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Amendement 378
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept de grote betekenis van het 
MKB in het bedrijfsleven en roept de 
Commissie op:

22. onderstreept de grote betekenis van het 
MKB in het bedrijfsleven, met name 
wanneer het gaat om het waarborgen van 
duurzame banen op regionaal niveau, en 
roept de Commissie op:

Or. fr

Amendement 379
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

22. onderstreept de grote betekenis van het 
MKB in het bedrijfsleven en roept de 
Commissie op:

22. onderstreept de grote betekenis van het 
MKB in het bedrijfsleven, voor de 
economische en creatieve dynamiek en bij 
de handhaving van een hoog 
groeipercentage, en roept de Commissie 
op:

Or. fr

Amendement 380
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

• de omzetting van de "Small Business 
Act" te bespoedigen en lacunes bij de 
toepassing van de verschillende 

- beter rekening te houden met de 
specifieke kenmerken en problemen van 
de kleine en middelgrote bedrijven, door 
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richtsnoeren en concrete maatregelen 
(bijvoorbeeld vermindering van de 
administratieve rompslomp, MKB-test) te 
verhelpen;

de omzetting van de "Small Business Act" 
te bespoedigen, lacunes bij de toepassing 
van de verschillende richtsnoeren aan te 
vullen en passende concrete maatregelen te 
nemen (bijvoorbeeld vermindering en 
vereenvoudiging van de administratieve 
rompslomp, MKB-test), een en ander 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
Commissie;

Or. fr

Amendement 381
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

• de omzetting van de "Small Business 
Act" te bespoedigen en lacunes bij de 
toepassing van de verschillende 
richtsnoeren en concrete maatregelen 
(bijvoorbeeld vermindering van de 
administratieve rompslomp, MKB-test) te 
verhelpen;

- de omzetting van de "Small Business 
Act" te bespoedigen, lacunes bij de 
toepassing van de verschillende 
richtsnoeren aan te vullen en in het kader 
van de "Small Business Act" concrete 
maatregelen te nemen (bijvoorbeeld 
vermindering van de administratieve 
rompslomp, MKB-test), zodat uiteindelijk 
voldoende vooruitgang voor de Europese 
KMO's wordt geboekt en daarmee gelijke 
basisvoorwaarden voor alle KMO's op de 
interne markt worden gecreëerd, 

Or. de

Amendement 382
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

• de omzetting van de "Small Business 
Act" te bespoedigen en lacunes bij de 
toepassing van de verschillende 

- de omzetting van de "Small Business 
Act" te bespoedigen en lacunes bij de 
toepassing van de verschillende 
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richtsnoeren en concrete maatregelen 
(bijvoorbeeld vermindering van de 
administratieve rompslomp, MKB-test) te 
verhelpen;

richtsnoeren en concrete maatregelen 
(bijvoorbeeld vermindering van de 
administratieve rompslomp, MKB-test) te 
verhelpen; is van mening dat rekening 
moet worden gehouden met andere 
aspecten van regelgevingsrompslomp dan 
administratieve rompslomp, bijvoorbeeld 
de kosten van de naleving van de 
regelgeving;

Or. en

Amendement 383
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- het MKB te steunen bij de toegang tot 
diensten en know-how op het gebied van 
onderzoek via universitaire consortia en 
stichtingen, structuren die fungeren als 
tussenschakel tussen het onderzoek en de 
markt;

Or. en

Amendement 384
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- niet voorbij te gaan aan het vraagstuk 
van het statuut van de Europese besloten 
vennootschap, al jarenlang een centraal 
thema in het Europese debat; 

Or. fr
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Amendement 385
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

• zich te blijven inzetten voor betere 
toegang tot financieringsmogelijkheden 
voor het MKB en met name draagkrachtige 
venture-capitalmogelijkheden te 
ontwikkelen en bij de nieuwe architectuur 
van de financiële markten aandacht te 
besteden aan financieringsmogelijkheden 
voor het MKB en zijn favoriete 
financieringsbronnen;

- zich te blijven inzetten voor betere 
toegang tot financieringsmogelijkheden 
voor het MKB en met name draagkrachtige 
venture-capitalmogelijkheden te 
ontwikkelen ,bij de nieuwe architectuur 
van de financiële markten aandacht te 
besteden aan financieringsmogelijkheden 
voor het MKB en zijn favoriete 
financieringsbronnen alsmede markten te 
ontsluiten en eerlijke 
mededingingsvoorwaarden te creëren 
waardoor meer ondernemers en kleine 
bedrijven kunnen groeien en zich kunnen 
ontwikkelen tot ondernemingen die in 
geheel Europa werkzaam zijn; 

Or. en

Amendement 386
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

• zich te blijven inzetten voor betere 
toegang tot financieringsmogelijkheden 
voor het MKB en met name draagkrachtige 
venture-capitalmogelijkheden te 
ontwikkelen en bij de nieuwe architectuur 
van de financiële markten aandacht te 
besteden aan financieringsmogelijkheden 
voor het MKB en zijn favoriete 
financieringsbronnen;

- zich te blijven inzetten voor betere 
toegang tot financieringsmogelijkheden 
voor het MKB en met name draagkrachtige 
venture-capitalmogelijkheden te 
ontwikkelen en bij de nieuwe architectuur 
van de financiële markten aandacht te 
besteden aan financieringsmogelijkheden 
op korte en lange termijn voor het MKB 
en zijn favoriete financieringsbronnen;

Or. fr
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Amendement 387
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, 
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- de EU-definitie van kleine en 
middelgrote ondernemingen op 
flexibiliteit te toetsen en na te gaan of 
deze rekening houdt met de behoeften van 
dergelijke ondernemingen die gezien hun 
groei of om andere redenen bij de omzet 
of het aantal werknemers weliswaar de 
vastgestelde drempel bereiken, maar naar 
hun aard niettemin tot de middelgrote 
ondernemingen behoren,

Or. en

Amendement 388
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- de adviesverlening aan het MKB op het 
gebied van export te ontwikkelen, met 
name waar het gaat om toegang tot 
markten van derde landen, langdurige 
aanwezigheid op deze markten, 
bescherming van de intellectuele 
eigendom en optimalisering van de 
financiële en technologische waarde 
ervan;

Or. fr
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Amendement 389
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- de deelname van het MKB aan de 
kaderprogramma's voor onderzoek en 
ontwikkeling te vergroten door de 
procedures te vereenvoudigen en een 
doeltreffender systeem voor informatie en 
begeleiding op lokaal niveau op te zetten;

Or. fr

Amendement 390
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- projecten uit te voeren die 
netwerkactiviteiten tussen het MKB en 
grotere bedrijven in de hele waardeketen 
mogelijk maken;

Or. fr

Amendement 391
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- internationaliseringsmaatregelen te 
versterken om het MKB concurrerender te 
maken en af te stemmen op de interne en 
de wereldwijde markt;

Or. en
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Amendement 392
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- te zorgen voor instrumenten die de 
ontwikkeling en groei van ecologisch 
innovatieve KMO's en de ontwikkeling 
van ecologische industrieparken 
bevorderen;

