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Amendement 1
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de industriële sector
een belangrijke aanjager blijft van groei, 
innovatie en duurzaamheid en benadrukt 
dat deze sector zwaar heeft geleden onder 
de gevolgen van de aanhoudende 
economische crisis; wijst erop dat de totale 
productie 10% lager ligt dan voor de crisis 
en dat in de industrie meer dan drie miljoen 
banen verloren zijn gegaan;

1. benadrukt dat ondanks het feit dat de 
industriële sector enorm te lijden had en 
heeft van de almaar aanhoudende 
economische crisis, deze sector een 
drijvende kracht blijft achter de 
verwezenlijking van de EU 2020-
doelstellingen voor groei, banen, 
innovatie, onderzoek, ontwikkeling, 
duurzaamheid en concurrentiekracht;
wijst erop dat de totale productie 10% lager 
ligt dan voor de crisis en dat in de industrie 
meer dan drie miljoen banen verloren zijn 
gegaan;

Or. en

Amendement 2
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de industriële sector 
een belangrijke aanjager blijft van groei, 
innovatie en duurzaamheid en benadrukt 
dat deze sector zwaar heeft geleden onder 
de gevolgen van de aanhoudende 
economische crisis; wijst erop dat de totale 
productie 10% lager ligt dan voor de crisis 
en dat in de industrie meer dan drie miljoen 
banen verloren zijn gegaan;

1. is van mening dat de industriële sector 
een belangrijke aanjager blijft van groei, 
innovatie en banen en benadrukt dat deze 
sector zwaar heeft geleden onder de 
gevolgen van de aanhoudende 
economische crisis; wijst erop dat de totale 
productie 10% lager ligt dan voor de crisis 
en dat in de industrie meer dan drie miljoen 
banen verloren zijn gegaan; onderstreept 
dat de toekomstige industriële 
concurrentiekracht van Europa 
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gegrondvest moet zijn op het beginsel van 
duurzaamheid;

Or. en

Amendement 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de industriële sector 
een belangrijke aanjager blijft van groei, 
innovatie en duurzaamheid en benadrukt 
dat deze sector zwaar heeft geleden onder 
de gevolgen van de aanhoudende 
economische crisis; wijst erop dat de totale 
productie 10% lager ligt dan voor de crisis 
en dat in de industrie meer dan drie miljoen 
banen verloren zijn gegaan;

1. is van mening dat de industriële sector 
een belangrijke aanjager blijft van groei, 
innovatie en duurzaamheid en benadrukt 
dat deze sector zwaar heeft geleden onder 
de gevolgen van de aanhoudende 
economische crisis; wijst erop dat de totale 
productie 10% lager ligt dan voor de crisis 
en dat in de industrie meer dan drie miljoen 
banen verloren zijn gegaan; merkt op dat 
er tevens een groeiend tekort dreigt aan 
mensen met specifiek op de behoeften van 
de industrie afgestemde specialistische 
vaardigheden; 

Or. ro

Amendement 4
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beschouwt de industrie 
ontegenzeggelijk als een van onze 
voornaamste troeven op het gebied van 
het internationale concurrentievermogen, 
aangezien de EU zonder haar industrie 
niet zo'n belangrijke rol in het mondiale 
evenwicht van de economische krachten 



AM\941084NL.doc 5/28 PE514.683v01-00

NL

zou kunnen spelen; 

Or. ro

Amendement 5
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is bezorgd over de massale de-
industrialisering van een groot deel van 
de traditionele Europese industrie regio's 
de afgelopen jaren en dat dit geleid heeft 
tot ongekend hoge werkloosheid en talloze 
demografische problemen;

Or. ro

Amendement 6
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. spreekt zijn grote bezorgdheid uit over 
de gevolgen van de financiële en 
economische neergang en de groeiende 
ongelijkheid in de EU, in het bijzonder 
tussen de regio's met betrekking tot 
productiviteit, concurrentievermogen en 
welvaart; wijst erop dat zonder krachtige 
beleidsmaatregelen en de toewijzing van 
voldoende financiële middelen aan de
nieuwe industriële revolutie in de EU, de 
scherpe neergang niet alleen een ernstige 
negatieve impact op de output van de EU 
zal hebben maar ook op de sociale en 
territoriale samenhang;

