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Amendement 1
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Visum -1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien titel XVII van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, artikel 173 (oud artikel 157 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschappen), betreffende het 
industriebeleid van de Unie, waarin met 
name het concurrentievermogen van de 
Europese industriesector wordt genoemd,

Or. fr

Amendement 2
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Mededeling van de Commissie 
van 23 september 2009 "Voorbereiden 
van onze toekomst:ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke strategie voor 
sleuteltechnologieën in de EU",

Or. de

Amendement 3
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Mededeling van de Commissie 
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van 4 november 2008 met de titel "Het 
grondstoffeninitiatief -voorzien in onze 
kritieke behoeften aan groei en 
werkgelegenheid in Europa" 
(COM(2008)699,

Or. fr

Amendement 4
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het in opdracht van de 
Commissie geschreven rapport 
"Promoting Innovative Business Models 
with Environmental Benefits" van 
november 2008,

Or. en

Amendement 5
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de wereldwijde 
economische crisis de Europese 
industriesector hard heeft getroffen en 
ertoe heeft geleid dat de huidige processen
van globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen en 
wijzigingen in de op kennis gebaseerde 
industrie, die op zich al een uitdaging 
vormen, zich nog sterker doen gevoelen en 
een ingrijpende invloed hebben op de 
industriële ontwikkeling, de 
beroepsbevolking en de 
toekomstperspectieven,

A. overwegende dat de wereldwijde 
economische crisis de Europese 
industriesector hard heeft getroffen, 
waardoor deze zich moeilijker kan 
aanpassen aan de uitdagingen van 
globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen en 
wijzigingen in de op kennis gebaseerde 
industrie, die op zich al een uitdaging 
vormen en een ingrijpende invloed hebben 
op de industriële ontwikkeling, de 
beroepsbevolking en de 
toekomstperspectieven,
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Or. es

Amendement 6
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de wereldwijde 
economische crisis de Europese 
industriesector hard heeft getroffen en 
ertoe heeft geleid dat de huidige processen 
van globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen en 
wijzigingen in de op kennis gebaseerde 
industrie, die op zich al een uitdaging 
vormen, zich nog sterker doen gevoelen en 
een ingrijpende invloed hebben op de 
industriële ontwikkeling, de 
beroepsbevolking en de 
toekomstperspectieven,

A. overwegende dat de wereldwijde 
economische crisis de Europese 
industriesector heeft beïnvloed en ertoe 
heeft geleid dat de huidige processen van 
globalisering, klimaatverandering, 
uitputting van hulpbronnen, 
demografische veranderingen en 
wijzigingen in de op kennis gebaseerde 
industrie, die op zich al een uitdaging 
vormen, zich nog sterker doen gevoelen en 
een ingrijpende invloed hebben op de 
industriële ontwikkeling, de 
beroepsbevolking en de 
toekomstperspectieven,

Or. en

Amendement 7
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de wereldwijde 
economische crisis de Europese 
industriesector hard heeft getroffen en 
ertoe heeft geleid dat de huidige processen 
van globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen en 
wijzigingen in de op kennis gebaseerde 
industrie, die op zich al een uitdaging 
vormen, zich nog sterker doen gevoelen en 
een ingrijpende invloed hebben op de 
industriële ontwikkeling, de 

A. overwegende dat de wereldwijde 
economische crisis de Europese 
industriesector hard heeft getroffen en 
ertoe heeft geleid dat de huidige processen 
van globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen en 
wijzigingen in de op kennis en 
productiviteit gebaseerde industrie, die op 
zich al een uitdaging vormen, zich nog 
sterker doen gevoelen en een ingrijpende 
invloed hebben op de industriële 
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beroepsbevolking en de 
toekomstperspectieven,

ontwikkeling, de beroepsbevolking en de 
toekomstperspectieven,

Or. el

Amendement 8
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging A 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de wereldwijde 
economische crisis de Europese 
industriesector hard heeft getroffen en 
ertoe heeft geleid dat de huidige processen 
van globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen en 
wijzigingen in de op kennis gebaseerde 
industrie, die op zich al een uitdaging 
vormen, zich nog sterker doen gevoelen en 
een ingrijpende invloed hebben op de 
industriële ontwikkeling, de 
beroepsbevolking en de 
toekomstperspectieven,

A. overwegende dat de wereldwijde 
economische crisis de Europese 
industriesector hard heeft getroffen en 
ertoe heeft geleid dat de huidige processen 
van globalisering, klimaatverandering, 
demografische veranderingen en 
wijzigingen in de op kennis gebaseerde 
industrie, die op zich al een uitdaging 
vormen, zich nog sterker doen gevoelen en 
een ingrijpende invloed hebben op de 
industriële ontwikkeling, de arbeidsmarkt
en de toekomstperspectieven,

Or. de

Amendement 9
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat een Europees 
industriebeleid alleen succes kan hebben 
indien het omkaderd wordt door enerzijds 
een nieuwe opzet van de financiële sector 
die investeringen bevordert en speculatie 
voorkomt, en anderzijds een macro-
economische aanpak die het belastings-, 
economisch en begrotingsbeleid van de 
EU in de richting van duurzame groei en 
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werkgelegenheid stuurt,

Or. de

Amendement 10
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de EU, om de 
gevolgen van de crisis ongedaan te maken 
en deze uitdagingen het hoofd te bieden, 
een industriebeleid nodig heeft dat zich op 
concurrentievermogen, duurzaamheid en 
geschikt werk richt, en daarnaast
tegelijkertijd de economie stimuleert, de 
werkgelegenheid aanzwengelt, de 
milieuverontreiniging vermindert en de 
kwaliteit van leven naar een hoger peil 
tilt,

Or. en

Amendement 11
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat sommige 
Europese industriesectoren zich in een 
permanente crisis bevinden ten gevolg van 
oneerlijke concurrentie uit derde landen, 
met name op het gebied van de 
arbeidsbetrekkingen, het milieu en 
bescherming van intellectuele- en 
industriële eigendomsrechten,

Or. es



PE452.697v01-00 8/95 AM\838749NL.doc

NL

Amendement 12
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de Europese 
industriesector op de gebieden toegang tot 
hulpmiddelen, technologische innovatie, 
gekwalificeerde werknemers, alsook een 
specifiek en ambitieus industrie- en 
innovatiebeleid met toenemende 
concurrentie uit geïndustrialiseerde en 
opkomende landen als China, India en 
Brazilië te maken heeft,

Or. en

Amendement 13
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

B. overwegende dat alleen een Europese 
strategie ter bevordering, valorisering en 
aantrekking van:

• gekwalificeerde menselijke hulpbronnen 
en menselijk kapitaal met een groot 
creatief vermogen,
• nieuwe technologie, processen en 
oplossingen en waardegeneratoren,

• O&O dat rekening houdt met de eisen 
van duurzame ontwikkeling,
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• een aanvoerketen die toegesneden is op 
de productie van kwalitatief 
hoogwaardige goederen en diensten,
• grotere efficiëntie bij de organisatie van 
het productiesysteem en het management,
• een kwalitatief hoogwaardige logistiek 
en infrastructuur,
• zal leiden tot handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie, aangezien kostenbesparingen 
voor de industriesector in Europa niet de 
aangewezen uitweg is,

Or. fr

Amendement 14
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, onderzoek, opleiding en 
ontwikkeling; overwegende dat er ook 
behoefte bestaat aan een 
geperfectioneerde aanvoerketen, grotere 
efficiëntie, krachtige menselijke 
hulpbronnen, bijv. door middel van de 
actieve participatie van werknemers in 
innovatie en ontwikkeling, bijzondere 
aandacht voor innovatieve bronnen van 
goede logistiek en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

Or. da
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Amendement 15
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en logistiek en 
infrastructuur die helpen bij het 
consolideren van de interne markt,

Or. es

Amendement 16
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien mondiaal 
concurrentievermogen gemeten in termen 
van totale kosten voor complete branches 
en economische sectoren voor de 
industriesector in Europa de aangewezen 
uitweg is,

Or. pl
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Amendement 17
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, en gelijke 
randvoorwaarden in de 
handelsbetrekkingen met derde landen, 
aangezien kostenbesparingen voor de 
industriesector in Europa niet de 
aangewezen uitweg is,

Or. en

Amendement 18
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, en gelijke 
randvoorwaarden in de 
handelsbetrekkingen met derde landen, 
aangezien kostenbesparingen voor de 
industriesector in Europa niet de 
aangewezen uitweg is,

Or. en
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Amendement 19
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, en gelijke 
randvoorwaarden in de 
handelsbetrekkingen met derde landen, 
aangezien kostenbesparingen voor de 
industriesector in Europa niet de 
aangewezen uitweg is,

Or. en

Amendement 20
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, en verbetering en 
ontwikkeling van 
infrastructuurvoorzieningen daar waar 
deze ontbreken, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,



AM\838749NL.doc 13/95 PE452.697v01-00

NL

Or. en

Amendement 21
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
en gekwalificeerde menselijke 
hulpbronnen, en goede logistiek en 
infrastructuur, alsook kostenefficiënte en 
duurzame vervoersmodi, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

Or. en

Amendement 22
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur,

Or. en
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Amendement 23
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van innovatieve technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een intelligentere
aanvoerketen, grotere efficiëntie, 
gekwalificeerde menselijke hulpbronnen, 
en slimmere logistiek en infrastructuur, 
aangezien kostenbesparingen voor de 
industriesector in Europa niet de 
aangewezen uitweg is,

Or. en

Amendement 24
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

Β. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

Β. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie en een 
kleine CO2-voetafdruk, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

Or. el



AM\838749NL.doc 15/95 PE452.697v01-00

NL

Amendement 25
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor een duurzame 
ontwikkeling van de industriesector in 
Europa niet de aangewezen uitweg is,

Or. de

Amendement 26
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien alleen 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

Or. en
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Amendement 27
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de aangewezen uitweg is,

B. overwegende dat handhaving van de 
wereldleiderspositie van de Europese 
industrie alleen mogelijk is door middel 
van nieuwe technologie, processen en 
oplossingen, O&O, een geperfectioneerde 
aanvoerketen, grotere efficiëntie, krachtige 
menselijke hulpbronnen, en goede logistiek 
en infrastructuur, aangezien 
kostenbesparingen voor de industriesector 
in Europa niet de enige aangewezen uitweg 
is,

Or. en

Amendement 28
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de internationale 
leidende positie van de Europese 
industriesector door de steeds breder 
wordende industriële basis in opkomende 
landen steeds meer op de proef wordt 
gesteld en de grootste concurrenten, zoals 
de VS, Japan en China, een sterk en 
actief industriebeleid voeren, dat door 
significante investeringen in innovatieve 
producten en diensten wordt ondersteund; 
overwegende dat om deze redenen het in 
stand houden en vergroten van het 
concurrentievermogen van de Europese 
industriesector van primordiaal belang is, 
teneinde zijn rol als motor voor duurzame 
groei en werkgelegenheid in Europa te 
handhaven,
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Or. de

Amendement 29
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het mogelijk is 
industriële vooruitgang te bewerkstelligen 
via slimme, evenwichtige regulering en 
stimulering van de markt op de lange 
termijn, en dat het wereldwijde streven 
naar schone en duurzame vormen van 
productie, distributie en consumptie op 
een slimme manier kan worden ingezet 
ten gunste van de Europese industriesector 
en zijn concurrentievermogen en 
leiderspositie,

C. overwegende dat het mogelijk is 
industriële vooruitgang te bewerkstelligen 
via slimme, evenwichtige regulering en 
stimulering van de markt op de lange 
termijn, en dat het wereldwijde streven 
naar schone en duurzame vormen van 
productie, distributie; benadrukkend dat 
de Europese industriesector, zijn 
concurrentievermogen en zijn 
leiderspositie in de wereld ten dele 
afhangen van de mate waarin zijn 
producten aansluiten bij de behoeften en 
wensen van de consumenten, en van zijn 
vermogen om tijdig op de ontwikkelingen 
op dit vlak in te spelen,

Or. fr

Amendement 30
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het mogelijk is 
industriële vooruitgang te bewerkstelligen 
via slimme, evenwichtige regulering en 
stimulering van de markt op de lange 
termijn, en dat het wereldwijde streven 
naar schone en duurzame vormen van 
productie, distributie en consumptie op een 
slimme manier kan worden ingezet ten 
gunste van de Europese industriesector en 
zijn concurrentievermogen en 