Or. en

Amendement 393
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- projecten uit te voeren om 
netwerkactiviteiten van het MKB en 
grotere bedrijven in de hele waardeketen 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 394
Herbert Reul, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Daniel Caspary, Jolanta 
Emilia Hibner, Werner Langen, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Amalia 
Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- na te gaan of middelgrote 
ondernemingen en familiebedrijven, die 
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niet voldoen aan de criteria van de 
bestaande definitie van KMO's, adequaat 
gebruik kunnen maken van de bestaande 
en toekomstige 
financieringsmogelijkheden voor 
onderzoek en ontwikkeling die specifiek 
gericht zijn op kleine en middelgrote 
ondernemingen;  

Or. en

Amendement 395
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- vraag en aanbod op het gebied van 
octrooien, met name voor het MKB, beter 
op elkaar af te stemmen en de toegang tot  
de normen voor het MKB goedkoper te 
maken;

Or. fr

Amendement 396
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 – streepje 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- de internationalisering van het MKB te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 397
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is van mening dat de Europese 
overnamerichtlijn moet worden herzien 
om Europa van de middelen te voorzien 
om zich te verzetten tegen projecten die -
uit industrieel, economisch en sociaal 
oogpunt - schadelijk kunnen zijn voor de 
sociale cohesie en de stabiliteit van de 
interne markt; is van mening dat de Unie 
zich moet kunnen verzetten tegen 
openbare overnamebiedingen van 
bedrijven die niet maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en/of niet 
voldoen aan de vereisten inzake goed 
bestuur alsook tegen openbare 
overnamebiedingen in sectoren die de 
lidstaten van strategisch belang achten, 
een en ander in overeenstemming met de 
internationale verplichtingen van de 
Europese Unie;

Or. fr

Amendement 398
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt aan op verbetering van de 
ontwikkeling van publiek-private 
partnerschappen;

Or. en

Amendement 399
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie 
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie, invoering van 
producten op de markt en herstructurering 
in de industrie;

23. benadrukt dat het subsidiebeleid 
weliswaar de grondslagen van het 
mededingingsbeleid (met name de 
bestrijding van monopoliewinsten en 
misbruik van machtsposities) moet 
respecteren, maar niet mag worden 
gehinderd door een te strikte interpretatie 
van het recht, hetgeen o.a. schadelijk is 
voor innovatie; is van mening dat het 
subsidiebeleid moet worden gebruikt ter 
bevordering van de technologische 
innovatie, de samenwerking tussen 
ondernemingen die bij hetzelfde project 
betrokken zijn, de ontplooiing van 
activiteiten die aanzienlijke vaste kosten 
met zich meebrengen en de coördinatie
tussen verschillende economische actoren 
in sectoren zoals vervoer, bewapening, 
energie, gezondheid, enz. waar de markt 
geen stimulansen op korte termijn kan 
bieden; wijst erop dat het subsidiebeleid 
ook herstructurering en verandering in de 
industrie mogelijk moet maken met het 
oog op de herindustrialisatie van de 
betreffende gebieden; 

Or. fr

Amendement 400
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie, invoering van 
producten op de markt en 

23. is van mening dat het bestaan van 
strenge regels op het gebied van de 
mededinging en de interne markt een 
essentieel vereiste is voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industriële sector; een interne markt 
zonder verstoring van de mededinging is 
een waarborg voor innovatie, 
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herstructurering in de industrie; productiviteit en efficiency;

Or. es

Amendement 401
Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie 
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie, invoering van 
producten op de markt en 
herstructurering in de industrie;

23. is van mening dat doeltreffende en 
strenge regels van de EU op het gebied 
van mededinging en overheidssteun de 
onmisbare basis vormen voor een 
concurrerende Europese industrie; 
ongestoorde concurrentie op de interne 
markt van de EU leidt tot innovatie en 
vergroot de efficiency en de productiviteit;

Or. en

Amendement 402
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie 
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie, invoering van 
producten op de markt en 
herstructurering in de industrie;

23. is van mening dat doeltreffende en 
strenge regels van de EU op het gebied 
van mededinging en overheidssteun de 
onmisbare basis vormen voor een 
concurrerende Europese industrie; 
ongestoorde concurrentie op de interne 
markt van de EU leidt tot innovatie en 
vergroot de efficiency en de productiviteit;

Or. en
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Amendement 403
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie 
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie, invoering van 
producten op de markt en 
herstructurering in de industrie;

23. is van mening dat subsidiebeleid 
uitsluitend uit het oogpunt van 
concurrentie mag worden beschouwd en 
benadrukt dat de beginselen van open 
markten en gelijke 
mededingingsvoorwaarden de basis 
vormen van een concurrerende Europese 
industrie;

Or. en

Amendement 404
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie 
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie, invoering van 
producten op de markt en herstructurering 
in de industrie;

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie 
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie, invoering van 
producten op de markt en herstructurering 
in de industrie; overheden kunnen hier 
zelf een bijzondere rol spelen door de 
marktmacht te gebruiken die ze zelf 
hebben als consumenten;

Or. nl



AM\839334NL.doc 15/59 PE452.810v01-00

NL

Amendement 405
Herbert Reul, Jan Březina, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie 
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie, invoering van 
producten op de markt en herstructurering 
in de industrie;

23. is van mening dat subsidiebeleid, wil 
men de Europa 2020 doelstellingen en de 
klimaat- en energiedoelstellingen tegen 
2020 verwezenlijken, niet enkel en alleen 
uit het oogpunt van concurrentie mag 
worden beschouwd, maar in het belang van 
Europa op een proactieve en transparante 
manier en voorzien van duidelijke regels 
moet worden ingezet ter verbetering van 
innovatie, invoering van producten op de 
markt en herstructurering in de industrie;

Or. en

Amendement 406
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie 
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie, invoering van 
producten op de markt en herstructurering 
in de industrie;

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie 
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie, invoering van 
duurzame producten op de markt en 
herstructurering in de industrie, terwijl de 
steun voor niet-duurzame processen 
geleidelijk moet worden afgeschaft;

Or. en
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Amendement 407
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie 
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie, invoering van 
producten op de markt en herstructurering 
in de industrie;

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie 
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie, invoering van 
producten op de markt en herstructurering 
in de industrie, zonder daardoor de 
toekomst van het MKB in gevaar te 
brengen;

Or. de

Amendement 408
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie 
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie, invoering van 
producten op de markt en herstructurering 
in de industrie;

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie 
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie en 
concurrentiekracht, invoering van 
producten op de markt en herstructurering 
in de industrie;

Or. fr
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Amendement 409
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat subsidiebeleid niet 
alleen uit het oogpunt van concurrentie 
mag worden beschouwd, maar in het 
belang van Europa op een proactieve en 
transparante manier en voorzien van 
duidelijke regels moet worden ingezet ter 
verbetering van innovatie, invoering van 
producten op de markt en herstructurering 
in de industrie;

23. niet van toepassing op de Ned. tekst.