2. spreekt zijn grote bezorgdheid uit over 
de gevolgen van de financiële en 
economische neergang en de groeiende 
ongelijkheid in de EU, in het bijzonder 
tussen de regio's met betrekking tot 
productiviteit, concurrentievermogen en 
welvaart; wijst erop dat zonder krachtige 
beleidsmaatregelen en de toewijzing van 
voldoende financiële middelen aan de
heropleving van de industrie voor een 
duurzaam Europa, de scherpe neergang 
niet alleen een ernstige negatieve impact 
op de output van de EU zal hebben maar 
ook op de sociale en territoriale 
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samenhang;

Or. en

Amendement 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. spreekt zijn grote bezorgdheid uit over 
de gevolgen van de financiële en 
economische neergang en de groeiende 
ongelijkheid in de EU, in het bijzonder 
tussen de regio's met betrekking tot 
productiviteit, concurrentievermogen en 
welvaart; wijst erop dat zonder krachtige 
beleidsmaatregelen en de toewijzing van 
voldoende financiële middelen aan de 
nieuwe industriële revolutie in de EU, de 
scherpe neergang niet alleen een ernstige 
negatieve impact op de output van de EU 
zal hebben maar ook op de sociale en 
territoriale samenhang;

2. spreekt zijn grote bezorgdheid uit over 
de gevolgen van de financiële en 
economische neergang, de afname van de 
investeringen en de groeiende ongelijkheid 
in de EU, in het bijzonder tussen de regio's 
met betrekking tot productiviteit, 
concurrentievermogen en welvaart; wijst 
erop dat zonder krachtige 
beleidsmaatregelen en de toewijzing van 
voldoende financiële middelen aan de 
nieuwe industriële revolutie in de EU, de 
scherpe neergang niet alleen een ernstige 
negatieve impact op de output van de EU 
zal hebben maar ook op de sociale en 
territoriale samenhang;

Or. fr

Amendement 8
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. spreekt zijn grote bezorgdheid uit over 
de gevolgen van de financiële en 
economische neergang en de groeiende 
ongelijkheid in de EU, in het bijzonder 
tussen de regio's met betrekking tot 
productiviteit, concurrentievermogen en 

2. spreekt zijn grote bezorgdheid uit over 
de gevolgen van de financiële en 
economische neergang en de groeiende 
ongelijkheid in de EU, in het bijzonder 
tussen de regio's met betrekking tot 
productiviteit, concurrentievermogen en 
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welvaart; wijst erop dat zonder krachtige 
beleidsmaatregelen en de toewijzing van 
voldoende financiële middelen aan de 
nieuwe industriële revolutie in de EU, de 
scherpe neergang niet alleen een ernstige 
negatieve impact op de output van de EU 
zal hebben maar ook op de sociale en 
territoriale samenhang;

welvaart; wijst erop dat het van essentieel 
belang is krachtige beleidsmaatregelen aan 
te nemen voor en voldoende financiële 
middelen toe te wijzen aan de nieuwe 
industriële revolutie in de EU, waarbij 
wordt gesteund op nieuwe technologieën 
(zoals nanotechnologie, biotechnologie en 
micro-elektronica); beklemtoont dat 
zonder dit de scherpe neergang niet alleen 
een ernstige negatieve impact op de output 
van de EU zal hebben maar ook op de 
sociale en territoriale samenhang, terwijl 
de "technologische kloof" tussen de 
Europese Unie en de andere 
geavanceerde centra (de Verenigde Staten 
en de BRICS-landen) steeds groter zal 
worden;

Or. fr

Amendement 9
Jens Geier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de voormalige 
geïndustrialiseerde regio's van Europa 
een belangrijke rol kunnen spelen in de 
herindustrialisering; wijst er in dit 
verband op dat de aandacht van het 
publiek niet meer is gericht op de 
voormalige geïndustrialiseerde regio's en 
dat gezien de bijzondere uitdagingen moet 
worden voorzien in toereikende 
investeringsmogelijkheden voor concrete 
regionale ontwikkelingsstrategieën;