C. overwegende dat het mogelijk is 
industriële vooruitgang te bewerkstelligen 
via een combinatie van geëigende 
randvoorwaarden, en slimme en gerichte
regulering en stimulering van de markt, 
met steun voor het wereldwijde streven 
naar schone en duurzame vormen van 
productie en distributie, en bevordering 
van een slimmere en duurzame 
consumptie, 
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leiderspositie, 

Or. en

Amendement 31
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het mogelijk is 
industriële vooruitgang te bewerkstelligen 
via slimme, evenwichtige regulering en 
stimulering van de markt op de lange 
termijn, en dat het wereldwijde streven 
naar schone en duurzame vormen van 
productie, distributie en consumptie op een 
slimme manier kan worden ingezet ten 
gunste van de Europese industriesector en
zijn concurrentievermogen en 
leiderspositie, 

C. overwegende dat het mogelijk is 
industriële vooruitgang te bewerkstelligen 
via slimme, evenwichtige regulering en 
stimulering van de markt op de lange 
termijn, en dat het wereldwijde streven 
naar schone en duurzame vormen van 
productie, distributie en openheid moet 
worden gezien als een sleutelfactor voor
zijn concurrentievermogen en 
leiderspositie,

Or. es

Amendement 32
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het mogelijk is 
industriële vooruitgang te bewerkstelligen 
via slimme, evenwichtige regulering en 
stimulering van de markt op de lange 
termijn, en dat het wereldwijde streven 
naar schone en duurzame vormen van 
productie, distributie en consumptie op een 
slimme manier kan worden ingezet ten 
gunste van de Europese industriesector en 
zijn concurrentievermogen en 
leiderspositie,

C. overwegende dat het mogelijk is 
industriële vooruitgang te bewerkstelligen 
via slimme, evenwichtige regulering en 
stimulering van de markt op de lange 
termijn, en dat het wereldwijde streven 
naar schone en duurzame vormen van 
productie, distributie en consumptie op een 
slimme manier kan worden ingezet ten 
gunste van de Europese industriesector en 
zijn concurrentievermogen en 
leiderspositie, waarbij het van cruciaal 
belang is dat het potentieel voor export 
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naar de nieuwe industrielanden wordt 
benut, 

Or. da

Amendement 33
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het mogelijk is 
industriële vooruitgang te bewerkstelligen
via slimme, evenwichtige regulering en
stimulering van de markt op de lange 
termijn, en dat het wereldwijde streven 
naar schone en duurzame vormen van 
productie, distributie en consumptie op een 
slimme manier kan worden ingezet ten 
gunste van de Europese industriesector en 
zijn concurrentievermogen en 
leiderspositie,

C. overwegende dat het mogelijk is 
industriële vooruitgang te ondersteunen 
via slimme, evenwichtige regulering op de 
lange termijn, en via het volgen van het 
wereldwijde streven naar schone en 
duurzame vormen van productie, 
distributie, en dat publieke consumptie op 
een slimme manier kan worden ingezet ten 
gunste van de Europese industriesector en 
zijn concurrentievermogen en 
leiderspositie,

Or. en

Amendement 34
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat op macro-
economisch gebied de EU prioriteit dient 
toe te kennen aan beleid gericht op 
investeringen in de industrie- en de 
dienstensector, in het bijzonder in deze 
crisistijd waarin investeringen (met name 
in capaciteit, en in mindere mate in 
productiviteit) het eerst worden geschrapt, 
en verder overwegende dat de lidstaten, de 
Unie en de plaatselijke overheden 
doelstellingen op het gebied van publieke 
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investeringen dienen vast te stellen (d.w.z. 
voor wat betreft de investeringsuitgaven 
binnen de totale publieke uitgaven), 
waaronder binnen het kader van 
bezuiningingsplannen,

Or. fr

Amendement 35
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat een ambitieus 
Europees industriebeleid dient te stoelen 
op een sterke interne markt, zowel binnen 
de grenzen van de Unie, als voor wat 
betreft de externe dimensie, en verder 
overwegende dat het van essentieel belang 
is op de kansen en uitdagingen van de 
mondialisering in te spelen middels een 
combinatie van alle instrumenten van het 
industriebeleid (zoals het O&O-beleid, het 
regionaal beleid, het mededingingsbeleid, 
het op elkaar afstemmen van regelgeving 
en het handelsbeleid),

Or. fr

Amendement 36
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat deïndustrialisering 
in Europa een voldongen feit is dat onze 
technologische en economische positie in 
gevaar brengt, gezien de toenemende 
mondialisering en hevige concurrentie 
van zich snel ontwikkelende landen,
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Or. en

Amendement 37
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het fundamenteel 
is de bureaucratische lasten die op het 
bedrijfsleven rusten te verlagen, en hun 
wetgevings- en regelgevingskader te 
vereenvoudigen, met inachtneming van de 
beginselen van het project "het verbeteren 
van de wetgeving",

Or. fr

Amendement 38
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat een nieuw 
consumptiemodel gebaseerd op 
innovatieve oplossingen waarnaar wordt 
gevraagd door de markt, en in het 
bijzonder plaatselijke markten, van het 
allergrootste belang is,

Or. pl

Amendement 39
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 



PE452.697v01-00 22/95 AM\838749NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het elimineren van
obstakels voor de interne markt en het 
openen van de grenzen van de EU de 
beste manier is om een bloeiende en 
concurrerende Europese industriesector 
te creëren,

Or. en

Amendement 40
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de wereldwijde 
vraag naar grondstoffen en hulpbronnen 
al een tijd geleidelijk toeneemt, 
resulterend in zorgen over mogelijke 
verstoringen van de bevoorrading,

Or. en

Amendement 41
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de EU 
marktaandeel verliest, ondanks de goede 
prestaties van een aantal lidstaten, en dat 
Europa op het gebied van de 
spitstechnologie niet de plaats inneemt die 
haar toekomt (13% van de toegevoegde 
waarde in de VS, 5% in de EU), en verder 
overwegende dat de productiviteit in de 
verwerkende industrie in Europa daalt,
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Or. fr

Amendement 42
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de industriesector 
voor de Europese economie van zeer groot 
belang is omdat hij, wanneer we de aan 
deze sector gerelateerde diensten mee in 
overweging nemen, goed is voor 37% van 
het bbp, 80% van de uitgaven voor O&O 
voor zijn rekening neemt en 75% van de 
Europese exporten vertegenwoordigt,

Or. fr

Amendement 43
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat volgens het Duits 
Bureau voor Statistiek tot 45 % van de 
kosten per producteenheid 
materiaalkosten zijn en dat verstandig 
omgaan met grondstoffen en efficiënt 
omgaan met energie dus van cruciaal 
belang is voor de Europese industrie,

Or. nl

Amendement 44
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat er een proces 
gaande is van verplaatsing van 
verwerkende industriesectoren naar 
buiten de Europese Unie, en met name 
naar het Verre Oosten, hetgeen slecht is 
voor de werkgelegenheid in Europa,

Or. pl

Amendement 45
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat de 
verwerkende industrie de belangrijkste 
aanzwengelaar van productiviteitswinst is 
- zowel binnen de eigen sector, alsook 
binnen de economie als geheel - en dat 
industriële innovatie een van de 
belangrijkste bronnen van nieuwe 
diensten is, waaronder groei op lange 
termijn, met name in het licht van de 
demografische vooruitzichten van de EU,

Or. fr

Amendement 46
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat de traditionele 
Europese industrieën van groot belang 
zijn, en dat zij over een grote, voor de 
economie cruciale knowhow beschikken, 
die ten volle dient te worden benut,
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Or. fr

Amendement 47
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat onze 
mondiale concurrenten, zoals de VS en de 
Aziatische landen, proactief industrieel 
beleid hebben ontwikkeld dat stoelt op 
stevige investeringen in O&O in de 
sleutelsectoren,

Or. fr

Amendement 48
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. acht het een goede zaak dat de 
Commissie met de EU-2020-strategie nu 
eindelijk de betekenis van een actief 
industriebeleid voor duurzame groei en 
werkgelegenheid in Europa erkent;

1. wijst op het feit dat de Commissie met 
de EU-2020-strategie nu eindelijk de 
betekenis van een actief industriebeleid 
voor duurzame groei en werkgelegenheid 
in Europa erkent; verzoekt de Commissie 
met klem passende maatregelen en steun 
voor de lidstaten te organiseren waarmee 
ze een actief industriebeleid voor 
duurzame groei en de ontwikkeling van de 
nationale productie kunnen voeren, als 
een essentiële stimulans vanuit de optiek 
van kwalitatief hoogwaardigde 
werkgelegenheid, billijke salarissen en 
sociaal-economische cohesie in Europa;

Or. pt
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Amendement 49
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. acht het een goede zaak dat de 
Commissie met de EU-2020-strategie nu 
eindelijk de betekenis van een actief 
industriebeleid voor duurzame groei en 
werkgelegenheid in Europa erkent;

1. acht het een goede zaak dat de 
Commissie met de EU-2020-strategie en 
de mededeling over een geïntegreerd 
Europees industriebeleid nu eindelijk de 
betekenis van een actief industriebeleid, 
met name van beleid voor de verwerkende 
industrie, voor duurzame groei en 
werkgelegenheid in Europa erkent en zich 
vastlegt op een geïntegreerd 
industriebeleid dat stoelt op het beginsel 
van een sociale markteconomie;

Or. en

Amendement 50
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner, Jürgen Creutzmann, Jorgo 
Chatzimarkakis, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. acht het een goede zaak dat de 
Commissie met de EU-2020-strategie nu 
eindelijk de betekenis van een actief 
industriebeleid voor duurzame groei en 
werkgelegenheid in Europa erkent;

1. acht het een goede zaak dat de 
Commissie met de Europa-2020-strategie 
en de mededeling over een geïntegreerd 
Europees industriebeleid nu eindelijk de 
betekenis van de verwerkende industrie
voor duurzame groei en werkgelegenheid 
in Europa erkent en zich vastlegt op een 
geïntegreerd industriebeleid dat stoelt op 
het beginsel van een sociale 
markteconomie;

Or. en
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Amendement 51
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. acht het een goede zaak dat de 
Commissie met de EU-2020-strategie nu 
eindelijk de betekenis van een actief 
industriebeleid voor duurzame groei en 
werkgelegenheid in Europa erkent;

1. acht het een goede zaak dat de 
Commissie met de Europa-2020-strategie 
en de mededeling over een geïntegreerd 
Europees industriebeleid nu de betekenis 
van de EU-industriesector voor duurzame 
groei en werkgelegenheid in Europa erkent 
en zich vastlegt op een geïntegreerd 
industriebeleid dat stoelt op het beginsel 
van een sociale markteconomie;

Or. en

Amendement 52
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. acht het een goede zaak dat de 
Commissie met de EU-2020-strategie nu 
eindelijk de betekenis van een actief 
industriebeleid voor duurzame groei en 
werkgelegenheid in Europa erkent;

1. acht het een goede zaak dat de 
Commissie met de Europa-2020-strategie 
en de mededeling over een geïntegreerd 
Europees industriebeleid nu eindelijk de 
betekenis van industrie voor duurzame 
groei en werkgelegenheid in Europa 
erkent;

Or. es

Amendement 53
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 
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Ontwerpresolutie Amendement

1. acht het een goede zaak dat de 
Commissie met de EU-2020-strategie nu 
eindelijk de betekenis van een actief 
industriebeleid voor duurzame groei en 
werkgelegenheid in Europa erkent;

1. acht het een goede zaak dat de 
Commissie met de Europa-2020-strategie 
en de mededeling over een geïntegreerd 
Europees industriebeleid nu eindelijk de 
betekenis van industrie voor duurzame 
groei en werkgelegenheid in Europa 
erkent;

Or. en

Amendement 54
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. acht het een goede zaak dat de 
Commissie met de EU-2020-strategie nu 
eindelijk de betekenis van een actief 
industriebeleid voor duurzame groei en 
werkgelegenheid in Europa erkent;

1. acht het een goede zaak dat de 
Commissie met de EU-2020-strategie nu 
eindelijk de betekenis van een gezonde 
industriële basis in de EU en van een 
actief industriebeleid voor duurzame groei 
en werkgelegenheid in Europa erkent;