Or. en

Amendement 410
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. onderstreept, zoals ook in talrijke 
recente studies wordt gedaan, dat 
sectorale subsidies de groei stimuleren 
wanneer deze verenigbaar zijn met de 
instandhouding van de mededinging in de 
betreffende sectoren en de 
subsidieverlening wordt gekoppeld aan 
mechanismen die ervoor moeten zorgen 
dat projecten die niet doeltreffend blijken 
te zijn geen verdere financiering 
ontvangen; dringt erop aan dat de 
subsidieverlening consequent afhankelijk 
wordt gesteld van de eis dat de 
gesubsidieerde activiteiten tenminste vijf 
jaar binnen de EU blijven en tenminste 
tien jaar in het geval van O&O-
activiteiten; 

Or. fr
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Amendement 411
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is gekant tegen specifieke 
nationale staatssteunregelingen die 
ongelijke mededingingsvoorwaarden 
creëren en lidstaten die zich aan de regels 
houden op het vlak van de internationale 
concurrentie in een nadelige positie 
brengen;

Or. da

Amendement 412
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst er in dit verband op dat 
Europese bedrijfslocaties internationaal 
concurrerend moeten zijn, vooral op het 
gebied van de sleuteltechnologieën;

Or. de

Amendement 413
Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 

24. is van mening dat vrijhandel de 
belangrijkste basis blijft voor de 
economische groei van Europa en dringt 
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beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de 
ontwikkelde en de zich ontwikkelende 
wereld; het beginsel van duurzame 
ontwikkeling moet breed worden 
toegepast en sociale en milieunormen 
moeten in vrijhandelsovereenkomsten 
worden opgenomen; er moet voor worden 
gewaakt dat Europese bedrijven door 
oneerlijke maatregelen in het gedrang 
komen, zoals nu het geval is in de sector 
zonne-energie;

er derhalve met klem bij de Commissie op 
aan om voortdurend te streven naar 
bilaterale en multilaterale 
onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 414
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de 
ontwikkelde en de zich ontwikkelende 
wereld; het beginsel van duurzame 
ontwikkeling moet breed worden 
toegepast en sociale en milieunormen 
moeten in vrijhandelsovereenkomsten 
worden opgenomen; er moet voor worden 
gewaakt dat Europese bedrijven door 
oneerlijke maatregelen in het gedrang 
komen, zoals nu het geval is in de sector 
zonne-energie;

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke en open markten zonder 
protectionisme; op het gebied van de 
mededinging dient men zich te richten op 
het wegnemen van 
handelsbelemmeringen, liberalisering van 
diensten, intellectuele eigendomsrechten 
en openbare aanbestedingen; dringt aan 
op het uitstippelen van een Europese 
strategie op het gebied van buitenlandse 
directe investeringen in opkomende 
markten om een betere toegang op nieuwe 
markten en de opbouw van lokale 
productie mogelijk te maken;

Or. en
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Amendement 415
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

24. benadrukt dat handel een van de 
hoekstenen vormt van een succesvol 
industriebeleid en dringt er derhalve op 
aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld en 
volledige wederkerigheid; is van mening 
dat een nieuw handelsbeleid nodig is dat 
de productie in Europa verder bevordert 
en bedrijven niet stimuleert om zich te 
verplaatsen; is derhalve van mening dat 
de EU haar handelspartners moet 
verzoeken om volledige tariefafbraak en 
volledige afschaffing van niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen en hen moet 
verzoeken geen afzwakking van de regels 
van oorsprong en teruggave van 
douanerechten toe te staan; het beginsel 
van duurzame ontwikkeling moet breed 
worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen, waarbij de 
handelsovereenkomsten niet te veel met 
niet-handelsgerelateerde normen moeten 
worden belast; daartoe dient de 
Commissie ook te letten op de 
milieuwetgeving, de regels voor 
overheidssteun en andere 
steunprogramma's van derde landen die 
met de EU concurreren;

Or. en
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Amendement 416
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld en 
volledige wederkerigheid; is van mening 
dat een nieuw handelsbeleid nodig is dat 
de productie in Europa verder bevordert 
en bedrijven niet stimuleert om zich te 
verplaatsen; is derhalve van mening dat 
de EU haar handelspartners moet 
verzoeken om volledige tariefafbraak en 
volledige afschaffing van niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen en hen moet 
verzoeken geen afzwakking van de regels 
van oorsprong en teruggave van 
douanerechten toe te staan; het beginsel 
van duurzame ontwikkeling moet breed 
worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;
daartoe dient de Commissie ook te letten 
op de milieuwetgeving, de regels voor 
overheidssteun en andere 
steunprogramma's van derde landen die 
met de EU concurreren;

Or. en

Amendement 417
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; is van 
mening dat een nieuw handelsbeleid 
nodig is dat de productie in Europa verder 
bevordert en bedrijven niet stimuleert om 
zich te verplaatsen; is derhalve van 
mening dat de EU haar handelspartners 
moet verzoeken om volledige 
tariefafbraak en volledige afschaffing van 
niet-tarifaire handelsbelemmeringen en 
hen moet verzoeken geen afzwakking van 
de regels van oorsprong en teruggave van 
douanerechten toe te staan; het beginsel 
van duurzame ontwikkeling moet breed 
worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;
daartoe dient de Commissie ook te letten 
op de milieuwetgeving, de regels voor 
overheidssteun en andere 
steunprogramma's van derde landen die 
met de EU concurreren;

Or. en

Amendement 418
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 

24. benadrukt dat handel een van de 
hoekstenen vormt van een succesvol 
industriebeleid en dringt er derhalve op 



AM\839334NL.doc 23/59 PE452.810v01-00

NL

beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;
daartoe dient de Commissie ook te letten 
op de milieuwetgeving, de regels voor 
overheidssteun en andere 
steunprogramma's van derde landen die 
met de EU concurreren;

Or. en

Amendement 419
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij in overeenstemming zijn 
met het industriebeleid van de EU, tot een 
echte open markt met wederzijdse 
voordelen leiden en handelsbeperkende 
maatregelen (bijv. uitvoerheffingen) 
voorkomen, zodat eerlijke concurrentie in 
de ontwikkelde en de zich ontwikkelende 
wereld ontstaat; ten einde rekening te 
houden met het beginsel van duurzame 
ontwikkeling moeten sociale en 
milieuoverwegingen hun neerslag vinden 
in handelsovereenkomsten; er moet voor 
worden gewaakt dat Europese bedrijven 
door oneerlijke maatregelen in het gedrang 
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komen;

Or. en

Amendement 420
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;
dringt er verder op aan na te gaan of het 
wenselijk is over te gaan tot aanpassing 
van de wisselkoersen die momenteel 
buitengewoon gunstig zijn voor de uitvoer 
van sommige opkomende landen, 
waardoor bedrijven zich verplaatsen naar 
lagelonenlanden met een zwakke 
wetgeving wat betreft de bescherming van 
vakbondsrechten en lage milieunormen;

Or. it

Amendement 421
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; dringt erop aan dat MVO en 
ketenaansprakelijkheid in 
handelsovereenkomsten verplicht worden 
gesteld voor Europese investeerders als 
waarborg tegen sociale dumping; er moet 
voor worden gewaakt dat Europese 
bedrijven door oneerlijke maatregelen in 
het gedrang komen, zoals nu het geval is in 
de sector zonne-energie; in de 
handelsovereenkomsten van de EU moet 
ook als uitgangspunt worden gehanteerd 
dat landen de grondrechten van de 
werknemers als vastgelegd in de 
belangrijkste verdragen van de IAO 
eerbiedigen; 

Or. da

Amendement 422
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
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milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;
wijst er nogmaals op dat het overleg over 
regelgeving met de belangrijkste 
handelspartners, met name de VS, moet 
worden geïntensiveerd om  
handelsbelemmeringen te voorkomen en 
uit de weg te ruimen;

Or. en

Amendement 423
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen;

Or. en

Amendement 424
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24



AM\839334NL.doc 27/59 PE452.810v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