Or. de

Amendement 10
Ramona Nicole Mănescu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het toekomstige 
cohesiebeleid deel zal uitmaken van de 
voornaamste EU-instrumenten om 
industriële innovatie te bevorderen 
teneinde de uitdagingen in verband met 
duurzame energie, klimaatverandering en 
efficiënt gebruik van hulpbronnen het 
hoofd te bieden; is dan ook van mening dat 
steun uit hoofde van het toekomstige 
cohesiebeleid en de Europese structuur- en 
investeringsfondsen onontbeerlijk is voor 
de herindustrialisatie van de EU en haar 
regio's door middel van een daadwerkelijk 
modern industriebeleid;

3. benadrukt dat het toekomstige 
cohesiebeleid deel zal uitmaken van de 
voornaamste EU-instrumenten om 
industriële innovatie middels slimme 
specialisatie te bevorderen teneinde de 
uitdagingen in verband met duurzame 
energie, klimaatverandering en efficiënt 
gebruik van hulpbronnen het hoofd te 
bieden; is dan ook van mening dat steun uit 
hoofde van het toekomstige cohesiebeleid 
en de Europese structuur- en 
investeringsfondsen onontbeerlijk is voor 
de herindustrialisatie van de EU en haar 
regio's door middel van een daadwerkelijk 
modern industriebeleid;

Or. en

Amendement 11
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het toekomstige 
cohesiebeleid deel zal uitmaken van de 
voornaamste EU-instrumenten om 
industriële innovatie te bevorderen 
teneinde de uitdagingen in verband met 
duurzame energie, klimaatverandering en 
efficiënt gebruik van hulpbronnen het 
hoofd te bieden; is dan ook van mening dat 
steun uit hoofde van het toekomstige 
cohesiebeleid en de Europese structuur- en 
investeringsfondsen onontbeerlijk is voor 
de herindustrialisatie van de EU en haar 
regio's door middel van een daadwerkelijk 
modern industriebeleid;

3. benadrukt dat het toekomstige 
cohesiebeleid deel zal uitmaken van de 
voornaamste EU-instrumenten om 
industriële innovatie te bevorderen 
teneinde de uitdagingen in verband met 
duurzame energie, klimaatverandering en 
efficiënt gebruik van hulpbronnen het 
hoofd te bieden; is dan ook van mening dat 
steun uit hoofde van het toekomstige 
cohesiebeleid en de Europese structuur- en 
investeringsfondsen onontbeerlijk is voor 
de herindustrialisatie van de EU en haar 
regio's door middel van een daadwerkelijk 
modern, allesomvattend, duurzaam en 



AM\941084NL.doc 9/28 PE514.683v01-00

NL

uiterst concurrerend industriebeleid;

Or. en

Amendement 12
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het toekomstige 
cohesiebeleid deel zal uitmaken van de 
voornaamste EU-instrumenten om 
industriële innovatie te bevorderen 
teneinde de uitdagingen in verband met 
duurzame energie, klimaatverandering en 
efficiënt gebruik van hulpbronnen het 
hoofd te bieden; is dan ook van mening dat 
steun uit hoofde van het toekomstige 
cohesiebeleid en de Europese structuur- en 
investeringsfondsen onontbeerlijk is voor 
de herindustrialisatie van de EU en haar 
regio's door middel van een daadwerkelijk 
modern industriebeleid;

3. benadrukt dat het toekomstige 
cohesiebeleid deel zal uitmaken van de 
voornaamste EU-instrumenten om 
industriële innovatie te bevorderen 
teneinde de uitdagingen in verband met 
duurzame energie, klimaatverandering en 
efficiënt gebruik van hulpbronnen het 
hoofd te bieden; is dan ook van mening dat 
steun uit hoofde van het toekomstige 
cohesiebeleid en de Europese structuur- en 
investeringsfondsen onontbeerlijk is voor 
de herindustrialisatie van de EU en haar 
regio's door middel van een industriebeleid 
gericht op de overgang naar een 
duurzame, biogebaseerde, energie-
efficiënte en koolstofarme 
kringloopeconomie; pleit voor het 
ontwerpen van betere toekomstige 
synergieën tussen het cohesiebeleid en de 
programma's in het kader van Horizon 
2020, teneinde de innovatie op regionaal 
niveau te maximaliseren.