Or. en

Amendement 55
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. een actief industriebeleid betekent 
steun met middelen van de nationale 
begrotingen voor zowel innovatieve 
industriële oplossingen, als voor de 
essentiële grondstoffenindustrieën met 
een lange "payback"-periode, met 
inbegrip van de energiesector, die 
bepalend zijn voor de ontwikkeling van de 
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verwerkende sectoren met korte 
"payback"-perioden; een actief 
industriebeleid moet tot meer inkomsten 
voor de nationale begrotingen leiden;

Or. pl

Amendement 56

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. neemt nota van het voorstel van de 
Commissie voor een geïntegreerd 
industriebeleid en van het feit dat daarin 
de nadruk wordt gelegd op het herstel van 
het concurrentievermogen van de 
industriesector van de EU; benadrukt in 
dit verband dat, gezien de mondiale 
uitdagingen, energie- en 
grondstoffenefficiëntie 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 57
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van oordeel dat het hoofddoel van 
het EU-industriebeleid een "offensieve"
aanpak voor het creëren van nieuwe 
banen en het bereiken van volledige 
werkgelegenheid moet zijn door middel 
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van een actief industriebeleid en 
versterking van het Europees 
concurrentievermogen, en daarmee de 
totstandbrenging van een mondiaal 
concurrerende, groene en efficiënt met 
hulpbronnen omspringende Europese 
economie;

Or. sv

Amendement 58
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt het feit dat de diverse 
door de Commissie voorgestelde 
maatregelen voor consumenten wel 
betaalbaar moeten blijven, met name nu 
de Europese economie, en in het bijzonder 
de economie in de nieuwe lidstaten, nog 
aan het herstellen is van de ernstigste 
crisis in tientallen jaren;

Or. en

Amendement 59
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. beklemtoont het belang van de 
verwerkende sector voor de Europese 
economie als de voornaamste motor van 
economische groei op de lange termijn;

Or. en
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Amendement 60
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. beklemtoont het belang van de 
Europese verwerkende industrie voor het 
versterken van het fundament van de 
Europese economie;

Or. en

Amendement 61
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. beklemtoont het belang van de 
Europese verwerkende industrie voor het 
versterken van het fundament van de 
Europese economie;

Or. en

Amendement 62
Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. beklemtoont het belang van de 
Europese verwerkende industrie voor het 
versterken van het fundament van de 
Europese economie;

Or. en
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Amendement 63
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. beklemtoont het belang van de 
Europese verwerkende industrie voor het 
versterken van het fundament van de 
Europese economie;

Or. en

Amendement 64
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. beklemtoont het belang van de 
Europese verwerkende industrie voor het 
versterken van het fundament van de 
Europese economie;

Or. en

Amendement 65
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. benadrukt het feit dat duurzame 
ontwikkeling, zoals gedefinieerd door de 
conferentie van Johannesburg in 2002, op 
drie pijlers stoelt: een economische, een 
sociale en een milieupijler; teneinde onze 
economie de meest concurrerende te 
maken, moet het industriebeleid inzetten 
op een evenwichtige mix van deze drie 
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factoren;

Or. en

Amendement 66
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een ambitieuze, milieuefficiënte
en groene industriestrategie voor de EU te 
ontwikkelen, teneinde de verwerkende 
industrie overal in de Unie nieuw leven in 
te blazen en in de Unie 
hooggekwalificeerde en goedbetaalde 
banen te scheppen;

Or. en

Amendement 67
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaand en zo mogelijk ook 
in kwantitatieve termen omschreven
doelstelling voor de Europese industrie in 
2020 te ontwikkelen, die rekening houdt 
met duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn, en richtsnoeren biedt voor 
bijvoorbeeld energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, zodat er in de 
Europese industriesector stabiliteit en 
concurrentievermogen, en daarmee 
werkgelegenheid ontstaat;

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaande doelstelling voor 
de Europese industrie in het jaar 2020 te 
ontwikkelen, die rekening houdt met 
concurrentievermogen en duurzaamheid 
van de industrie, voor het ontwikkelen van 
groei en werkgelegenheid, en, in het 
verlengde daarvan, welvaart in Europa;

Or. en
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Amendement 68
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, 
Werner Langen, Jens Rohde, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Eija-Riitta Korhola, Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaand en zo mogelijk ook 
in kwantitatieve termen omschreven
doelstelling voor de Europese industrie in 
2020 te ontwikkelen, die rekening houdt 
met duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn, en richtsnoeren biedt voor 
bijvoorbeeld energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, zodat er in de 
Europese industriesector stabiliteit en 
concurrentievermogen, en daarmee 
werkgelegenheid ontstaat;

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaande doelstelling voor 
de Europese industrie in het jaar 2020 te 
ontwikkelen, die rekening houdt met 
concurrentievermogen en duurzaamheid 
van de industrie, voor het ontwikkelen van 
groei en werkgelegenheid, en, in het 
verlengde daarvan, welvaart in Europa;

Or. en

Amendement 69
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaand en zo mogelijk ook 
in kwantitatieve termen omschreven
doelstelling voor de Europese industrie in 
2020 te ontwikkelen, die rekening houdt 
met duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn, en richtsnoeren biedt voor 
bijvoorbeeld energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, zodat er in de 
Europese industriesector stabiliteit en 

2. benadrukt dat voorspelbaarheid en 
stabiliteit van de regelgeving op de lange 
termijn van essentieel belang zijn voor de 
industrie om investeringen te kunnen 
plannen; roept de Commissie derhalve op 
tezamen met het Europees Parlement en de 
Raad een doelstelling voor de Europese 
industrie in 2020 te ontwikkelen, die 
rekening houdt met duurzame 
ontwikkeling op de lange termijn, en 
richtsnoeren biedt, waarmee een solide 
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concurrentievermogen, en daarmee 
werkgelegenheid ontstaat;

kader ontstaat, zodat er in de Europese 
industriesector stabiliteit en 
concurrentievermogen, en daarmee 
werkgelegenheid ontstaat;

Or. en

Amendement 70
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaand en zo mogelijk ook 
in kwantitatieve termen omschreven 
doelstelling voor de Europese industrie in 
2020 te ontwikkelen, die rekening houdt 
met duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn, en richtsnoeren biedt voor 
bijvoorbeeld energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, zodat er in de 
Europese industriesector stabiliteit en 
concurrentievermogen, en daarmee
werkgelegenheid ontstaat;

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaand en zo mogelijk ook 
in kwantitatieve termen omschreven 
doelstelling voor de Europese industrie in 
2020 te ontwikkelen, die rekening houdt 
met duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn, en richtsnoeren biedt voor 
bijvoorbeeld energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, meer in het 
bijzonder voor het bevorderen van 
hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie, met het oog op meer stabiliteit 
en concurrentievermogen, en 
werkgelegenheid (in het bijzonder groene 
werkgelegenheid);

Or. fr

Amendement 71
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaand en zo mogelijk ook 
in kwantitatieve termen omschreven 

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaand en ook in 
kwantitatieve termen omschreven 
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doelstelling voor de Europese industrie in 
2020 te ontwikkelen, die rekening houdt 
met duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn, en richtsnoeren biedt voor 
bijvoorbeeld energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, zodat er in de 
Europese industriesector stabiliteit en 
concurrentievermogen, en daarmee 
werkgelegenheid ontstaat;

doelstelling voor de Europese industrie in 
2020 te ontwikkelen, die rekening houdt 
met duurzame ontwikkeling, en 
richtsnoeren, doelstellingen en normen
biedt voor met name energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, en ervoor te 
zorgen dat in de Europese industriesector 
stabiliteit en concurrentievermogen, en 
daarmee werkgelegenheid ontstaat;
betreurt in dit verband het gebrek aan 
concrete voorstellen in de mededeling van 
de Commissie over een geïntegreerd 
industriebeleid;

Or. en

Amendement 72
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaand en zo mogelijk ook 
in kwantitatieve termen omschreven 
doelstelling voor de Europese industrie in 
2020 te ontwikkelen, die rekening houdt 
met duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn, en richtsnoeren biedt voor 
bijvoorbeeld energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, zodat er in de 
Europese industriesector stabiliteit en 
concurrentievermogen, en daarmee 
werkgelegenheid ontstaat;

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
geïntegreerde strategie voor het 
ondersteunen van industriële activiteit te 
ontwikkelen, die rekening houdt met 
duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn, en richtsnoeren biedt voor 
bijvoorbeeld energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, zodat er in de 
Europese industriesector stabiliteit en 
concurrentievermogen, en daarmee 
werkgelegenheid ontstaat;

Or. es

Amendement 73
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaand en zo mogelijk ook 
in kwantitatieve termen omschreven 
doelstelling voor de Europese industrie in 
2020 te ontwikkelen, die rekening houdt 
met duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn, en richtsnoeren biedt voor 
bijvoorbeeld energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, zodat er in de 
Europese industriesector stabiliteit en 
concurrentievermogen, en daarmee 
werkgelegenheid ontstaat;

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaand en zo mogelijk ook 
in kwantitatieve termen omschreven 
doelstelling voor de Europese industrie in 
2020 te ontwikkelen, die rekening houdt 
met duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn, en richtsnoeren biedt voor 
bijvoorbeeld energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, zodat er in de 
Europese industriesector stabiliteit en 
concurrentievermogen, en daarmee 
werkgelegenheid ontstaat; verzoekt de 
Commissie met klem in al het beleid van 
de EU, en met name in het handels- en 
monetair beleid, rekening te houden met 
die richtsnoeren ter bescherming van de 
Europese industrie, en maatregelen en 
steun voor de lidstaten te implementeren 
die voor een duurzame industriële 
ontwikkeling zorgen;

Or. pt

Amendement 74
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaand en zo mogelijk ook 
in kwantitatieve termen omschreven 
doelstelling voor de Europese industrie in 
2020 te ontwikkelen, die rekening houdt 
met duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn, en richtsnoeren biedt voor 
bijvoorbeeld energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, zodat er in de 
Europese industriesector stabiliteit en 
concurrentievermogen, en daarmee 

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaand en zo mogelijk ook 
in kwantitatieve termen omschreven 
doelstelling voor de Europese industrie in 
2020 te ontwikkelen, die rekening houdt 
met duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn, en richtsnoeren biedt voor 
bijvoorbeeld efficiënt en effectief om te 
gaan met energie- en hulpbronnen, zodat 
er in de Europese industriesector stabiliteit 
en concurrentievermogen, en daarmee 
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werkgelegenheid ontstaat; werkgelegenheid ontstaat;

Or. nl

Amendement 75
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Jürgen Creutzmann, Lena Ek, Adina-Ioana 
Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaand en zo mogelijk ook 
in kwantitatieve termen omschreven
doelstelling voor de Europese industrie in 
2020 te ontwikkelen, die rekening houdt 
met duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn, en richtsnoeren biedt voor 
bijvoorbeeld energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, zodat er in de 
Europese industriesector stabiliteit en 
concurrentievermogen, en daarmee 
werkgelegenheid ontstaat;

2. roept de Commissie op tezamen met het 
Europees Parlement en de Raad een 
kwalitatief hoogstaand en zo mogelijk ook 
in kwantitatieve termen omschreven
doelstelling voor de Europese industrie in 
2020 te ontwikkelen, die rekening houdt 
met duurzame ontwikkeling op de lange 
termijn, en richtsnoeren biedt voor 
bijvoorbeeld energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, zodat er in de 
Europese industriesector stabiliteit en 
concurrentievermogen, en daarmee 
werkgelegenheid ontstaat;

Or. en

Amendement 76
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. betreurt het feit dat in punt 9 van de 
mededeling van de Commissie de 
oriëntatie, de vaststelling van concrete 
indicatoren en de toetsing van 
doelstellingen op het tweede plan terecht 
zijn gekomen en verwaterd zijn tot 
algemene beschouwingen over de 
strategie EU-2020;
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Or. de

Amendement 77
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om werkgelegenheid, in het 
kader van de wijzigingen aan de 
Verdragen die nu worden overwogen, bij 
de doelstellingen van de Europese 
Centrale Bank net zo belangrijk te maken 
als inflatiebestrijding;