24. dringt erop aan dat toekomstige 
multilaterale en bilaterale
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

Or. en

Amendement 425
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en 
wederkerigheidsnormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

Or. es
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Amendement 426
Daniel Caspary, Herbert Reul, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, 
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

24. dringt erop aan dat toekomstige 
handelsovereenkomsten zodanig worden 
opgesteld dat zij deel uitmaken van een 
beleidsstrategie voor de industrie op basis 
van eerlijke concurrentie in de ontwikkelde 
en de zich ontwikkelende wereld; het 
beginsel van duurzame ontwikkeling moet 
breed worden toegepast en sociale en 
milieunormen moeten zo mogelijk in 
vrijhandelsovereenkomsten worden 
opgenomen; er moet voor worden gewaakt 
dat Europese bedrijven door oneerlijke 
maatregelen in het gedrang komen, zoals 
nu het geval is in de sector zonne-energie;

Or. en

Amendement 427
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van mening dat het met het oog 
op de versterking van de Europese 
industrie, met name de verbetering van 
het concurrentievermogen van de 
ondernemingen in de wereldeconomie, 
noodzakelijk is Europese bepalingen 
inzake de oorsprongsaanduiding (made 
in) in te voeren; dit zou burgers en 
consumenten in staat stellen met kennis 
van zaken een keuze te maken en een 
aanmoediging betekenen voor productie 
in de Europese Unie, die vaak wordt 
geassocieerd met een reputatie van 
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kwaliteit en hoge productienormen;

Or. it

Amendement 428
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie niet alleen 
de milieuprestaties van de industrie van 
de EU in haar wetgevingsvoorstellen te 
verbeteren, maar er tegelijkertijd voor te 
zorgen dat ook voor op de interne markt 
van de EU ingevoerde producten dezelfde 
milieunormen gelden als voor de in de 
Europese Unie geproduceerde producten, 
en zich daarbij niet alleen op de 
vaststelling van deze regels, maar ook op 
de handhaving ervan, te richten;

Or. en

Amendement 429
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. dringt bij de Commissie aan op de 
verwezenlijking van de doelstellingen als 
bedoeld in de mededeling over Europa als 
wereldspeler (Global Europe) en de 
komende mededeling over het 
handelsbeleid, met name ambitieuze 
toegang tot nieuwe markten in het kader 
van de Doha-ronde, met inbegrip van 
sectorale overeenkomsten, bijv. 
chemicaliën en machines;  

Or. en
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Amendement 430
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. dringt aan op de instandhouding 
van doeltreffende handelsbeschermende 
instrumenten om oneerlijke 
handelspraktijken zoals dubbele 
prijsstelling bij de 
grondstoffenvoorziening en subsidies voor 
de binnenlandse industrie tegen te gaan;

Or. fr

Amendement 431
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat, indien de 
omstandigheden dit rechtvaardigen, 
gebruik moet worden gemaakt van 
handelsbeschermende instrumenten 
jegens landen die zich niet houden aan de 
internationale handelsregels of de met de 
EU gesloten vrijhandelsovereenkomsten; 

Or. fr

Amendement 432
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat handel een van de 
hoekstenen vormt van een succesvol 
industriebeleid;

Or. en

Amendement 433
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. acht het van essentieel belang dat 
de Unie zich voorziet van instrumenten 
die haar in staat stelt om:
. een actiever antidumpingbeleid te voeren 
en onder meer te reageren op de 
financiering van de export door sommige 
derde landen,
. een CO2-heffing aan de buitengrenzen 
van de Unie in te stellen in geval van niet-
naleving van de milieunormen,
. een waarachtig wisselkoersbeleid te 
voeren waarmee de Europese 
handelsbelangen worden behartigd, 
. te zorgen voor de toepassing van het 
concept "eerlijke handel" dat berust op 
wederzijdse naleving van sociale, 
ecologische en culturele normen of 
normen die betrekking hebben op de 
eerbiediging van de mensenrechten in het 
internationale handelsverkeer;

Or. fr
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Amendement 434
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de ideeën en 
vaardigheden van werknemers bij de 
modernisering van de industrie moeten 
worden gebruikt en wijst erop dat de 
participatie van werknemers zo groot 
mogelijk moet zijn en verder moet gaan 
dan de minimumregelingen (bijvoorbeeld 
de richtlijnen 2002/14/EG en 2009/38/EG);

25. onderstreept dat van de werknemer 
uitgaande innovatie een centraal 
instrument is voor het creëren van groei 
in de Europese industrie; wijst erop dat 
van de werknemer uitgaande innovatie 
betekent dat werknemers consequent bij 
het innovatieproces worden betrokken, dat 
sprake is van een groot ongebruikt 
potentieel in de industriële sector voor van 
de werknemer uitgaande innovatie bij de 
verwezenlijking van de doelstelling van de 
EU om op het gebied van innovatie 's 
werelds leidende regio te worden, dat de 
betrokkenheid van werknemers bij het 
innovatieproces ook leidt tot meer 
productiviteit en meer voldoening in het 
werk, een positief effect heeft op het 
bedrijfsresultaat en leidt tot betere 
resultaten bij de ontwikkeling van nieuwe 
producten en processen, en wijst er
derhalve op dat de participatie van 
werknemers zo groot mogelijk moet zijn en 
verder moet gaan dan de 
minimumregelingen (bijvoorbeeld de 
richtlijnen 2002/14/EG en 2009/38/EG);

Or. da

Amendement 435
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de ideeën en 
vaardigheden van werknemers bij de 
modernisering van de industrie moeten 

25. onderstreept dat de ideeën en 
vaardigheden van werknemers bij de 
modernisering van de industrie moeten 
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worden gebruikt en wijst erop dat de 
participatie van werknemers zo groot 
mogelijk moet zijn en verder moet gaan 
dan de minimumregelingen (bijvoorbeeld 
de richtlijnen 2002/14/EG en 
2009/38/EG);

worden gebruikt en wijst erop dat de 
participatie van werknemers zo groot 
mogelijk moet zijn;

Or. en

Amendement 436
Herbert Reul, Jan Březina, Lena Kolarska-Bobińska, Amalia Sartori, Werner Langen, 
Eija-Riitta Korhola, Daniel Caspary, Jolanta Emilia Hibner, Aldo Patriciello, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat de ideeën en 
vaardigheden van werknemers bij de 
modernisering van de industrie moeten 
worden gebruikt en wijst erop dat de 
participatie van werknemers zo groot 
mogelijk moet zijn en verder moet gaan 
dan de minimumregelingen (bijvoorbeeld 
de richtlijnen 2002/14/EG en 
2009/38/EG);

25. onderstreept dat de ideeën en 
vaardigheden van werknemers bij de 
modernisering van de industrie moeten 
worden gebruikt en wijst erop dat de 
participatie van werknemers zo groot 
mogelijk moet zijn;

Or. en

Amendement 437
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt het belang van de 
bijdragen van de werknemers aan meer 
economische groei en vooruitgang;

Or. en
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Amendement 438
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Subkopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

Sectoren Industriële sectoren

Or. en

Amendement 439
Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

26. is ervan overtuigd dat naast een 
horizontale aanpak ook sectorale 
initiatieven die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van sectoren 
bijdragen tot de modernisering en 
verbetering van het concurrentievermogen
en dringt erop aan dat:

26. is ervan overtuigd dat naast een 
horizontale aanpak ook sectorale 
initiatieven die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van sectoren 
bijdragen tot de modernisering en 
verbetering van het concurrentievermogen 
via uitwisseling van beste praktijken, 
benchmarking en soortgelijke zachte 
beleidsinstrumenten die ervoor zorgen dat 
sectorspecifieke initiatieven de markt niet 
verstoren; dringt erop aan dat:

Or. en

Amendement 440
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

26. is ervan overtuigd dat naast een 
horizontale aanpak ook sectorale 
initiatieven die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van sectoren 

26. is ervan overtuigd dat naast een 
horizontale aanpak ook sectorale 
initiatieven moeten worden ontplooid om 
nog meer bij te dragen tot de 
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bijdragen tot de modernisering en 
verbetering van het concurrentievermogen 
en dringt erop aan dat:

modernisering en verbetering van het 
concurrentievermogen en dringt erop aan 
dat:

Or. fr

Amendement 441
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

26. is ervan overtuigd dat naast een 
horizontale aanpak ook sectorale 
initiatieven die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van sectoren 
bijdragen tot de modernisering en 
verbetering van het concurrentievermogen 
en dringt erop aan dat:

26. is ervan overtuigd dat naast een 
horizontale aanpak ook specifieke
initiatieven die rekening houden met de 
specifieke kenmerken van industriële 
sectoren, hun aanvoerketens en verwante 
diensten bijdragen tot de modernisering en 
verbetering van het concurrentievermogen 
en de duurzaamheid en: en dringt erop aan 
dat:

Or. en

Amendement 442
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

• de bestaande sectorale benaderingen (task 
forces, organen op hoog niveau, 
innovatieplatforms zoals Cars 21) door de 
Commissie met de participatie van alle 
belanghebbenden worden gemoderniseerd,
verder ontwikkeld en voorzien van een 
duidelijke strategische inhoud,

- de aanbevelingen van de bestaande 
sectorale benaderingen (task forces,
organen op hoog niveau, 
innovatieplatforms zoals Cars 21) door de 
Commissie met de participatie van alle 
belanghebbenden ten uitvoer worden 
gelegd op een wijze die is afgestemd op de 
behoeften van de specifieke industrieën en
verder worden ontwikkeld, en dat nieuwe 
initiatieven in andere passende sectoren 
worden ontplooid,
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Or. en

Amendement 443
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia 
Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

• de bestaande sectorale benaderingen (task 
forces, organen op hoog niveau, 
innovatieplatforms zoals Cars 21) door de 
Commissie met de participatie van alle 
belanghebbenden worden gemoderniseerd,
verder ontwikkeld en voorzien van een 
duidelijke strategische inhoud,

- de aanbevelingen van de bestaande 
sectorale benaderingen (task forces, 
organen op hoog niveau, 
innovatieplatforms zoals Cars 21) door de 
Commissie met de participatie van alle 
belanghebbenden ten uitvoer worden 
gelegd op een wijze die is afgestemd op de 
behoeften van de specifieke industrieën en
verder worden ontwikkeld, en dat nieuwe 
initiatieven in andere passende sectoren 
worden ontplooid,

Or. en

Amendement 444
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

• de bestaande sectorale benaderingen (task 
forces, organen op hoog niveau, 
innovatieplatforms zoals Cars 21) door de 
Commissie met de participatie van alle
belanghebbenden worden gemoderniseerd, 
verder ontwikkeld en voorzien van een 
duidelijke strategische inhoud,

- de bestaande, voor industriële sectoren 
specifieke benaderingen (task forces, 
organen op hoog niveau, leidende 
markten, innovatieplatforms en Europese 
technologieplatforms) door de Commissie 
met de participatie van alle 
belanghebbenden worden gemoderniseerd, 
verder ontwikkeld en voorzien van een 
duidelijke strategische inhoud,

Or. en
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Amendement 445
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

• de bestaande sectorale benaderingen (task 
forces, organen op hoog niveau, 
innovatieplatforms zoals Cars 21) door de 
Commissie met de participatie van alle 
belanghebbenden worden gemoderniseerd, 
verder ontwikkeld en voorzien van een 
duidelijke strategische inhoud,

- de bestaande sectorale benaderingen (task 
forces, organen op hoog niveau, 
innovatieplatforms) door de Commissie 
met de participatie van alle 
belanghebbenden worden gemoderniseerd, 
verder ontwikkeld en voorzien van een 
duidelijke strategische inhoud,

Or. en

Amendement 446
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

• de bestaande sectorale benaderingen (task 
forces, organen op hoog niveau, 
innovatieplatforms zoals Cars 21) door de 
Commissie met de participatie van alle 
belanghebbenden worden gemoderniseerd, 
verder ontwikkeld en voorzien van een 
duidelijke strategische inhoud,

- de bestaande sectorale benaderingen (task 
forces, organen op hoog niveau, 
technologie- en innovatieplatforms zoals 
Cars 21) door de Commissie met de 
participatie van alle belanghebbenden 
worden gemoderniseerd, verder ontwikkeld 
en voorzien van een duidelijke strategische 
inhoud,

Or. en

Amendement 447
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- de duurzaamheidstoetsing van de 
sectorspecifieke benaderingen wordt 
gewaarborgd overeenkomstig de 
doelstellingen van de EU op het gebied 
van klimaat en energiebeleid en de 
ambitieuze doelstellingen voor 
hulpbronnenefficiëntie,

Or. en

Amendement 448
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- het hele scala van mogelijke 
beleidsmaatregelen, met inbegrip van 
benchmarks en normen en duurzame 
inspanningen op het gebied van O&O en 
innovatie, in aanmerking wordt genomen,

Or. en

Amendement 449
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta 
Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

•de resultaten nauwkeurig worden 
omgezet,

Schrappen

Or. en
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Amendement 450
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

•de resultaten nauwkeurig worden 
omgezet,

Schrappen

Or. en

Amendement 451
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

•de resultaten nauwkeurig worden 
omgezet,

- de resultaten nauwkeurig worden 
omgezet via een op de waardeketen 
gebaseerde benadering,

Or. en

Amendement 452
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- dringt aan op verbetering van de ICT-
sector en met name op meer toepassingen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
gemeenschappelijke normen en, zo 
mogelijk, open bronnen, en dringt aan op 
een beter gebruik van computers en 
supercomputers bij het creëren van 
nuttige modellen voor complexe systemen, 
met inbegrip van industriële processen, 
alsmede op de bevordering van het 
gebruik ervan bij het toezicht en de 



PE452.810v01-00 40/59 AM\839334NL.doc

NL

controle op de enorme hoeveelheden 
gegevens in de moderne industrie, 

Or. en

Amendement 453
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

• met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te 
staan, zoals de auto-industrie, 
hernieuwbare energievormen, luchtvaart, 
chemie, levensmiddelen en de creatieve 
sector,

Schrappen

Or. en

Amendement 454
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, 
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

• met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te 
staan, zoals de auto-industrie, 
hernieuwbare energievormen, luchtvaart, 
chemie, levensmiddelen en de creatieve 
sector,

Schrappen

Or. en
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Amendement 455
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

• met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te 
staan, zoals de auto-industrie, 
hernieuwbare energievormen, luchtvaart, 
chemie, levensmiddelen en de creatieve 
sector,

Schrappen

Or. en

Amendement 456
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

• met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen en de creatieve sector,