Or. en

Amendement 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het toekomstige 
cohesiebeleid deel zal uitmaken van de 
voornaamste EU-instrumenten om 
industriële innovatie te bevorderen 
teneinde de uitdagingen in verband met 
duurzame energie, klimaatverandering en 
efficiënt gebruik van hulpbronnen het 
hoofd te bieden; is dan ook van mening dat 
steun uit hoofde van het toekomstige 
cohesiebeleid en de Europese structuur- en 
investeringsfondsen onontbeerlijk is voor 
de herindustrialisatie van de EU en haar 
regio's door middel van een daadwerkelijk 
modern industriebeleid;

3. benadrukt dat het toekomstige 
cohesiebeleid deel zal uitmaken van de 
voornaamste EU-instrumenten om 
industriële innovatie te bevorderen 
teneinde de uitdagingen in verband met 
duurzame energie, klimaatverandering en 
efficiënt gebruik van zowel menselijke als 
materiële hulpbronnen het hoofd te bieden 
middels levenslang leren in reactie op de 
aanhoudende problemen; is dan ook van 
mening dat steun uit hoofde van het 
toekomstige cohesiebeleid en de Europese 
structuur- en investeringsfondsen 
onontbeerlijk is voor de herindustrialisatie 
van de EU en haar regio's door middel van 
een daadwerkelijk modern industriebeleid;

Or. ro

Amendement 14
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat er bij de planning van 
de regionale industriële 
ontwikkelingsstrategieën terdege rekening 
moet worden gehouden met de specifieke 
kenmerken en sterke punten van elke 
regio teneinde te komen tot een hoog 
specialisatieniveau van de Europese 
industrie;

Or. en

Amendement 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat de grensgebieden 
vaak met industriële uitdagingen van 
gelijke aard te kampen hebben, vanwege 
hun gemeenschappelijke territoriale 
kenmerken; verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de lokale en regionale 
autoriteiten strategieën voor 
grensoverschrijdende industriële 
omschakeling, grensoverschrijdende 
clusters en gemeenschappelijke 
strategieën op het gebied van opleiding en 
werkgelegenheid op het niveau van 
grensoverschrijdende gebieden uit te 
werken;

Or. fr

Amendement 16
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak van duidelijke 
beleidsstrategieën in de nationale 
hervormingsprogramma's met het oog op 
het concurrentievermogen door een meer 
gerichte benadering waarin prioriteiten zijn 
opgenomen in verband met: 
vergemakkelijking van de toegang tot 
financiering; ondersteuning van O&O en
scholing; administratieve vereenvoudiging;
vermindering van de belasting op arbeid;
verbetering van infrastructuur; grotere 
betrokkenheid van alle belanghebbenden 
op regionaal en lokaal niveau en krachtige 
steun aan het mkb en ondernemers; is van 
mening dat een meer gecoördineerde 
benadering tussen verschillende niveaus 

4. onderstreept de noodzaak van duidelijke 
beleidsstrategieën, zowel op EU-niveau 
alsook in de nationale 
hervormingsprogramma's, met het oog op 
het concurrentievermogen door een meer 
gerichte en strategische benadering waarin 
prioriteiten zijn opgenomen in verband 
met: vergemakkelijking van de toegang tot 
financiering, onderwijs en 
beroepsopleidingen, administratieve 
vereenvoudiging, vermindering van de 
belasting op arbeid, verbetering van 
infrastructuur, grotere betrokkenheid van 
lokale en regionale autoriteiten en alle 
belanghebbenden, alsook krachtige steun 
aan het mkb en ondernemers; is van 
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van overheidsbestuur en belanghebbenden 
kan worden bereikt door de voorgestelde 
territoriale pacten in de 
partnerschapsovereenkomsten op te nemen;

mening dat een meer gecoördineerde 
benadering tussen verschillende niveaus 
van overheidsbestuur en belanghebbenden 
kan worden bereikt door de voorgestelde 
territoriale pacten in de 
partnerschapsovereenkomsten op te nemen;