Or. fr

Amendement 78
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat het industriebeleid 
van de EU in de sociale markteconomie 
moet zijn geworteld; is van oordeel dat het 
tot doel moet hebben de kosten terug te 
dringen en de administratieve lasten te 
verlagen ter bevordering van een 
concurrerende en duurzame 
industriesector in Europa;

Or. en

Amendement 79
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat ontwikkeling 
onmogelijk is zonder een solide en sterke 
industriële basis; onderkent dat 
ontwikkeling kan bijdragen tot meer 
nieuwe banen en handhaving van de 
levensstandaard van burgers;

Or. en

Amendement 80
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt overheden de bureaucratie
te verminderen, overlapping van 
formaliteiten te vermijden en ten aanzien 
van de duur van procedures meer 
openheid te verschaffen;

Or. es

Amendement 81
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat dit alleen mogelijk 
zal zijn met een kennisindustrie met een 
sterke industriële basis;

Or. de
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Amendement 82
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat een nieuw, duurzaam 
industriebeleid alleen kans van slagen heeft 
als het gebaseerd is op een geïntegreerde, 
sectoroverkoepelende benadering, die 
berust op horizontale en sectorale 
initiatieven en maatregelen op Europees, 
nationaal en regionaal niveau;

3. onderstreept dat een nieuw, duurzaam 
industriebeleid alleen kans van slagen heeft 
als het gebaseerd is op een geïntegreerde, 
sectoroverkoepelende benadering, die 
berust op horizontale en sectorale 
initiatieven en maatregelen op Europees, 
nationaal en regionaal niveau, en 
geschraagd door een alle betrokken 
partijen ten goede komende 
samenwerking met derde landen;

Or. en

Amendement 83
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat een nieuw, duurzaam 
industriebeleid alleen kans van slagen heeft 
als het gebaseerd is op een geïntegreerde, 
sectoroverkoepelende benadering, die 
berust op horizontale en sectorale 
initiatieven en maatregelen op Europees, 
nationaal en regionaal niveau;

3. onderstreept dat een nieuw, duurzaam 
industriebeleid alleen kans van slagen heeft 
als het gebaseerd is op een geïntegreerde, 
sectoroverkoepelende benadering, die 
berust op horizontale en sectorale 
initiatieven op basis van objectieve 
economische overwegingen en 
maatregelen op Europees, nationaal en 
regionaal niveau;

Or. en

Amendement 84
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat een nieuw, duurzaam 
industriebeleid alleen kans van slagen heeft 
als het gebaseerd is op een geïntegreerde, 
sectoroverkoepelende benadering, die 
berust op horizontale en sectorale 
initiatieven en maatregelen op Europees, 
nationaal en regionaal niveau;

3. onderstreept dat een nieuw, duurzaam 
industriebeleid alleen kans van slagen heeft 
als het gebaseerd is op een geïntegreerde, 
sectoroverkoepelende benadering, die 
berust op horizontale en sectorale 
initiatieven en maatregelen op Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau;

Or. fr

Amendement 85
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat een nieuw, duurzaam 
industriebeleid alleen kans van slagen heeft 
als het gebaseerd is op een geïntegreerde, 
sectoroverkoepelende benadering, die 
berust op horizontale en sectorale
initiatieven en maatregelen op Europees, 
nationaal en regionaal niveau;

3. onderstreept dat een nieuw, duurzaam 
industriebeleid alleen kans van slagen heeft 
als het gebaseerd is op een geïntegreerde, 
sectoroverkoepelende benadering, die 
berust op sectorale en horizontale 
initiatieven ten aanzien van 
gemeenschappelijke thema's die voor een 
aantal sectoren van groot belang zijn, en 
maatregelen op Europees, nationaal en 
regionaal niveau;

Or. fr

Amendement 86
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt nog eens het belang van 
sectoren zoals energie en transport voor 
de kostenstructuur van de Europese 
industriesector; is van oordeel dat het 
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concurrentievermogen van deze sectoren 
via privatiseringen verder moet worden 
verbeterd; is tegen deze achtergrond 
overtuigd van de noodzaak om het niveau 
van overheidsfinanciering in op 
geliberaliseerde markten opererende 
bedrijven te beperken en om stappen te 
nemen gericht op het vrij verlenen van 
diensten in alle transportmodi;

Or. es

Amendement 87
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van oordeel dat er een macro-
economisch kader moet worden 
ontwikkeld waarbinnen de Europese 
industrie kan gedijen, en dat dus rekening 
houdt met feiten als de schaarste aan en 
uitputting van hulpbronnen; vindt in dit 
verband dat dit beleid niet alleen gericht 
moet zijn op het bevorderen van het 
huidige concurrentievermogen, maar ook 
op het waarborgen van het toekomstige 
concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 88
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van oordeel dat het Europees 
industriebeleid ook moet stoelen op 
concrete projecten die concrete winst 
opleveren voor onze ondernemingen en 
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burgers, zoals GMES, Galileo en ITER;

Or. fr

Amendement 89
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van oordeel dat de industriële 
strategie van de EU strategische gebieden 
voor investeringen moet identificeren, en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
deze prioriteiten mee te laten wegen in de 
toekomstige financiële vooruitzichten, de 
jaarlijkse begrotingen en EU-
beleidsmaatregelen;

Or. en

Amendement 90
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt het feit dat de diverse 
door de Commissie voorgestelde 
maatregelen voor consumenten wel 
betaalbaar moeten blijven, met name nu 
de Europese economie nog aan het 
herstellen is van de ernstigste crisis in 
tientallen jaren;

Or. en
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Amendement 91
Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt het feit dat de diverse 
door de Commissie voorgestelde 
maatregelen voor consumenten wel 
betaalbaar moeten blijven, met name nu 
de Europese economie nog aan het 
herstellen is van de ernstigste crisis in 
tientallen jaren;

Or. en

Amendement 92
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. acht het belangrijk dat een 
geïntegreerd industriebeleid wordt 
vastgesteld waarbinnen Europese 
initiatieven elkaar aanvullen en niet 
haaks staan op het gemeenschappelijke 
doel van ontwikkeling;

Or. en

Amendement 93
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. spoort de Commissie aan haast te 
maken met de voltooiing van de interne 
markt, aangezien dit een voorwaarde is 
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voor een concurrerende industriesector en 
innovatie;

Or. en

Amendement 94
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept het feit dat billijke 
concurrentie in combinatie met open 
markten van essentieel belang is voor het 
ontstaan van nieuwe en dynamische 
industriesectoren;

Or. en

Amendement 95
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. is ervan overtuigd dat niet alleen de 
publieke sector, maar met name ook de 
privésector een essentiële rol moet spelen 
bij het investeren in de herstructurering 
en de ontwikkeling van nieuwe 
industriesectoren, waarmee gezorgd wordt 
voor nieuwe banen en de overgang naar 
een grondstoffenefficiënte en 
koolstofarme economie; acht het derhalve 
van essentieel belang dat voor deze privé-
investeringen een passend kader wordt 
gecreëerd;

Or. en
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Amendement 96
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. is in dit verband van oordeel dat 
structurele aanpassingen aan de 
nationale en internationale financiële en 
fiscale stelsels, waaronder een 
verschuiving van belastingheffing van 
arbeid naar hulpbronnen en de 
internalisering van externe kosten, van 
cruciaal belang zijn voor het tot stand 
brengen van een economisch kader 
waarbinnen privé- en publieke 
investeringen kunnen worden 
gestimuleerd en een duurzaam 
industriebeleid zijn doelstellingen kan 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 97
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen;

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen; benadrukt dat de nieuwe 
geïntegreerde benadering een uiterst goed 
functionerende samenwerking binnen de 
Commissie vereist, en roept de Commissie 
op hiertoe een vaste task force 
industriebeleid in het leven te roepen;
verzoekt de Commissie verder zich tijdens 
het effectbeoordelingsproces sterker te 
richten op aspecten van het 
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concurrentievermogen 
("concurrentiebestendigheid") en zo snel 
mogelijk uitvoering te geven aan dit 
essentiële onderdeel van de slimme 
regelgeving;

Or. en

Amendement 98
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen;

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force mededinging voor 
zowel het industrie- als het 
innovatiebeleid in het leven te roepen, die 
alle beleidsinitiatieven beoordeelt en erop 
toeziet dat het concurrentievermogen van 
de industrie in alle initiatieven van de 
Commissie gewaarborgd is: slimme 
regelgeving, effectbeoordeling ex ante en 
ex post en internationale benchmarking 
zijn praktijken die door alle Directoraten-
generaal binnen de Commissie verder 
moeten worden ontwikkeld en toegepast;

Or. en

Amendement 99
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jens Rohde, Jürgen 
Creutzmann, Werner Langen, Eija-Riitta Korhola, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Aldo Patriciello, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bendt Bendtsen, 
Jorgo Chatzimarkakis, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 
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Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen;

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen; verzoekt de Commissie 
verder zich tijdens het 
effectbeoordelingsproces sterker te richten 
op aspecten van het 
concurrentievermogen 
("concurrentiebestendigheid") alsook het 
gecumuleerde effect van rechtsbesluiten 
ex post te evalueren en zo snel mogelijk 
uitvoering te geven aan dit essentiële 
onderdeel van de slimme regelgeving;

Or. en

Amendement 100
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen;

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen; verzoekt de Commissie 
verder zich tijdens het 
effectbeoordelingsproces sterker te richten 
op aspecten van het 
concurrentievermogen 
("concurrentiebestendigheid") en zo snel 
mogelijk uitvoering te geven aan dit 
essentiële onderdeel van de slimme 
regelgeving;

Or. en
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Amendement 101
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen;

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen; verzoekt de Commissie 
verder zich tijdens het 
effectbeoordelingsproces ook te richten op 
aspecten van het concurrentievermogen 
("concurrentiebestendigheid") en 
uitvoering te geven aan dit essentiële 
onderdeel van de slimme regelgeving;

Or. en

Amendement 102
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen;

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen, die tot taak heeft de 
situatie van de industrie binnen de EU op 
basis van vergaarde gegevens te 
analyseren, aan te geven welke sectoren 
perspectief bieden en in voorkomend 
geval nieuwe sectoren aan te wijzen die 
met het oog op de ontwikkeling van onze 
samenleving veelbelovend zijn;

Or. fr
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Amendement 103
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen;

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen; deze task force heeft tot 
taak de voortgang bij de EU-initiatieven 
op het gebied van het industriebeleid 
regelmatig te evalueren, de samenhang 
tussen de verschillende beleidsonderdelen 
te bevorderen en vast te stellen welke 
verdere problemen aangepakt moeten 
worden;

Or. en

Amendement 104
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Ontwerpresolutie
Paragraph 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen;

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen, die rekening moet houden 
met de verscheidenheid van de industriële 
productie in de lidstaten en van hun 
respectieve bijdragen, met het oog op de 
verbetering van de nationale, regionale en 
lokale productie;

Or. pt
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Amendement 105
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen;

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen, die tot taak heeft 
waarschuwingen uit te spreken, de 
ontwikkelingen te volgen en voorstellen te 
doen en dus over de nodige 
begrotingsmiddelen moet beschikken;

Or. fr

Amendement 106
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen;

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist;

Or. en

Amendement 107
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 
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Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen;

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op tot een 
reorganisatie en herstructurering om de 
beleidscoherentie te garanderen;

Or. en

Amendement 108
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen;

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie en 
samenhang tussen de diverse
beleidsmaatregelen van de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen;

Or. en

Amendement 109
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
leven te roepen;

4. benadrukt dat de nieuwe geïntegreerde 
benadering een goed functionerende 
samenwerking binnen de Commissie en 
samenhang tussen de diverse 
beleidsmaatregelen van de Commissie 
vereist, en roept de Commissie op hiertoe 
een vaste task force industriebeleid in het 
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leven te roepen;

Or. en

Amendement 110
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept dat de Europese Unie 
van haar industrie de meest 
concurrerende ter wereld kan maken, o.a. 
door middel van:
- nieuwe kwaliteits- en
effectiviteitsnormen,
- inkorting van de tijd voor het op de 
markt brengen van nieuwe producten met 
behulp van geavanceerde ICT-
instrumenten, methoden en procedés voor 
analyse, ontwerp, fabricage en 
onderhoud,
- facilitering van de ontwikkeling van 
KMO's en de uitrustingssector binnen de 
aanvoerketen,
- vastberadener inspanningen ten behoeve 
van de synergie tussen civiel en militair 
onderzoek;