- met spoed passende maatregelen worden 
genomen als gevallen van dumping of 
subsidiëring in derde landen worden 
ontdekt,

Or. es

Amendement 457
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

• met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te 
staan, zoals de auto-industrie, 
hernieuwbare energievormen, luchtvaart, 

- de belangrijkste Europese industriële 
sectoren worden getoetst op 
werkgelegenheidsscheppend potentieel en 
duurzaamheid met het oog op de 
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chemie, levensmiddelen en de creatieve 
sector,

identificatie van verdere initiatieven,

Or. en

Amendement 458
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

• met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen en de creatieve sector,

- met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen en de creatieve sector,
merkt in dit verband op dat nieuwe 
sectoren zoals offshore-windenergie en 
andere hernieuwbare energiebronnen 
zowel politiek als financieel krachtig 
moeten worden gesteund om ervoor te 
zorgen dat Europa zijn leidende positie in 
de wereld behoudt,

Or. en

Amendement 459
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

• met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen en de creatieve sector,

- met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, eco-industrieën, 
informatie- en 
communicatietechnologieën, 
biotechnologie, luchtvaart, toerisme en de 
creatieve sector,

Or. es
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Amendement 460
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

• met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen en de creatieve sector,

- met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan 
die worden geconfronteerd met grote 
maatschappelijke uitdagingen, maar waar 
ook sprake is van ondernemingspotentieel 
zoals hernieuwbare  energievormen, 
duurzaam vervoer en de creatieve sector,

Or. da

Amendement 461
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

• met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen en de creatieve sector,

- met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen en de creatieve sector, 
maar ook andere opkomende sectoren 
versterkt moeten worden,

Or. de

Amendement 462
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3
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Ontwerpresolutie Amendement

• met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen en de creatieve sector,

- met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
informatie- en 
communicatietechnologieën,
levensmiddelen en de creatieve sector,

Or. fr

Amendement 463
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

• met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen en de creatieve sector,

- met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energiebronnen, energiebesparende 
technologieën, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen en de creatieve sector,

Or. el

Amendement 464
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

• met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen en de creatieve sector,

- met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen en energiebesparing, 
luchtvaart, chemie, ICT, levensmiddelen, 
machines en de creatieve sector,

Or. en
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Amendement 465
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

• met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen en de creatieve sector,

- met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, de 
gezondheidszorg, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen en de creatieve sector,

Or. fr

Amendement 466
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

• met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen en de creatieve sector,

- met name de belangrijkste Europese 
sectoren in het middelpunt komen te staan, 
zoals de auto-industrie, hernieuwbare 
energievormen, luchtvaart, chemie, 
levensmiddelen, de creatieve sector en 
recycling,

Or. en

Amendement 467
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- die sectoren worden versterkt waar de 
Europese Unie via samenwerking 
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wereldwijd comparatieve voordelen heeft 
weten te behalen zoals de lucht- en 
ruimtevaart, de chemiesector, de auto-
industrie, levensmiddelen, kleding en 
textiel en machinebouw; 

Or. fr

Amendement 468
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- een openbare gegevensbank op internet, 
"een virtueel Europa", wordt gecreëerd 
die gegevens over ruimtevaart, industrie 
en bedrijven bevat die zodanig zijn 
gecombineerd dat bedrijven gemakkelijk 
zakenpartners kunnen vinden, waardoor 
de samenwerking en de verspreiding van 
beste praktijken worden bevorderd; 

Or. en

Amendement 469
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- de nadruk wordt gelegd op het 
aanvullende karakter van de verschillende 
soorten intersectorale technologieën en op 
de convergentie tussen deze sectoren die 
mogelijk is gemaakt door de overgang 
naar een digitale economie; 

Or. fr
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Amendement 470
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 – streepje 3 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- de ontwikkeling van nieuwe activiteiten 
wordt aangemoedigd zoals hernieuwbare 
vormen van energie en de creatieve sector, 
sectoren met een groot banenpotentieel 
waar Europa in een voordelige positie 
verkeert; 

Or. fr

Amendement 471
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie zich te 
houden aan de routekaarten en conclusies 
als bedoeld in de sectorale benaderingen; 
is van mening dat deze routekaarten de 
industrie planningszekerheid op lange 
termijn bieden en een waardevol 
instrument zijn om concurrerend te 
blijven;

Or. en

Amendement 472
Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie zich te 
houden aan de routekaarten en conclusies 
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als bedoeld in de sectorale benaderingen; 
is van mening dat deze routekaarten de 
industrie planningszekerheid op lange 
termijn bieden en een waardevol 
instrument zijn om concurrerend te 
blijven;

Or. en

Amendement 473
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie zich te 
houden aan de routekaarten en conclusies 
als bedoeld in de sectorale benaderingen; 
is van mening dat deze routekaarten de 
industrie planningszekerheid op lange 
termijn bieden en een waardevol 
instrument zijn om concurrerend te 
blijven;

Or. en

Amendement 474
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie zich te 
houden aan de routekaarten en conclusies 
als bedoeld in de sectorale benaderingen; 
is van mening dat deze routekaarten de 
industrie planningszekerheid op lange 
termijn bieden en een waardevol 
instrument zijn om concurrerend te 
blijven;

Or. en
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Amendement 475
Herbert Reul, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Eija-Riitta Korhola, 
Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Jürgen Creutzmann, 
Daniel Caspary, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de Europese 
industrie, die van deze politieke 
inspanningen en van de goede 
randvoorwaarden profiteert, meer
verantwoordelijkheid voor duurzame 
groei en werkgelegenheid in Europa op 
zich moet nemen; de industriesector zou 
zich vrijwillig tot investeringen in Europa 
moeten verplichten, de eigen 
onderzoeksinspanningen verduurzamen, 
een bijdrage leveren tot een nieuwe 
opleidingscultuur, nog meer duurzame 
product- en procesinnovatie ontwikkelen 
en waar dit ook maar mogelijk is in 
Europa strategische partnerschappen 
moeten aangaan;

27. stelt vast dat sociale 
verantwoordelijkheid een steeds 
belangrijkere concurrentiefactor voor 
bedrijven wordt: dit loopt van innoverend 
vermogen, risicobeheer, strategische 
oriëntatie en marketing tot motivering van 
de werknemers; verzoekt Europese 
bedrijven en ondernemers hun krachtige 
inzet voor bedrijf en samenleving alsook 
hun investeringen in Europa voort te zetten
ten einde te zorgen voor meer 
werkgelegenheid, innovatie, verdere 
opleiding en welvaart in Europa;

Or. en

Amendement 476
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de Europese 
industrie, die van deze politieke 
inspanningen en van de goede 
randvoorwaarden profiteert, meer 
verantwoordelijkheid voor duurzame 
groei en werkgelegenheid in Europa op 
zich moet nemen; de industriesector zou 
zich vrijwillig tot investeringen in Europa 

27. stelt vast dat sociale 
verantwoordelijkheid een steeds 
belangrijkere concurrentiefactor voor 
bedrijven wordt: dit loopt van innoverend 
vermogen, risicobeheer, strategische 
oriëntatie en marketing tot motivering van 
de werknemers; verzoekt Europese 
bedrijven en ondernemers hun krachtige 
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moeten verplichten, de eigen 
onderzoeksinspanningen verduurzamen, 
een bijdrage leveren tot een nieuwe 
opleidingscultuur, nog meer duurzame 
product- en procesinnovatie ontwikkelen 
en waar dit ook maar mogelijk is in 
Europa strategische partnerschappen 
moeten aangaan;

inzet voor bedrijf en samenleving alsook 
hun investeringen in Europa voort te zetten 
ten einde te zorgen voor meer 
werkgelegenheid, innovatie, verdere 
opleiding en welvaart in Europa;

