 
moeten worden gebruikt; herinnert aan de 
beoogde 3% voor O&O, waarvan twee 
derde door de particuliere sector moet 
worden gefinancierd; ondersteunt de 
oprichting van publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in het kader van 
Horizon 2020 om investeringen vanuit de 
particuliere sector aan te trekken;

15. is van mening dat de onderzoeks- en 
innovatiefondsen van de EU als katalysator 
moeten fungeren en in combinatie met 
andere nationale en regionale fondsen 
moeten worden gebruikt; herinnert aan de 
beoogde 3% voor O&O, waarvan twee
derde door de particuliere sector moet 
worden gefinancierd; ondersteunt de 
oprichting van publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in het kader van 
Horizon 2020 om investeringen vanuit de 
particuliere sector aan te trekken; 
onderstreept dat het nodig is de juiste 
randvoorwaarden te creëren; dat het van 
fundamenteel belang is voorwaarden te 
creëren die stimulerend zijn voor het 
functioneren en het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen: een efficiënt 
kredietstelsel, een markt met eerlijke en 
transparante mededingingsregels, een 
efficiënt en flexibel openbaar bestuur, een 
effectief en snelwerkend juridisch 
apparaat, eenvoudige wetgeving inzake 
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industrieel eigendom, heldere en snelle 
vergunningsprocedures, en 
immigratiewetgeving die het mogelijk 
maakt hoogopgeleide wetenschappers en 
gespecialiseerde vakmensen aan te 
trekken;

Or. pt

Amendement 182
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de onderzoeks- en 
innovatiefondsen van de EU als katalysator 
moeten fungeren en in combinatie met 
andere nationale en regionale fondsen 
moeten worden gebruikt; herinnert aan de 
beoogde 3% voor O&O, waarvan twee 
derde door de particuliere sector moet 
worden gefinancierd; ondersteunt de 
oprichting van publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in het kader van 
Horizon 2020 om investeringen vanuit de 
particuliere sector aan te trekken;

15. is van mening dat de onderzoeks- en 
innovatiefondsen van de EU als katalysator 
moeten fungeren en in combinatie met 
verschillende nationale instrumenten en 
de regionale fondsen moeten worden 
gebruikt; herinnert aan de beoogde 3% 
voor O&O, waarvan twee derde door de 
particuliere sector moet worden 
gefinancierd; ondersteunt de oprichting van 
publiek-private partnerschappen (PPP's) in 
het kader van Horizon 2020 om 
investeringen vanuit de particuliere sector 
aan te trekken;

Or. sv

Amendement 183
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de onderzoeks- en 
innovatiefondsen van de EU als katalysator 
moeten fungeren en in combinatie met 
andere nationale en regionale fondsen 

15. is van mening dat de onderzoeks- en 
innovatiefondsen van de EU als katalysator 
moeten fungeren en in combinatie met 
andere nationale en regionale fondsen 
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moeten worden gebruikt; herinnert aan de 
beoogde 3% voor O&O, waarvan twee 
derde door de particuliere sector moet 
worden gefinancierd; ondersteunt de 
oprichting van publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in het kader van 
Horizon 2020 om investeringen vanuit de 
particuliere sector aan te trekken;

moeten worden gebruikt; herinnert aan de 
beoogde 3 % voor O&O, waarvan twee 
derde door de particuliere sector moet 
worden gefinancierd; ondersteunt de 
oprichting van publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in het kader van 
Horizon 2020 en verzoekt de Commissie 
voor voldoende hefboomwerking te zorgen 
om investeringen vanuit de particuliere 
sector aan te trekken;

Or. en

Amendement 184
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat de onderzoeks- en 
innovatiefondsen van de EU als katalysator 
moeten fungeren en in combinatie met 
andere nationale en regionale fondsen 
moeten worden gebruikt; herinnert aan de 
beoogde 3% voor O&O, waarvan twee 
derde door de particuliere sector moet 
worden gefinancierd; ondersteunt de 
oprichting van publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in het kader van 
Horizon 2020 om investeringen vanuit de 
particuliere sector aan te trekken;

15. is van mening dat de onderzoeks- en 
innovatiefondsen van de EU als katalysator 
moeten fungeren en in combinatie met
andere nationale, regionale en Europese 
fondsen moeten worden gebruikt; herinnert 
aan de beoogde 3% voor O&O, waarvan 
twee derde door de particuliere sector moet 
worden gefinancierd; ondersteunt de 
oprichting van publiek-private 
partnerschappen (PPP's) in het kader van 
Horizon 2020 om investeringen vanuit de 
particuliere sector aan te trekken;

Or. ro

Amendement 185
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt om een aanzienlijk deel van 
de voor het mkb beschikbare middelen in 

16. is verheugd over het feit dat 4 % van 
de middelen wordt geïmplementeerd 
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het kader van het Horizon 2020-
programma te implementeren middels een 
specifiek mkb-instrument;

middels een specifiek mkb-instrument in 
het kader van het Horizon 2020-
programma;

Or. en

Amendement 186
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verwelkomt de actiegebieden van de 
Commissie en mogelijke PPP's; is echter 
bezorgd dat onvoldoende rekening is 
gehouden met grote ontwikkelingen op het 
gebied van gegevens en ICT; verzoekt de 
Commissie deze ontwikkelingen op de 
juiste wijze op te nemen; vraagt de 
Commissie de vorming van clusters in alle 
actielijnen te ondersteunen en synergieën 
en overloopeffecten hiertussen te 
bevorderen;

17. verwelkomt de actiegebieden van de 
Commissie en mogelijke PPP's; benadrukt 
dat met betrekking tot het 
concurrentievermogen efficiëntie en 
duurzaamheid transversale prioriteiten 
vormen die een integraal onderdeel van 
elke actielijn moeten uitmaken; is echter 
bezorgd dat onvoldoende rekening is 
gehouden met grote ontwikkelingen op het 
gebied van gegevens en ICT; verzoekt de 
Commissie deze ontwikkelingen op de 
juiste wijze op te nemen; vraagt de 
Commissie de vorming van clusters in alle 
actielijnen te ondersteunen en synergieën 
en overloopeffecten hiertussen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 187
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt de centrale rol van ICT 
voor de overschakeling op een duurzame 
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economie: dematerialisatie, eco-
monitoring, efficiëntie op het gebied van 
vervoer en logistiek, e-diensten, 
gezondheidszorg; is ingenomen met de 
nieuwe Europese industriestrategie voor 
elektronica, die erop gericht is de 
chipproductie in de EU te verdubbelen tot 
20 % van de wereldwijde productie; dringt 
aan op de verdere bevordering van de 
invoering van ICT in traditionele 
industriesectoren en de ontwikkeling van
nieuwe digitale producten en diensten die 
bijdragen tot de doelstellingen van 
duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 188
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor de ontwikkeling van een 
clusterbeleid met het oog op de 
samenwerking tussen onderling verbonden 
ondernemingen, toeleveranciers, 
dienstverleners en onderzoekscentra;

18. is van mening dat clusters op 
organische wijze ‘van onderop’ dienen te 
groeien doordat zijn in de behoeften van 
ondernemingen of onderzoeksbehoeften 
voorzien; meent derhalve dat het 
clusterbeleid van de Commissie in de 
eerste plaats gericht moet zijn op steun 
aan bestaande en transnationale clusters 
door bevordering van de samenwerking 
tussen onderling verbonden 
ondernemingen, toeleveranciers, 
dienstverleners en onderzoekscentra;

Or. en