Or. en

Amendement 111
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. steunt het initiatief dat de 
Commissie in punt 3 van haar mededeling 
noemt en dat inhoudt dat zij toekomstige 
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wetgeving consequent zal toetsen op de 
gevolgen voor het industriebeleid en de 
uitvoering van deze wetgeving zal 
beoordelen, en onderstreept dat de 
medewerking van de sociale partners en 
een maximale transparantie gewaarborgd 
moeten worden;

Or. de

Amendement 112
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie het punt 
"concurrentievermogen van 
ondernemingen" op te nemen in alle door 
haar uitgevoerde effectbeoordelingen, met 
name voorafgaande aan voorstellen voor 
verordeningen of richtlijnen;

Or. fr

Amendement 113
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat een nieuw duurzaam 
industriebeleid alleen vrucht kan afwerpen 
als dit beleid en het beleid van de lidstaten 
nauw op elkaar worden afgestemd, en roept 
de Commissie dan ook op in 2011 de 
initiatieven te nemen die het Verdrag van 
Lissabon mogelijk maakt (artikel 173, lid 
2), met richtsnoeren, indicatoren, 
controlemogelijkheden en 
evaluatieprocedures;

5. onderstreept dat een nieuw duurzaam 
EU-industriebeleid alleen vrucht kan 
afwerpen als dit beleid en het 
industriebeleid van de lidstaten nauw op 
elkaar worden afgestemd, en roept de 
Commissie dan ook op in 2011 de 
initiatieven te nemen die het Verdrag van 
Lissabon mogelijk maakt (artikel 173, lid 
2), met richtsnoeren, indicatoren en 
voorstellen tot handhaving van de 
voorschriften voor eerlijke concurrentie 
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op de interne markt van de EU;

Or. pl

Amendement 114
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat een nieuw duurzaam 
industriebeleid alleen vrucht kan afwerpen 
als dit beleid en het beleid van de lidstaten 
nauw op elkaar worden afgestemd, en roept 
de Commissie dan ook op in 2011 de 
initiatieven te nemen die het Verdrag van 
Lissabon mogelijk maakt (artikel 173, lid 
2), met richtsnoeren, indicatoren, 
controlemogelijkheden en
evaluatieprocedures;

5. onderstreept dat een nieuw duurzaam 
industriebeleid alleen vrucht kan afwerpen 
als dit beleid en het beleid van de lidstaten 
nauw op elkaar worden afgestemd, en roept 
de Commissie dan ook op in 2011 de 
initiatieven te nemen die het Verdrag van 
Lissabon mogelijk maakt (artikel 173, lid 
2), met richtsnoeren, indicatoren, 
controlemogelijkheden,
evaluatieprocedures en de verspreiding 
van de beste beschikbare technologieën en 
praktijken;

Or. en

Amendement 115
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat een nieuw duurzaam 
industriebeleid alleen vrucht kan afwerpen 
als dit beleid en het beleid van de lidstaten 
nauw op elkaar worden afgestemd, en roept 
de Commissie dan ook op in 2011 de 
initiatieven te nemen die het Verdrag van 
Lissabon mogelijk maakt (artikel 173, lid 
2), met richtsnoeren, indicatoren,
controlemogelijkheden en 
evaluatieprocedures;

5. onderstreept dat een nieuw duurzaam 
industriebeleid alleen vrucht kan afwerpen 
als dit beleid en het beleid van de lidstaten 
nauw op elkaar worden afgestemd, en roept 
de Commissie dan ook op in 2011 de 
initiatieven te nemen die het Verdrag van 
Lissabon mogelijk maakt (artikel 173, lid 
2), met richtsnoeren, indicatoren en de 
bouwstenen voor de controle op en de 
evaluatie van het industriebeleid van de 
lidstaten;
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Or. fr

Amendement 116
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat een nieuw duurzaam 
industriebeleid alleen vrucht kan afwerpen 
als dit beleid en het beleid van de lidstaten 
nauw op elkaar worden afgestemd, en roept 
de Commissie dan ook op in 2011 de 
initiatieven te nemen die het Verdrag van 
Lissabon mogelijk maakt (artikel 173, lid 
2), met richtsnoeren, indicatoren, 
controlemogelijkheden en 
evaluatieprocedures;

5. onderstreept dat een nieuw duurzaam 
industriebeleid alleen vrucht kan afwerpen 
als dit beleid en het beleid van de lidstaten 
nauw op elkaar worden afgestemd, en roept 
de Commissie dan ook op in 2011 de 
initiatieven te nemen die het Verdrag van 
Lissabon mogelijk maakt (artikel 173, lid 
2), met richtsnoeren, indicatoren, 
uitwisseling van goede praktijken, 
controlemogelijkheden en 
evaluatieprocedures;

Or. es

Amendement 117
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie samen met 
het Europees Parlement en de Raad een 
nieuw kader te ontwikkelen dat bedrijven 
uit verschillende lidstaten in staat stelt en 
aanmoedigt om beter samen te werken bij 
de vaststelling en verwezenlijking van hun 
industriële prioriteiten; is van mening dat 
daardoor in Europa vervaardigde 
producten concurrerender worden en 
beter kan worden ingespeeld om 
veranderende omstandigheden op de 
wereldmarkt;

Or. en
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Amendement 118
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ervan overtuigd dat het welslagen van 
een nieuw duurzaam industriebeleid 
afhankelijk is van de vraag of alle 
belanghebbenden, met name de sociale 
partners, hierbij betrokken worden; roept 
de Commissie op in alle onderwerpen en 
maatregelen een duidelijk 
partnerschapsbeginsel te verankeren; 
hiertoe behoort ook een voortdurend 
anticiperen op en evalueren van verwachte 
ontwikkelingen en toetsing van de 
strategieën, maatregelen en programma's;

6. is ervan overtuigd dat het welslagen van 
een nieuw duurzaam industriebeleid
afhankelijk is van de vraag of alle 
belanghebbenden, met name de sociale 
partners en de territoriale overheden in 
het kader van het Comité van de Regio's, 
hierbij betrokken worden; roept de 
Commissie op in alle onderwerpen en 
maatregelen een duidelijk 
partnerschapsbeginsel te verankeren; 
hiertoe behoort ook een voortdurend 
anticiperen op en evalueren van verwachte 
ontwikkelingen en toetsing van de 
strategieën, maatregelen en programma's;

Or. fr

Amendement 119
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ervan overtuigd dat het welslagen van 
een nieuw duurzaam industriebeleid 
afhankelijk is van de vraag of alle 
belanghebbenden, met name de sociale 
partners, hierbij betrokken worden; roept 
de Commissie op in alle onderwerpen en 
maatregelen een duidelijk 
partnerschapsbeginsel te verankeren; 
hiertoe behoort ook een voortdurend 
anticiperen op en evalueren van verwachte 
ontwikkelingen en toetsing van de 
strategieën, maatregelen en programma's;

6. is ervan overtuigd dat het welslagen van 
een nieuw duurzaam industriebeleid 
afhankelijk is van de vraag of alle 
belanghebbenden, met name de sociale 
partners, vertegenwoordigers van het 
midden- en kleinbedrijf en het 
maatschappelijk middenveld, hierbij 
betrokken worden; roept de Commissie op 
in alle onderwerpen en maatregelen een 
duidelijk partnerschapsbeginsel te 
verankeren; hiertoe behoort ook een 
voortdurend anticiperen op en evalueren 
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van verwachte ontwikkelingen en toetsing 
van de strategieën, maatregelen en 
programma's;

Or. en

Amendement 120
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ervan overtuigd dat het welslagen van 
een nieuw duurzaam industriebeleid 
afhankelijk is van de vraag of alle 
belanghebbenden, met name de sociale 
partners, hierbij betrokken worden; roept 
de Commissie op in alle onderwerpen en 
maatregelen een duidelijk 
partnerschapsbeginsel te verankeren; 
hiertoe behoort ook een voortdurend 
anticiperen op en evalueren van verwachte 
ontwikkelingen en toetsing van de 
strategieën, maatregelen en programma's;

6. is ervan overtuigd dat het welslagen van 
een nieuw duurzaam industriebeleid 
afhankelijk is van de vraag of alle 
belanghebbenden hierbij betrokken 
worden; roept de Commissie op in alle 
onderwerpen en maatregelen een duidelijk 
partnerschapsbeginsel te verankeren; 
hiertoe behoort ook een voortdurend 
anticiperen op en evalueren van verwachte 
ontwikkelingen en toetsing van de 
strategieën, maatregelen en programma's;

Or. en

Amendement 121
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ervan overtuigd dat het welslagen van 
een nieuw duurzaam industriebeleid 
afhankelijk is van de vraag of alle 
belanghebbenden, met name de sociale 
partners, hierbij betrokken worden; roept 
de Commissie op in alle onderwerpen en 
maatregelen een duidelijk 
partnerschapsbeginsel te verankeren; 
hiertoe behoort ook een voortdurend 

6. is ervan overtuigd dat het welslagen van 
een nieuw duurzaam industriebeleid 
afhankelijk is van de vraag of alle 
belanghebbenden, onder wie de sociale 
partners, hierbij betrokken worden; roept 
de Commissie op in alle onderwerpen en 
maatregelen een duidelijk 
partnerschapsbeginsel te verankeren; 
hiertoe behoort ook een voortdurend 
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anticiperen op en evalueren van verwachte 
ontwikkelingen en toetsing van de 
strategieën, maatregelen en programma's;

anticiperen op en evalueren van verwachte 
ontwikkelingen en toetsing van de 
strategieën, maatregelen en programma's;

Or. en

Amendement 122
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ervan overtuigd dat het welslagen van 
een nieuw duurzaam industriebeleid 
afhankelijk is van de vraag of alle 
belanghebbenden, met name de sociale 
partners, hierbij betrokken worden; roept 
de Commissie op in alle onderwerpen en 
maatregelen een duidelijk 
partnerschapsbeginsel te verankeren; 
hiertoe behoort ook een voortdurend 
anticiperen op en evalueren van verwachte 
ontwikkelingen en toetsing van de 
strategieën, maatregelen en programma's;

6. is ervan overtuigd dat het welslagen van 
een nieuw duurzaam industriebeleid 
afhankelijk is van de vraag of alle 
belanghebbenden, onder wie de sociale 
partners, hierbij betrokken worden; roept 
de Commissie op in alle onderwerpen en 
maatregelen een duidelijk 
partnerschapsbeginsel te verankeren; 
hiertoe behoort ook een voortdurend 
anticiperen op en evalueren van verwachte 
ontwikkelingen en toetsing van de 
strategieën, maatregelen en programma's;

Or. en

Amendement 123
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat het huidige 
industriebeleid in de EU goeddeels wordt 
bepaald door de behoeften (winsten) van 
internationale concerns en niet door de 
belangen van de Unie;

Or. pl
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Amendement 124
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. merkt op dat het industriebeleid 
voor een groot deel bestaat uit het 
beschermen van de industrie in de EU 
tegen oneerlijke concurrentie uit derde 
landen;

Or. pl

Amendement 125
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de Commissie op onverwijld een 
concreet tijdschema voor het toezicht op de 
omzetting op te stellen en elk jaar een 
voortgangsverslag voor te leggen;

7. roept de Commissie op onverwijld een 
concreet tijdschema voor het toezicht op de 
omzetting van deze strategie op te stellen 
en elk jaar een voortgangsverslag voor te 
leggen; is tevens van mening dat de 
Commissie elk jaar moet nagaan hoe 
doeltreffend deze richtsnoeren en 
initiatieven zijn geweest om de bij de 
controle ondervonden problemen in kaart 
te brengen en aanvullende doelstellingen 
vast te stellen, om er zeker van te zijn dat 
het Europese industriebeleid altijd actueel 
is;

Or. fr

Amendement 126
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

Financiering
7 bis. dringt aan op een ambitieuze 
financiering van het industrie- en 
infrastructuurbeleid – met name ten 
aanzien van infrastructuur op het gebied 
van onderzoek, energie, telecommunicatie 
en vervoer (TEN) -, m.a.w. het geheel aan 
"publieke goederen" waarin 
ondernemingen ingebed zijn; acht het met 
het oog daarop beslist noodzakelijk 
Europese obligaties – Eurobonds of 
projectbonds – op de markt te brengen om 
de Commissie in staat te stellen de 
innovatie, de infrastructuur en de 
herindustrialisering te financieren;