Or. en

Amendement 477
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de Europese 
industrie, die van deze politieke 
inspanningen en van de goede 
randvoorwaarden profiteert, meer 
verantwoordelijkheid voor duurzame 
groei en werkgelegenheid in Europa op 
zich moet nemen; de industriesector zou 
zich vrijwillig tot investeringen in Europa 
moeten verplichten, de eigen 
onderzoeksinspanningen verduurzamen, 
een bijdrage leveren tot een nieuwe 
opleidingscultuur, nog meer duurzame 
product- en procesinnovatie ontwikkelen 
en waar dit ook maar mogelijk is in 
Europa strategische partnerschappen 
moeten aangaan;

27. stelt vast dat sociale 
verantwoordelijkheid een steeds 
belangrijkere concurrentiefactor voor 
bedrijven wordt: dit loopt van innoverend 
vermogen, risicobeheer, strategische 
oriëntatie en marketing tot motivering van 
de werknemers; verzoekt Europese 
bedrijven en ondernemers hun krachtige 
inzet voor bedrijf en samenleving alsook 
hun investeringen in Europa voort te zetten 
ten einde te zorgen voor meer 
werkgelegenheid, innovatie, verdere 
opleiding en een nieuwe opleidingscultuur
in Europa;

Or. en

Amendement 478
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de Europese 
industrie, die van deze politieke 
inspanningen en van de goede 
randvoorwaarden profiteert, meer 
verantwoordelijkheid voor duurzame groei 
en werkgelegenheid in Europa op zich 
moet nemen; de industriesector zou zich 
vrijwillig tot investeringen in Europa 
moeten verplichten, de eigen 
onderzoeksinspanningen verduurzamen,
een bijdrage leveren tot een nieuwe 
opleidingscultuur, nog meer duurzame 
product- en procesinnovatie ontwikkelen 
en waar dit ook maar mogelijk is in Europa 
strategische partnerschappen moeten 
aangaan;

27. is van mening dat alle Europese 
instellingen, de industrie en 
belanghebbenden nauw moeten 
samenwerken om goede randvoorwaarden 
te creëren en meer verantwoordelijkheid 
voor handhaving van investeringen en 
productie in Europa op zich moeten
nemen, hetgeen de industrie in staat stelt 
duurzame groei en werkgelegenheid te 
waarborgen en de eigen 
onderzoeksinspanningen te verduurzamen;
is van mening dat de industrie een 
bijdrage moet leveren tot een nieuwe 
opleidingscultuur, nog meer duurzame 
product- en procesinnovatie moet 
ontwikkelen en waar dit ook maar mogelijk 
is binnen Europa strategische 
partnerschappen moet aangaan;

Or. en

Amendement 479
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de Europese 
industrie, die van deze politieke 
inspanningen en van de goede 
randvoorwaarden profiteert, meer 
verantwoordelijkheid voor duurzame 
groei en werkgelegenheid in Europa op 
zich moet nemen; de industriesector zou 
zich vrijwillig tot investeringen in Europa 
moeten verplichten, de eigen 
onderzoeksinspanningen verduurzamen, 
een bijdrage leveren tot een nieuwe 
opleidingscultuur, nog meer duurzame 
product- en procesinnovatie ontwikkelen 
en waar dit ook maar mogelijk is in 
Europa strategische partnerschappen 

27. is van mening dat de Europese 
instellingen en alle belanghebbenden uit 
de industriesector nauw moeten 
samenwerken om goede randvoorwaarden 
te creëren, hetgeen de industrie in staat 
stelt investeringen en productie in Europa
te handhaven, en de eigen 
onderzoeksinspanningen moeten 
verduurzamen waardoor zij duurzame 
groei en werkgelegenheid waarborgen; is 
van mening dat de industrie een rol moet 
spelen bij de ontwikkeling van een nieuwe 
opleidingscultuur, nog meer duurzame 
product- en procesinnovatie moet 
ontwikkelen en waar dit ook maar mogelijk 
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moeten aangaan; is strategische partnerschappen moet
aangaan;

Or. en

Amendement 480
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de Europese 
industrie, die van deze politieke 
inspanningen en van de goede 
randvoorwaarden profiteert, meer 
verantwoordelijkheid voor duurzame groei 
en werkgelegenheid in Europa op zich 
moet nemen; de industriesector zou zich 
vrijwillig tot investeringen in Europa 
moeten verplichten, de eigen 
onderzoeksinspanningen verduurzamen, 
een bijdrage leveren tot een nieuwe 
opleidingscultuur, nog meer duurzame 
product- en procesinnovatie ontwikkelen 
en waar dit ook maar mogelijk is in Europa 
strategische partnerschappen moeten 
aangaan;

27. is van mening dat de Europese 
industrie, die van deze politieke 
inspanningen en van de goede 
randvoorwaarden profiteert, meer 
verantwoordelijkheid voor duurzame groei 
en werkgelegenheid in Europa op zich 
moet nemen en beleid moet uitstippelen 
ter vermindering van haar CO2-kosten 
door de werknemers er bij te betrekken en 
door inspanningen op het gebied van 
innovatie en logistiek; de industriesector 
zou zich vrijwillig tot investeringen in 
Europa moeten verplichten, de eigen 
onderzoeksinspanningen verduurzamen, 
een bijdrage leveren tot een nieuwe 
opleidingscultuur, nog meer duurzame 
product- en procesinnovatie ontwikkelen 
en waar dit ook maar mogelijk is in Europa 
strategische partnerschappen moeten 
aangaan;

Or. fr

Amendement 481
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de Europese 
industrie, die van deze politieke 

27. is van mening dat de Europese 
industrie, die van deze politieke 
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inspanningen en van de goede 
randvoorwaarden profiteert, meer 
verantwoordelijkheid voor duurzame groei 
en werkgelegenheid in Europa op zich 
moet nemen; de industriesector zou zich 
vrijwillig tot investeringen in Europa 
moeten verplichten, de eigen 
onderzoeksinspanningen verduurzamen, 
een bijdrage leveren tot een nieuwe 
opleidingscultuur, nog meer duurzame 
product- en procesinnovatie ontwikkelen 
en waar dit ook maar mogelijk is in Europa 
strategische partnerschappen moeten 
aangaan;

inspanningen en van de goede 
randvoorwaarden profiteert, meer 
verantwoordelijkheid voor duurzame groei 
en werkgelegenheid in Europa op zich 
moet nemen; de industriesector zou zich 
vrijwillig tot investeringen in Europa 
moeten verplichten, de eigen 
onderzoeksinspanningen verduurzamen, 
een bijdrage leveren tot een nieuwe 
opleidingscultuur die goede mogelijkheden 
biedt voor (vervolg)opleidingen van hoge 
kwaliteit, nog meer duurzame product- en 
procesinnovatie ontwikkelen en waar dit 
ook maar mogelijk is in Europa 
strategische partnerschappen moeten 
aangaan;