Or. en

Amendement 17
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak van duidelijke 
beleidsstrategieën in de nationale 
hervormingsprogramma's met het oog op 
het concurrentievermogen door een meer 
gerichte benadering waarin prioriteiten zijn 
opgenomen in verband met: 
vergemakkelijking van de toegang tot 
financiering; ondersteuning van O&O en 
scholing; administratieve vereenvoudiging; 
vermindering van de belasting op arbeid; 
verbetering van infrastructuur; grotere 
betrokkenheid van alle belanghebbenden 
op regionaal en lokaal niveau en krachtige 
steun aan het mkb en ondernemers; is van 
mening dat een meer gecoördineerde 
benadering tussen verschillende niveaus 
van overheidsbestuur en belanghebbenden 
kan worden bereikt door de voorgestelde 
territoriale pacten in de 
partnerschapsovereenkomsten op te nemen; 

4. onderstreept de noodzaak van duidelijke 
beleidsstrategieën in de nationale 
hervormingsprogramma's met het oog op 
het concurrentievermogen door een meer 
gerichte benadering waarin prioriteiten zijn 
opgenomen in verband met: 
vergemakkelijking van de toegang tot 
financiering; ondersteuning van O&O en 
scholing met nadruk op 
beroepsopleidingen; administratieve 
vereenvoudiging; vermindering van de 
belasting op arbeid; verbetering van 
infrastructuur; grotere betrokkenheid van 
alle belanghebbenden op regionaal en 
lokaal niveau en krachtige steun aan het 
mkb en ondernemers; is van mening dat 
een meer gecoördineerde benadering 
tussen verschillende niveaus van 
overheidsbestuur en belanghebbenden kan 
worden bereikt door de voorgestelde 
territoriale pacten in de 
partnerschapsovereenkomsten op te nemen; 

Or. ro

Amendement 18
María Irigoyen Pérez



AM\941084NL.doc 13/28 PE514.683v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak van duidelijke 
beleidsstrategieën in de nationale 
hervormingsprogramma's met het oog op 
het concurrentievermogen door een meer 
gerichte benadering waarin prioriteiten zijn 
opgenomen in verband met: 
vergemakkelijking van de toegang tot 
financiering; ondersteuning van O&O en 
scholing; administratieve vereenvoudiging; 
vermindering van de belasting op arbeid; 
verbetering van infrastructuur; grotere 
betrokkenheid van alle belanghebbenden 
op regionaal en lokaal niveau en krachtige 
steun aan het mkb en ondernemers; is van 
mening dat een meer gecoördineerde 
benadering tussen verschillende niveaus 
van overheidsbestuur en belanghebbenden 
kan worden bereikt door de voorgestelde 
territoriale pacten in de 
partnerschapsovereenkomsten op te 
nemen;

4. onderstreept de noodzaak van duidelijke 
beleidsstrategieën in de nationale 
hervormingsprogramma's met het oog op 
het concurrentievermogen door een meer 
gerichte benadering waarin prioriteiten zijn 
opgenomen in verband met: 
vergemakkelijking van de toegang tot 
financiering; ondersteuning van O&O en 
scholing; administratieve vereenvoudiging; 
vermindering van de belasting op arbeid; 
verbetering van infrastructuur; grotere 
betrokkenheid van alle belanghebbenden 
op regionaal en lokaal niveau en krachtige 
steun aan het mkb en ondernemers; is van 
mening dat een meer gecoördineerde 
benadering tussen verschillende niveaus 
van overheidsbestuur en belanghebbenden 
kan worden bereikt door de voorgestelde 
territoriale pacten op te nemen in de 
partnerschapsovereenkomsten, een 
instrument voor de coördinatie en 
synchronisatie van de beleidsagenda's van 
de regionale en lokale actoren teneinde 
hun acties en financiële middelen te 
focussen op de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie;

Or. en

Amendement 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak van duidelijke
beleidsstrategieën in de nationale 
hervormingsprogramma's met het oog op 