Or. fr

Amendement 127
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat internationalisering 
een sleutelfactor is voor het 
concurrentievermogen van bedrijven, en 
verzoekt daarom de Commissie er 
intensiever naar te streven dat maximaal 
profijt wordt getrokken van de kennis die 
via netwerken ter ondersteuning van het 
bedrijfsleven is verworven, zodat 
internationaliserende ondernemingen 
hiervan gebruik kunnen maken;

Or. es
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Amendement 128
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat er een gunstige 
omgeving moet worden gecreëerd waarin 
bedrijven de beginselen van slimme 
regelgeving kunnen toepassen, en wenst 
dat er meer aandacht wordt besteed aan 
de vaststelling van de 
concurrentiebestendigheid door het effect 
van Europese wetgevingsinitiatieven te 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 129
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept het cruciale belang van 
vrijhandel voor de ontwikkeling van de 
Europese industrie;

Or. sv

Amendement 130
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. onderstreept dat pan-Europese 
structuren en infrastructuren die erop 
gericht zijn bronnen en middelen bijeen te 
brengen, de basis kunnen vormen voor 



PE452.697v01-00 64/95 AM\838749NL.doc

NL

een pan-Europees industriemodel dat op 
de wereldmarkt kan concurreren;

Or. en

Amendement 131
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – inleiding 

Ontwerpresolutie Amendement

8. onderstreept dat innovatie de motor van 
het industriebeleid is en dat alle initiatieven 
die innovatie ondersteunen:

8. onderstreept dat innovatie de motor van 
het industriebeleid en van de groei is en 
dat alle initiatieven die innovatie 
ondersteunen:

Or. fr

Amendement 132
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

- gericht moeten zijn op een uitgebreide 
definitie van innovatie, die onder meer 
producten, diensten, processen, organisatie, 
kwaliteit en management omvat,

- gericht moeten zijn op een uitgebreide
definitie van innovatie, die onder meer 
producten, diensten, processen, organisatie, 
kwaliteit, management, overdracht en 
bescherming omvat,

Or. fr

Amendement 133
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

- gericht moeten zijn op een uitgebreide - - - gericht moeten zijn op een uitgebreide 
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definitie van innovatie, die onder meer 
producten, diensten, processen, organisatie, 
kwaliteit en management omvat,

definitie van innovatie, die onder meer 
producten en productiesystemen, diensten, 
processen, organisatie, kwaliteit en 
management omvat,

Or. en

Amendement 134
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

- gericht moeten zijn op een uitgebreide 
definitie van innovatie, die onder meer 
producten, diensten, processen, organisatie, 
kwaliteit en management omvat,

- gericht moeten zijn op een uitgebreide 
definitie van innovatie, die onder meer 
producten, diensten, opleiding, processen, 
organisatie, kwaliteit en management 
omvat,

Or. fr

Amendement 135
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- rekening moeten houden met het in 
derde landen gevoerde beleid en tot een 
aanpassing moeten leiden van bepaalde 
punten in ons intern beleid, zoals de 
regeling inzake overheidssteun voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie;

Or. fr

Amendement 136
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

- marktgestuurd moeten zijn,

Or. en

Amendement 137
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

- de gehele proces- en waardeketen moeten 
omvatten en

- met name de gehele proces- en 
waardeketen moeten omvatten, door 
middel van innovatiesteun die doorloopt 
tot in de fase voorafgaande aan het op de 
markt brengen van het product, en

Or. fr

Amendement 138
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

- de gehele proces- en waardeketen moeten 
omvatten en

- het ontwerp, de productie en de 
samenstelling van producten en diensten 
in de gehele proces- en waardeketen 
moeten omvatten en

Or. en

Amendement 139
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 3 
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Ontwerpresolutie Amendement

- niet alleen moeten uitgaan van het 
product, maar ook van de vraag en het 
gebruik, om tot een geïntegreerde 
ontwikkeling en gerichtere productie te 
komen, die duidelijke voordelen voor de 
consument, het bedrijfsleven en de 
samenleving meebrengen;

- technologieneutraal moeten zijn,

Or. en

Amendement 140
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, 
Jens Rohde, Werner Langen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Aldo Patriciello, 
Jürgen Creutzmann, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Jolanta Emilia 
Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

- niet alleen moeten uitgaan van het 
product, maar ook van de vraag en het 
gebruik, om tot een geïntegreerde 
ontwikkeling en gerichtere productie te 
komen, die duidelijke voordelen voor de 
consument, het bedrijfsleven en de 
samenleving meebrengen;

- technologieneutraal moeten zijn,

Or. en

Amendement 141
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 3 

Ontwerpresolutie Amendement

- niet alleen moeten uitgaan van het 
product, maar ook van de vraag en het 
gebruik, om tot een geïntegreerde 
ontwikkeling en gerichtere productie te 

- niet alleen moeten uitgaan van het 
product, maar ook van de vraag en het 
gebruik alsmede van de ermee verband 
houdende diensten, om tot een 
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komen, die duidelijke voordelen voor de 
consument, het bedrijfsleven en de 
samenleving meebrengen;

geïntegreerde ontwikkeling en een 
duurzamere, gerichtere productie te 
komen, die duidelijke voordelen voor de 
consument, het bedrijfsleven en de 
samenleving meebrengen;

Or. en

Amendement 142
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- allereerst gericht moeten zijn op de 
totstandbrenging van een gunstige 
omgeving waarin bedrijven in O&O en 
innovatie investeren, door middel van 
efficiënte financieringsregelingen en 
meer samenwerking tussen de actoren 
binnen en buiten de verschillende 
bedrijfstakken en binnen de 
waardeketens, onderzoeksinstituten en 
universiteiten;

Or. en

Amendement 143
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- zich moeten richten op de rol die de 
productie speelt in de innovatiefase; als de 
gehele industrieproductie naar andere 
delen van de wereld verhuist, zal de 
kennisproductie haar fundament in 
Europa verliezen en ook verhuizen, omdat 
ideeën die op de tekentafel zijn 
ontwikkeld, dan niet onmiddellijk in de 
praktijk kunnen worden getest;
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Or. da

Amendement 144
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- een slimme combinatie van maatregelen 
voor de aanbodzijde alsook voor de 
vraagzijde moeten omvatten, die per 
sector kunnen verschillen, waaronder 
bijv. stimulansen in de regelgeving, 
normen, etikettering, 
overheidsopdrachten, btw-verlaging en 
fiscale stimuleringsmaatregelen;

Or. en

Amendement 145
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 3 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- open innovatie mogelijk moeten maken 
– en op sommige beleidsterreinen moet 
zelfs worden nagedacht over een 
verplichting tot open innovatie -, die een 
belangrijke stuwende kracht is geworden 
achter nieuwe denkwijzen en nieuwe 
ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 146
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 – streepje 3 quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

- de creativiteit en de van de werknemer 
uitgaande innovatie in openbare en 
particuliere organisaties moeten 
bevorderen;

Or. en

Amendement 147
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat duidelijker moet 
worden onderscheiden tussen onderzoek 
en innovatie, die weliswaar een nauw 
onderling verband vertonen, maar worden 
gekenmerkt door verschillende 
doelstellingen, middelen, interventie-
instrumenten en werkmethoden: 
onderzoek, dat door bedrijven wordt 
uitgevoerd met het oog op hun eigen 
groei, moet nieuwe kennis opleveren en 
moet van nature verkennend en 
onafhankelijk zijn en risico's nemen; 
innovatie heeft daarentegen tot doel 
nieuwe producten, nieuwe diensten en 
nieuwe procédés te ontwikkelen die een 
rechtstreeks effect hebben op de markt, de 
samenleving en het leven van de bedrijven 
zelf;

Or. it

Amendement 148
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat met name de 
vaststelling van ijkpunten 
("benchmarks") en normen in hoge mate 
heeft bijgedragen tot het stimuleren van 
innovatie en duurzaam 
concurrentievermogen in diverse 
industriesectoren; verzoekt om versterking 
van het Europese normalisatiestelsel door 
middel van maatregelen ter bevordering 
van vereenvoudiging, transparantie, 
kostenvermindering en betrokkenheid van 
belanghebbenden;

Or. en

Amendement 149
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst op de noodzaak van een betere 
coördinatie tussen de lidstaten en een 
betere samenwerking tussen 
ondernemingen, via bedrijvenclusters, 
netwerken en "centres of excellence";

Or. fr

Amendement 150
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat het 
concurrentievermogen van de EU sterk 
afhankelijk is van haar innoverende 
vermogen, de onderzoeks- en 
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ontwikkelingsfaciliteiten en de verbinding 
tussen innovatie en fabricageproces;

Or. en

Amendement 151
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie een strategie 
te presenteren voor de bevordering van 
product-dienstcombinaties, omdat 
daarvan aanzienlijke voordelen voor 
bedrijfsleven, handelsbalans en milieu te 
verwachten zijn;

Or. en

Amendement 152
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt erop aan dat de uitgaven voor 
onderzoek voor de volgende 
subsidieperiode na 2013 (FRP 8) 
aanzienlijk worden verhoogd (EU-
doelstelling: 1% van het BBP); behalve 
zeer sterk op processen gericht onderzoek 
en innovatie is ook onderzoek nodig op het 
gebied van sectoroverschrijdende 
fundamentele technologie; bovendien moet 
processen sterker vereenvoudigd worden;

9. dringt erop aan dat de uitgaven voor 
onderzoek voor de volgende 
subsidieperiode na 2013 (FRP 8) 
aanzienlijk worden verhoogd (EU-
doelstelling: 3% van het BBP voor 
onderzoek en technologie, 1% van het 
BBP aan overheidsmiddelen), om te 
bereiken dat de Europese industrie op 
technologiegebied toonaangevend en 
mondiaal concurrerend blijft en dat 
daardoor particuliere investeringen effect 
sorteren; behalve zeer sterk op processen 
gericht onderzoek en innovatie is ook 
onderzoek nodig op het gebied van 
sectoroverschrijdende fundamentele 
technologie, bijvoorbeeld op het gebied 
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van ICT, mobiliteit, energie en bio- en 
nanotechnologie; bovendien moet 
processen sterker vereenvoudigd worden;

Or. de

Amendement 153
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt erop aan dat de uitgaven voor 
onderzoek voor de volgende 
subsidieperiode na 2013 (FRP 8) 
aanzienlijk worden verhoogd (EU-
doelstelling: 1% van het BBP); behalve 
zeer sterk op processen gericht onderzoek 
en innovatie is ook onderzoek nodig op het 
gebied van sectoroverschrijdende 
fundamentele technologie; bovendien moet 
processen sterker vereenvoudigd worden;

9. dringt erop aan dat de uitgaven voor 
onderzoek voor de volgende 
subsidieperiode na 2013 (FRP 8) 
aanzienlijk worden verhoogd (EU-
doelstelling: 1% van het BBP); behalve 
een sterke gerichtheid op onderzoek naar 
innovatieprocessen, management, 
organisatie en het betrekken van 
werknemers bij innovatie, is ook 
onderzoek nodig op het gebied van 
sectoroverschrijdende fundamentele 
technologie; bovendien moeten processen 
sterker vereenvoudigd worden;

Or. da

Amendement 154
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt erop aan dat de uitgaven voor 
onderzoek voor de volgende 
subsidieperiode na 2013 (FRP 8) 
aanzienlijk worden verhoogd (EU-
doelstelling:. 1% van het BBP);behalve 
zeer sterk op processen gericht onderzoek 
en innovatie is ook onderzoek nodig op het 
gebied van sectoroverschrijdende

9. dringt er als prioriteit op aan dat de 
uitgaven voor onderzoek voor de volgende 
subsidieperiode na 2013 (FRP 8) 
aanzienlijk worden verhoogd (EU-
doelstelling: 1% van het BBP); behalve 
zeer sterk op processen gericht onderzoek 
en innovatie is ook onderzoek nodig op het 
gebied van generieke fundamentele 
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fundamentele technologie; bovendien moet 
processen sterker vereenvoudigd worden;

technologie; wijst er bovendien op dat de
uitvoeringsprocedures voor de 
kaderprogramma's voor onderzoek 
vereenvoudigd moeten worden;