Or. da

Amendement 482
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de Europese 
industrie, die van deze politieke 
inspanningen en van de goede 
randvoorwaarden profiteert, meer 
verantwoordelijkheid voor duurzame groei 
en werkgelegenheid in Europa op zich 
moet nemen; de industriesector zou zich 
vrijwillig tot investeringen in Europa 
moeten verplichten, de eigen 
onderzoeksinspanningen verduurzamen, 
een bijdrage leveren tot een nieuwe 
opleidingscultuur, nog meer duurzame 
product- en procesinnovatie ontwikkelen 
en waar dit ook maar mogelijk is in Europa 
strategische partnerschappen moeten 
aangaan;

27. is van mening dat de Europese 
industrie, die van deze politieke 
inspanningen en van de goede 
randvoorwaarden profiteert, meer 
verantwoordelijkheid voor duurzame groei 
en op lange termijn zekere en eerlijk 
betaalde banen in Europa op zich moet 
nemen; de industriesector zou zich 
vrijwillig tot investeringen in Europa 
moeten verplichten, de eigen 
onderzoeksinspanningen verduurzamen, 
een bijdrage leveren tot een nieuwe 
opleidingscultuur, nog meer duurzame 
product- en procesinnovatie ontwikkelen 
en waar dit ook maar zinvol is in Europa 
strategische partnerschappen moeten 
aangaan;

Or. de
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Amendement 483
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nieuwe bemiddelingsconcepten 
ter begeleiding en uitvoering van nieuwe 
infrastructuur uit te werken en deze toe te 
passen met het oog op een grotere 
betrokkenheid van de burgers, zodat de 
infrastructuur die nodig is voor de 
duurzame vernieuwing van de industriële 
basis (bijv. "slimme" netwerken, 
windmolens, nieuwe spoorlijnen) snel 
mogelijk wordt;

Or. de

Amendement 484
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. spreekt als zijn overtuiging uit dat 
de wereldwijde economische crisis 
duidelijk heeft aangetoond dat 
ondernemingen met de nodige 
zorgvuldigheid te werk moeten gaan met 
volledige inachtneming van de MVO-
beginselen, zowel wat goed 
ondernemingsbestuur als respect voor het 
milieu en sociale topkwaliteit ("social 
excellence") betreft;

Or. es
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Amendement 485
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

28. wijst erop dat regionale structuren een 
belangrijke bijdrage tot de versterking van 
de industriesector in Europa leveren; 
concurrentie- en innovatieclusters 
(bedrijven, universiteiten en
onderzoekscentra) alsmede onderlinge 
netwerken van bedrijven (waardeketen, 
synergie) en netwerken met andere spelers 
zijn van cruciaal belang voor beslissingen 
omtrent investeringen; daarom moeten:

28. wijst erop dat regionale structuren een 
belangrijke bijdrage tot de versterking van 
de industriesector in Europa leveren; is van 
mening dat concurrentie- en 
innovatieclusters (bedrijven, universiteiten, 
onderzoekcentra, technologiediensten, 
opleidingsinstituten, enz.) alsmede 
onderlinge netwerken van bedrijven 
(waardeketen, synergie) en netwerken met 
andere spelers van cruciaal belang zijn 
voor beslissingen omtrent investeringen; 
daarom moeten:

Or. da

Amendement 486
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

28. wijst erop dat regionale structuren een 
belangrijke bijdrage tot de versterking van 
de industriesector in Europa leveren;
concurrentie- en innovatieclusters 
(bedrijven, universiteiten en 
onderzoekscentra) alsmede onderlinge 
netwerken van bedrijven (waardeketen, 
synergie) en netwerken met andere spelers 
zijn van cruciaal belang voor beslissingen 
omtrent investeringen; daarom moeten:

28. wijst erop dat regionale structuren een 
belangrijke bijdrage tot de versterking van 
de industriesector in Europa leveren; 
concurrentie- en innovatieclusters 
(bedrijven, universiteiten en 
onderzoekscentra) alsmede onderlinge 
netwerken van bedrijven en transparante 
samenwerking tussen bedrijven 
(waardeketen, synergie) en netwerken met 
andere spelers zijn van cruciaal belang 
voor beslissingen omtrent investeringen; 
daarom moeten:

Or. en
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Amendement 487
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

• innovatieclusters en -netwerken meer 
subsidie krijgen, om kennisoverdracht en 
onderzoek, verbetering van kwalificaties en 
infrastructuur op gecoördineerde manier te 
stimuleren, ook via het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling,

- innovatieclusters en -netwerken, met 
name de Europese clusters ter 
bevordering van het 
concurrentievermogen en de nieuwe 
innovatiepartnerschappen die in 2011 
moeten worden gelanceerd als onderdeel 
van het initiatief "Innovatie-Unie", meer 
subsidie krijgen, om kennisoverdracht en 
onderzoek, verbetering van kwalificaties en 
infrastructuur op gecoördineerde manier te 
stimuleren, ook via het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling,

Or. fr

Amendement 488
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

• innovatieclusters en -netwerken meer 
subsidie krijgen, om kennisoverdracht en 
onderzoek, verbetering van kwalificaties en 
infrastructuur op gecoördineerde manier te 
stimuleren, ook via het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling,

- innovatieclusters en -netwerken, met 
name op het gebied van 
sleuteltechnologieën, meer subsidie 
krijgen, om overdracht van kennis en 
technologie en onderzoek, verbetering van 
kwalificaties en infrastructuur op 
gecoördineerde manier te stimuleren, ook 
via het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling,

Or. de
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Amendement 489
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

• innovatieclusters en -netwerken meer 
subsidie krijgen, om kennisoverdracht en 
onderzoek, verbetering van kwalificaties en 
infrastructuur op gecoördineerde manier te 
stimuleren, ook via het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling,

- innovatieclusters en -netwerken meer 
subsidie krijgen, om overdracht van 
kennis en technologie en onderzoek, 
verbetering van kwalificaties en 
infrastructuur op gecoördineerde manier te 
stimuleren, ook via het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling,

Or. en

Amendement 490
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

• regionale netwerkstructuren zoals 
grootstedelijke regio's EU-subsidie voor 
hun steun aan de industriële basis 
ontvangen,

- regionale netwerkstructuren zoals 
grootstedelijke regio's EU-subsidie voor 
hun steun aan de industriële basis 
ontvangen; deze subsidie moet afhankelijk 
worden gesteld van industriële 
duurzaamheidscriteria zoals een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen;

Or. en

Amendement 491
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

• regionale netwerkstructuren zoals 
grootstedelijke regio's EU-subsidie voor 

- regionale netwerkstructuren EU-subsidie 
voor hun steun aan de industriële basis 
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hun steun aan de industriële basis 
ontvangen,

ontvangen,

Or. en

Amendement 492
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

• regionale netwerkstructuren zoals 
grootstedelijke regio's EU-subsidie voor 
hun steun aan de industriële basis 
ontvangen,

- regionale netwerkstructuren zoals 
grootstedelijke en plattelandsregio's EU-
subsidie voor hun steun aan de industriële 
basis ontvangen,

Or. en

Amendement 493
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- de clusters en netwerken worden 
samengebracht onder de paraplu van 
Europese platforms, zodat de steun voor 
clusters en netwerken kan worden 
versterkt,

Or. de

Amendement 494
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- initiatieven zoals het Convenant van 
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burgemeesters en slimme steden als 
industrie worden gesteund en ook ten 
goede komen aan het MKB;

Or. en