4. onderstreept de noodzaak van duidelijke 
beleidsstrategieën in de nationale 
hervormingsprogramma's met het oog op 
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het concurrentievermogen door een meer 
gerichte benadering waarin prioriteiten zijn 
opgenomen in verband met: 
vergemakkelijking van de toegang tot 
financiering; ondersteuning van O&O en 
scholing; administratieve vereenvoudiging; 
vermindering van de belasting op arbeid; 
verbetering van infrastructuur; grotere 
betrokkenheid van alle belanghebbenden 
op regionaal en lokaal niveau en krachtige 
steun aan het mkb en ondernemers; is van 
mening dat een meer gecoördineerde 
benadering tussen verschillende niveaus 
van overheidsbestuur en belanghebbenden 
kan worden bereikt door de voorgestelde 
territoriale pacten in de 
partnerschapsovereenkomsten op te nemen;

het concurrentievermogen door een meer 
gerichte benadering waarin prioriteiten zijn 
opgenomen in verband met: 
vergemakkelijking van de toegang tot 
financiering; ondersteuning van O&O en 
scholing en beroepsopleiding; 
administratieve vereenvoudiging; 
lastenverlichting voor bedrijven; 
vermindering van de belasting op arbeid; 
vlotte werking van de arbeidsmarkt; 
harmonisatie op Europees niveau van de 
vennootschapsbelasting; verbetering van 
infrastructuur; grotere betrokkenheid en 
betere coördinatie van alle 
belanghebbenden op regionaal en lokaal 
niveau en krachtige steun aan het mkb en 
ondernemers; is van mening dat een meer 
gecoördineerde benadering tussen 
verschillende niveaus van overheidsbestuur 
en belanghebbenden kan worden bereikt 
door de voorgestelde territoriale pacten in 
de partnerschapsovereenkomsten op te 
nemen;

Or. fr

Amendement 20
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak van duidelijke 
beleidsstrategieën in de nationale 
hervormingsprogramma's met het oog op
het concurrentievermogen door een meer 
gerichte benadering waarin prioriteiten zijn 
opgenomen in verband met: 
vergemakkelijking van de toegang tot 
financiering; ondersteuning van O&O en
scholing; administratieve vereenvoudiging;
vermindering van de belasting op arbeid; 
verbetering van infrastructuur; grotere 
betrokkenheid van alle belanghebbenden 

4. onderstreept de noodzaak van duidelijke 
beleidsstrategieën in de nationale 
hervormingsprogramma's gericht op de 
verplaatsing van industriële bedrijvigheid 
ten behoeve van het 
concurrentievermogen, dit met behulp van
een meer gerichte territoriale benadering 
waarin prioriteiten zijn opgenomen in 
verband met: vergemakkelijking van de 
toegang tot financiering en 
microkredietfaciliteiten; ondersteuning 
van O&O, onder meer op het vlak van 



AM\941084NL.doc 15/28 PE514.683v01-00

NL

op regionaal en lokaal niveau en krachtige
steun aan het mkb en ondernemers; is van 
mening dat een meer gecoördineerde 
benadering tussen verschillende niveaus 
van overheidsbestuur en belanghebbenden 
kan worden bereikt door de voorgestelde 
territoriale pacten in de 
partnerschapsovereenkomsten op te nemen;

sociale en groene innovatie; synergieën -
symbiose tussen verschillende takken van 
industrie ter vermindering van de 
hoeveelheid bijproducten en ter 
bevordering van de kringloopeconomie; 
betere toegang tot scholing, opleidingen 
en levenslang leren; administratieve 
vereenvoudiging en capaciteitsopbouw;
duidelijke milieuregelgeving; ombuiging 
fiscale stimuleringsmaatregelen van 
werkgelegenheid naar hulpmiddelen, 
gebruik en vervuiling; verbetering van 
milieuvriendelijke infrastructuur; grotere 
betrokkenheid van alle belanghebbenden 
op regionaal en lokaal niveau en bij 
voorrang steun aan het mkb, ondernemers 
en sociale ondernemingen; is van mening 
dat een meer gecoördineerde benadering 
tussen verschillende niveaus van 
overheidsbestuur en belanghebbenden kan 
worden bereikt door de voorgestelde 
territoriale pacten en instrumenten in de 
partnerschapsovereenkomsten op te nemen;

Or. en

Amendement 21
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak van duidelijke 
beleidsstrategieën in de nationale 
hervormingsprogramma's met het oog op 
het concurrentievermogen door een meer 
gerichte benadering waarin prioriteiten zijn 
opgenomen in verband met: 
vergemakkelijking van de toegang tot 
financiering; ondersteuning van O&O en 
scholing; administratieve vereenvoudiging; 
vermindering van de belasting op arbeid; 
verbetering van infrastructuur; grotere 
betrokkenheid van alle belanghebbenden 