Or. fr

Amendement 155
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt erop aan dat de uitgaven voor 
onderzoek voor de volgende 
subsidieperiode na 2013 (FRP 8) 
aanzienlijk worden verhoogd (EU-
doelstelling: 1% van het BBP); behalve 
zeer sterk op processen gericht onderzoek 
en innovatie is ook onderzoek nodig op het 
gebied van sectoroverschrijdende 
fundamentele technologie; bovendien moet 
processen sterker vereenvoudigd worden;

9. dringt erop aan dat de uitgaven voor 
onderzoek voor de volgende 
subsidieperiode na 2013 (FRP 8) 
aanzienlijk worden verhoogd (EU-
doelstelling: 1% van het BBP); behalve 
zeer sterk op processen gericht onderzoek 
en innovatie is ook onderzoek nodig op het 
gebied van sectoroverschrijdende 
fundamentele technologie; bovendien 
moeten processen, met name de 
aanvraagprocedure, sterker vereenvoudigd 
worden om de absorptieproblemen te 
vergroten;

Or. en

Amendement 156
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt erop aan dat de uitgaven voor 
onderzoek voor de volgende 
subsidieperiode na 2013 (FRP 8) 
aanzienlijk worden verhoogd (EU-
doelstelling: 1% van het BBP); behalve 
zeer sterk op processen gericht onderzoek 
en innovatie is ook onderzoek nodig op het 

9. dringt erop aan dat de uitgaven voor 
onderzoek voor de volgende 
subsidieperiode na 2013 (FRP 8) 
aanzienlijk worden verhoogd tot boven het 
huidige niveau van 6% van de EU-
begrotingsmiddelen; behalve zeer sterk op 
processen gericht onderzoek en innovatie is 
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gebied van sectoroverschrijdende 
fundamentele technologie; bovendien moet 
processen sterker vereenvoudigd worden;

ook onderzoek nodig op het gebied van 
sectoroverschrijdende fundamentele 
technologie; bovendien moet processen 
sterker vereenvoudigd worden;

Or. en

Amendement 157
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt erop aan dat de uitgaven voor 
onderzoek voor de volgende 
subsidieperiode na 2013 (FRP 8) 
aanzienlijk worden verhoogd (EU-
doelstelling:. 1% van het BBP);behalve 
zeer sterk op processen gericht onderzoek 
en innovatie is ook onderzoek nodig op het 
gebied van sectoroverschrijdende 
fundamentele technologie; bovendien moet 
processen sterker vereenvoudigd worden;

9. dringt erop aan dat de uitgaven voor 
onderzoek voor de volgende 
subsidieperiode na 2013 (FRP 8) 
aanzienlijk worden verhoogd (EU-
doelstelling:. 1% van het BBP);behalve 
zeer sterk op processen gericht onderzoek 
en innovatie is ook onderzoek nodig op het 
gebied van sectoroverschrijdende 
fundamentele technologie; bovendien 
moeten de administratieve procedures en 
de procedures voor de verkrijging van 
financiering vereenvoudigd worden;

Or. fr

Amendement 158
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat een aanzienlijke 
verhoging van de investeringen in O&O, 
zowel van particuliere als van 
overheidszijde, van essentieel belang is, 
wil de EU-industrie een koppositie op 
technologiegebied behouden en mondiaal 
concurrerend blijven op terreinen als 
hernieuwbare energie en 
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vervoersefficiëntie; merkt op dat goed
functionerende markten voor innovatieve 
producten en een stabiel 
investeringsklimaat voorwaarden zijn 
voor een verhoging van de particuliere 
investeringen in O&O; meer 
overheidsgelden voor O&O zijn nodig om 
als hefboom voor particuliere 
investeringen te fungeren en 
samenwerking te stimuleren; 
vereenvoudiging van de procedures voor 
overheidsfinanciering, met name in de 
EU-kaderprogramma's, is een vereiste 
voor een grotere participatie van het 
bedrijfsleven;

Or. en

Amendement 159
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat een aanzienlijke 
verhoging van de investeringen in O&O, 
zowel van particuliere als van 
overheidszijde, van essentieel belang is, 
wil de EU-industrie een koppositie op 
technologiegebied behouden en mondiaal 
concurrerend blijven op terreinen als 
hernieuwbare energie en 
vervoersefficiëntie; merkt op dat goed 
functionerende markten voor innovatieve 
producten en een stabiel 
investeringsklimaat voorwaarden zijn 
voor een verhoging van de particuliere 
investeringen in O&O; is van mening dat 
meer overheidsgelden voor O&O nodig 
zijn om als hefboom voor particuliere 
investeringen te fungeren en 
samenwerking te stimuleren en dat 
vereenvoudiging van de procedures voor 
overheidsfinanciering, met name in de 
EU-kaderprogramma's, een vereiste is 
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voor een grotere participatie van het 
bedrijfsleven;

Or. en

Amendement 160
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat een aanzienlijke 
verhoging van de investeringen in O&O, 
zowel van particuliere als van 
overheidszijde, van essentieel belang is, 
wil de EU-industrie een koppositie op 
technologiegebied behouden en mondiaal 
concurrerend blijven op terreinen als 
hernieuwbare energie en 
vervoersefficiëntie; merkt op dat goed 
functionerende markten voor innovatieve 
producten en een stabiel 
investeringsklimaat voorwaarden zijn 
voor een verhoging van de particuliere 
investeringen in O&O; is van mening dat 
meer overheidsgelden voor O&O nodig 
zijn om als hefboom voor particuliere 
investeringen te fungeren en 
samenwerking te stimuleren en dat 
vereenvoudiging van de procedures voor 
overheidsfinanciering, met name in de 
EU-kaderprogramma's, een vereiste is 
voor een grotere participatie van het 
bedrijfsleven;

Or. en

Amendement 161
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat een aanzienlijke 
verhoging van de investeringen in O&O, 
zowel van particuliere als van 
overheidszijde, van essentieel belang is, 
wil de EU-industrie een koppositie op 
technologiegebied behouden en mondiaal 
concurrerend blijven op terreinen als 
hernieuwbare energie en 
vervoersefficiëntie; merkt op dat goed 
functionerende markten voor innovatieve 
producten en een stabiel 
investeringsklimaat voorwaarden zijn 
voor een verhoging van de particuliere 
investeringen in O&O; is van mening dat 
meer overheidsgelden voor O&O nodig 
zijn om als hefboom voor particuliere 
investeringen te fungeren en 
samenwerking te stimuleren en dat 
vereenvoudiging van de procedures voor 
overheidsfinanciering, met name in de 
EU-kaderprogramma's, een vereiste is 
voor een grotere participatie van het 
bedrijfsleven;

Or. en

Amendement 162
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van mening dat de gezamenlijke 
technologie-initiatieven (zoals CleanSky) 
zeer nuttige instrumenten zijn om 
gelijktijdig financiële middelen van de 
lidstaten, de Unie en de particuliere sector 
bijeen te brengen voor innovatieprojecten 
met sterke stimuleringseffecten; wenst dat 
de financiering van de bestaande 
projecten wordt gegarandeerd om deze af 
te kunnen maken, en vindt het van 
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essentieel belang dat er nieuwe projecten 
worden opgezet op veelbelovende 
gebieden (biotechnologie, 
nanotechnologie, ruimtevaart, 
hernieuwbare energie, vervoer van de 
toekomst, nieuwe materialen enz.);

Or. fr

Amendement 163
Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. erkent evenwel dat de particuliere 
sector zijn O&O-financiering moet 
opschroeven, wil Europa het 
investeringsniveau halen dat nodig is om 
van innovatie de stuwende kracht achter 
de economische groei te maken; verzoekt 
daarom de Commissie onderzoek te doen 
naar de hindernissen die beletten dat 
bedrijven in Europa vergelijkbare 
bedragen investeren als hun 
internationale tegenhangers, bijv. in de 
VS, en passende wetgevende en niet-
wetgevende maatregelen te nemen, waar 
zij dit nodig acht;

Or. en

Amendement 164
Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat de bureaucratische 
rompslomp in programma's voor O&O-
financiering op EU-, nationaal en 
regionaal niveau moet worden 
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teruggedrongen, om een eerlijke en snelle 
toegang tot subsidies te garanderen en 
daarmee de innovatie te versnellen;

Or. en

Amendement 165
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. dringt aan op consequente 
benutting en versterking van de 
beschikbare wetenschappelijke en 
technologische kennis in de lidstaten, met
name op het gebied van de 
sleuteltechnologieën (KET);

Or. de

Amendement 166
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is verheugd over de instelling van 
een deskundigengroep op hoog niveau die 
een gemeenschappelijke strategie voor de 
langere termijn en een actieplan voor 
sleuteltechnologieën moet opstellen, om 
de mogelijkheden van de KET ten volle te 
benutten;

Or. de

Amendement 167

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op het succes van de Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF) als belangrijke 
vorm van financiering van onderzoek ten 
behoeve van het MKB door de EIB, en 
moedigt de Commissie uitdrukkelijk aan, 
aanzienlijk meer middelen uit te trekken 
voor de RSFF;

10. wijst op het succes van de Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF) als belangrijke 
vorm van financiering van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie ten behoeve van 
het MKB door de EIB, en moedigt de 
Commissie uitdrukkelijk aan, aanzienlijk 
meer middelen uit te trekken voor de 
RSFF; rechtstreekse particuliere 
investeringen en innoverende 
financieringsinstrumenten, met name 
voor kleinere bedrijven en starters, dienen 
verder te worden bevorderd;

Or. en

Amendement 168
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op het succes van de Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF) als belangrijke 
vorm van financiering van onderzoek ten 
behoeve van het MKB door de EIB, en 
moedigt de Commissie uitdrukkelijk aan, 
aanzienlijk meer middelen uit te trekken 
voor de RSFF;

10. wijst op het succes van de Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF) als belangrijke 
vorm van financiering van onderzoek ten 
behoeve van het MKB door de EIB, en 
moedigt de Commissie uitdrukkelijk aan, 
aanzienlijk meer middelen uit te trekken 
voor de RSFF; onderstreept tevens dat het 
van belang is innovatieprogramma's 
toegankelijker te maken voor KMO's door 
verlichting van de bureaucratische lasten;

Or. en

Amendement 169
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 
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Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op het succes van de Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF) als belangrijke 
vorm van financiering van onderzoek ten 
behoeve van het MKB door de EIB, en 
moedigt de Commissie uitdrukkelijk aan, 
aanzienlijk meer middelen uit te trekken 
voor de RSFF;

10. wijst op het succes van de Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF) als belangrijke 
vorm van financiering van onderzoek ten 
behoeve van het MKB door de EIB, en 
moedigt de Commissie uitdrukkelijk aan, 
aanzienlijk meer middelen uit te trekken 
voor de RSFF; onderstreept tevens dat het 
van belang is innovatieprogramma's 
toegankelijker te maken voor KMO's door 
verlichting van de bureaucratische lasten;

Or. en

Amendement 170
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op het succes van de Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF) als belangrijke 
vorm van financiering van onderzoek ten 
behoeve van het MKB door de EIB, en 
moedigt de Commissie uitdrukkelijk aan, 
aanzienlijk meer middelen uit te trekken 
voor de RSFF;

10. wijst op het succes van de Risk Sharing 
Financial Facility (RSFF) als belangrijke 
vorm van financiering van onderzoek door 
de EIB, en moedigt de Commissie 
uitdrukkelijk aan, aanzienlijk meer 
middelen beschikbaar te stellen om 
innovatieve projecten te blijven
financieren waaraan een groot risico is 
verbonden of waarbij geschikte KMO's 
betrokken zijn;

Or. de

Amendement 171
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. vraagt om onderzoek naar het 



AM\838749NL.doc 83/95 PE452.697v01-00

NL

opzetten van nieuwe, alternatieve 
mechanismen waarmee het gebrek aan 
financiering voor Europese 
ondernemingen en met name KMO's kan 
worden opgevangen; Deze mechanismen 
moeten:
- gebaseerd zijn op risicodeling tussen 
particuliere en openbare investeerders via 
publiek-private partnerschappen;
- het hefboomeffect van de openbare 
investeringen optimaliseren om zo 
omvangrijke particuliere investeringen te 
genereren;
- rekening houden met de specifieke 
behoeften van innoverende KMO's die 
niet beschikken over eigen middelen en 
activa op basis waarvan zij leningen 
kunnen aangaan;
- de commerciële benutting van de 
resultaten van het Europese onderzoek 
stimuleren en de overdracht van 
technologie naar de KMO's bevorderen;
- het optreden van de Europese 
Investeringsbank ondersteunen.
In het kader van deze mechanismen moet 
gebruik worden gemaakt van de volgende 
instrumenten:
- een Europees fond voor de financiering 
van innovatie (EFFI), waaruit 
risicokapitaal beschikbaar moet worden 
gesteld voor de aanloop- en de 
ontwikkelingsfase;
- een Europees octrooifonds, dat de 
technologieoverdracht tussen 
onderzoekcentra en bedrijven, met name 
innoverende KMO's, moet 
vergemakkelijken;
- leningen tegen gunstiger voorwaarden 
dan op de markt gelden;

Or. fr
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Amendement 172
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. erkent dat de EU het probleem 
heeft dat zij minder jonge toonaangevende 
vernieuwers heeft in O&O-intensieve 
sectoren, met name biotechnologie en 
internet; onderstreept daarom dat hun 
ontwikkeling moet worden gestimuleerd 
door de specifieke belemmeringen waar 
zij in nieuwe sectoren tegen oplopen, aan 
te pakken en door opkomende innovatieve 
markten nauwkeurig te volgen en de 
combinatie van beleidsinstrumenten aan 
te passen aan hun specifieke behoeften;

Or. en

Amendement 173
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie een gunstig 
klimaat te scheppen voor ondernemingen 
die zich in de start-up- of spin-off-fase 
bevinden, met behulp van speciale 
diensten die jonge ondernemenrs in staat 
stellen de barrières te overwinnen die 
traditioneel het ontplooien van nieuwe 
productieve activiteiten in de weg staan 
(infrastructurele belemmeringen, toegang 
tot informatie, kosten van diensten, 
beheer van intellectuele eigendom); 

Or. it
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Amendement 174
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie het 
innovatievermogen van KMO's met 
behulp van nieuwe 
financieringsmogelijkheden te vergroten, 
en wel door met EFRO-middelen 
roterende innovatiefondsen op te zetten en 
deze als goede praktijk breed te 
presenteren;

Or. de

Amendement 175
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de Commissie een 
overzicht te maken van de beste praktijken 
op het gebied van bestaande en geplande 
financieringsmechanismen, fiscale 
maatregelen en financiële 
innovatiebevorderende stimulansen, en 
wenst dat dit overzicht jaarlijks wordt 
geactualiseerd en het rendement van de 
maatregelen wordt geëvalueerd;

Or. de

Amendement 176
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. wenst ten slotte dat de Europese 
Unie met een antwoord komt op de 
versnippering van de Europese markt 
voor risicokapitaal en een communautaire 
garantieregeling voorstelt voor de 
oprichting van pan-Europese fondsen;

Or. fr

Amendement 177
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. onderstreept dat investeringen in 
O&O en innovatie kunnen worden 
bevorderd door middel van nationale 
fiscale stimuleringsmaatregelen en door 
toegang te geven tot gespecialiseerde 
financieringsbronnen, bijvoorbeeld 
durfkapitaal:

Or. en

Amendement 178
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt aan op verdere stimulering van 
technologie ten behoeve van duurzame 
ontwikkeling, zoals in het kader van het 
ETAP-actieplan met het koppelen van 
strategieën op het gebied van onderzoek, 
milieu en economie is aangevangen, en 
dringt aan op een ambitieuze opvolger van 
het ETAP-plan;

11. dringt aan op verdere stimulering van 
technologie ten behoeve van duurzame 
ontwikkeling, zoals in het kader van het 
ETAP-actieplan met het koppelen van 
strategieën op het gebied van onderzoek, 
milieu en economie is aangevangen, en 
dringt aan op een ambitieuze opvolger van 
het ETAP-plan; onderstreept de noodzaak 
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van verhoging van de financiële middelen 
voor het SET-plan (strategische 
energietechnologie);

Or. en

Amendement 179
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt aan op verdere stimulering van 
technologie ten behoeve van duurzame 
ontwikkeling, zoals in het kader van het 
ETAP-actieplan met het koppelen van 
strategieën op het gebied van onderzoek, 
milieu en economie is aangevangen, en 
dringt aan op een ambitieuze opvolger van 
het ETAP-plan;

11. dringt aan op verdere stimulering van 
technologie ten behoeve van duurzame 
ontwikkeling, zoals in het kader van het 
ETAP-actieplan met het koppelen van 
strategieën op het gebied van onderzoek, 
milieu en economie is aangevangen, en 
dringt aan op een ambitieuze opvolger van 
het ETAP-plan waarin onderzoek, 
onderwijs, opleiding en industrie de 
handen ineenslaan;

Or. en

Amendement 180
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt aan op verdere stimulering van 
technologie ten behoeve van duurzame 
ontwikkeling, zoals in het kader van het 
ETAP-actieplan met het koppelen van 
strategieën op het gebied van onderzoek, 
milieu en economie is aangevangen, en 
dringt aan op een ambitieuze opvolger van 
het ETAP-plan;

11. dringt aan op verdere stimulering van
technologie ten behoeve van duurzame 
ontwikkeling, zoals in het kader van het 
ETAP-actieplan met het koppelen van 
strategieën op het gebied van onderzoek, 
milieu en economie is aangevangen, en 
dringt aan op een ambitieuze opvolger van 
het ETAP-plan en toewijzing van 
voldoende financiële middelen voor de 
uitvoering ervan;
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Or. en

Amendement 181
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. stelt voor ook na te denken over 
andere financieringsvormen ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
innoverende technologie, door 
verschillende actoren op diverse niveaus –
Europees, nationaal en lokaal – bij elkaar 
te brengen en daarbij het gebruik van 
diverse instrumenten te overwegen, zoals 
o.a. publiek-private partnerschappen en 
risicokapitaal;

Or. fr

Amendement 182
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dringt erop aan dat er bijzondere 
aandacht zou gaan naar het ondersteunen 
van innovatie inzake effectief en 
duurzaam gebruik van grondstoffen;

Or. nl

Amendement 183
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Werner Langen, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta 
Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering 
van innovatie spelen; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld, en dringt aan dat de EU 
vergelijkbare doelstellingen vaststelt;

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een belangrijke rol voor de Europese 
interne markt spelen; verzoekt de 
Commissie de beproefde 
aanbestedingsregels van de EU te 
verbeteren, waar dit nodig is om 
transparantie, eerlijkheid, non-
discriminatie en toegang tot 
rechtsmiddelen op hoog niveau in de 
toekomst te waarborgen; verzoekt de 
Commissie mee te delen welke 
mogelijkheden de bestaande 
aanbestedingsregels van de EU bieden om 
ecologische criteria in aanbestedingen op 
te nemen;

Or. en

Amendement 184
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering 
van innovatie spelen; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld, en dringt aan dat de EU 
vergelijkbare doelstellingen vaststelt;

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een belangrijke rol voor de Europese 
interne markt spelen; verzoekt de 
Commissie de beproefde 
aanbestedingsregels van de EU te 
verbeteren, waar dit nodig is om 
transparantie, eerlijkheid en non-
discriminatie te waarborgen; verzoekt de 
Commissie mee te delen welke 
mogelijkheden de bestaande 
aanbestedingsregels van de EU bieden om 
ecologische criteria in aanbestedingen op 
te nemen;

Or. en
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Amendement 185
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering van 
innovatie spelen; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld, en dringt aan dat de EU 
vergelijkbare doelstellingen vaststelt;

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering van 
innovatie spelen; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende, duurzame en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld, en dringt aan dat de EU 
uitgaande van de EU 2020-strategie 
vergelijkbare doelstellingen vaststelt;
onderstreept tevens dat het essentieel is 
erop toe te zien dat er bij de toegang tot 
externe markten, met name bij 
overheidsaanbestedingen, sprake is van 
wederkerigheid, zodat Europese bedrijven 
onder eerlijke voorwaarden kunnen 
deelnemen aan de internationale 
concurrentie;

Or. fr

Amendement 186
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering van 
innovatie spelen; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld, en dringt aan dat de EU 

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering van 
innovatie spelen; wijst erop dat de 
aanbestedingsregels vereenvoudigd 
moeten worden en dat moet worden 
toegezien op de eerbiediging van de 
beginselen van transparantie en toegang 
tot informatie; acht het fundamenteel dat 
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vergelijkbare doelstellingen vaststelt; de particuliere sector wordt 
aangemoedigd tot een grotere inbreng op 
het gebied van innovatie; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld, en dringt aan dat de EU 
vergelijkbare doelstellingen vaststelt;

Or. fr

Amendement 187
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering van 
innovatie spelen; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld, en dringt aan dat de EU 
vergelijkbare doelstellingen vaststelt;

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering van 
innovatie spelen; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld; herinnert eraan dat sommige 
partnerlanden onze industrie nog steeds 
geen gelijke, op wederkerigheid 
gebaseerde toegang tot hun 
aanbestedingsmarkten hebben verleend, 
hoewel onze markt voor hun industrie is 
opengesteld;

Or. en

Amendement 188
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering van 
innovatie spelen; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld, en dringt aan dat de EU 
vergelijkbare doelstellingen vaststelt;

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering van 
innovatie spelen; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld, en dringt aan dat de EU 
vergelijkbare doelstellingen vaststelt, en 
hetzelfde doet voor de steun aan starters, 
innoverende KMO's en middelgrote 
ondernemingen die niet tot een groot 
concern behoren;

Or. fr

Amendement 189
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering van 
innovatie spelen; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld, en dringt aan dat de EU 
vergelijkbare doelstellingen vaststelt;

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering van 
innovatie spelen; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld, en dringt aan dat de EU 
vergelijkbare doelstellingen vaststelt, en 
dat KMO's gemakkelijker toegang tot deze 
opdrachten krijgen door een 
innovatieclausule als toewijzingscriterium 
te gebruiken;

Or. fr
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Amendement 190
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering van 
innovatie spelen; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld, en dringt aan dat de EU 
vergelijkbare doelstellingen vaststelt;

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering van 
innovatie en bij de beïnvloeding van de 
markten ten gunste van duurzame 
producten en diensten spelen; wijst erop 
dat concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld, en dringt aan dat de EU 
vergelijkbare doelstellingen vaststelt, met 
name in de sectoren bouw, energie en 
vervoer;

Or. en

Amendement 191
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering van 
innovatie spelen; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde producten hebben 
vastgesteld, en dringt aan dat de EU 
vergelijkbare doelstellingen vaststelt;

12. herinnert eraan dat openbare 
aanbestedingen met 17% van het BBP per 
jaar een krachtige rol bij de stimulering van 
innovatie spelen; wijst erop dat 
concurrenten als China en de VS 
ambitieuze doelstellingen voor het leveren 
van innoverende en ecologisch 
verantwoorde, duurzame producten 
hebben vastgesteld, en dringt aan dat de 
EU vergelijkbare doelstellingen vaststelt, 
die aansluiten bij de EU 2020-strategie;

Or. en



PE452.697v01-00 94/95 AM\838749NL.doc

NL

Amendement 192
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat de EU proactief 
de ontwikkeling van formele normen op 
internationaal niveau moet bevorderen, 
en dat de EU op terreinen waarop zij een 
specifiek belang heeft dat niet door de 
internationale gemeenschap wordt 
gedeeld, of op terreinen met specifieke 
regionale kenmerken passende normen 
moet ontwikkelen;

Or. en

Amendement 193
Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat het opzetten van 
bedrijven met overheidsgeld de innovatie 
belemmert en de kansen voor particuliere 
initiatieven fnuikt; dringt er bij de 
lidstaten op aan het bestaan van 
overheidbedrijven te beperken tot sectoren 
waarin deze werkelijk gerechtvaardigd 
zijn;

Or. es

Amendement 194
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie sterker op 
te treden tegen de kennisoverdracht 
vanuit de EU naar andere delen van de 
wereld, met name China, waar vaak geen 
tegenprestatie tegenover staat;

Or. de