4. onderstreept de noodzaak van duidelijke 
beleidsstrategieën in de nationale 
hervormingsprogramma's met het oog op 
het concurrentievermogen door een meer 
gerichte benadering waarin prioriteiten zijn 
opgenomen in verband met: 
vergemakkelijking van de toegang tot 
financiering; ondersteuning van O&O en 
scholing; administratieve vereenvoudiging; 
vermindering van de belasting op arbeid; 
verbetering van infrastructuur; grotere 
betrokkenheid van alle belanghebbenden 
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op regionaal en lokaal niveau en krachtige 
steun aan het mkb en ondernemers; is van 
mening dat een meer gecoördineerde 
benadering tussen verschillende niveaus 
van overheidsbestuur en belanghebbenden 
kan worden bereikt door de voorgestelde 
territoriale pacten in de 
partnerschapsovereenkomsten op te nemen;

op regionaal en lokaal niveau en krachtige 
steun aan het mkb en ondernemers; is van 
mening dat een meer gecoördineerde 
benadering tussen verschillende niveaus 
van overheidsbestuur en belanghebbenden 
kan worden bereikt door de voorgestelde 
territoriale pacten in de 
partnerschapsovereenkomsten op te nemen; 
herinnert eraan dat clusters het ideale 
hulpmiddel vormen om deze actoren 
bijeen te brengen en hun acties te 
coördineren;

Or. fr

Amendement 22
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak van duidelijke 
beleidsstrategieën in de nationale 
hervormingsprogramma's met het oog op 
het concurrentievermogen door een meer 
gerichte benadering waarin prioriteiten zijn 
opgenomen in verband met: 
vergemakkelijking van de toegang tot 
financiering; ondersteuning van O&O en 
scholing; administratieve vereenvoudiging; 
vermindering van de belasting op arbeid; 
verbetering van infrastructuur; grotere 
betrokkenheid van alle belanghebbenden 
op regionaal en lokaal niveau en krachtige 
steun aan het mkb en ondernemers; is van 
mening dat een meer gecoördineerde 
benadering tussen verschillende niveaus 
van overheidsbestuur en belanghebbenden 
kan worden bereikt door de voorgestelde 
territoriale pacten in de 
partnerschapsovereenkomsten op te nemen;

4. onderstreept de noodzaak van duidelijke 
beleidsstrategieën in de nationale 
hervormingsprogramma's met het oog op 
het concurrentievermogen door een meer 
gerichte benadering waarin prioriteiten zijn 
opgenomen in verband met: 
vergemakkelijking van de toegang tot 
financiering; ondersteuning van bestaande 
O&O-activiteiten en gelijke toegang tot 
regionaal georganiseerd onderwijs en 
opleidingsplaatsen waarmee sociaal 
achtergestelde mensen een kans op een 
baan geboden wordt; administratieve 
vereenvoudiging; vermindering van de 
belasting op arbeid; verbetering van 
infrastructuur; grotere betrokkenheid van 
alle belanghebbenden op regionaal en 
lokaal niveau en krachtige steun aan 
micro-ondernemingen, het mkb en 
ondernemers; is van mening dat een meer 
gecoördineerde benadering tussen 
verschillende niveaus van overheidsbestuur 
en belanghebbenden kan worden bereikt 
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door de voorgestelde territoriale pacten in 
de partnerschapsovereenkomsten op te 
nemen;

Or. bg

Amendement 23
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de 
herindustrialisering van Europa gepaard 
moet gaan met initiatieven ten behoeve 
van banen voor jongeren en dat de 
werkgelegenheidstrategie van de 
Gemeenschap daarvoor moet worden 
afgestemd op de toekomstige behoeften 
van de Europese industrie, dat er 
regionale en nationale programma's 
moeten worden opgezet om jongeren een 
hoogstaande technologische opleiding te 
geven en dat het ondernemerschap onder 
jongeren bevorderd moet worden met 
behulp van toegang tot Europese fondsen 
en ondernemersadvies; 

Or. ro

Amendement 24
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. brengt in herinnering dat de 
regionale economieën een cruciale rol 
spelen bij de totstandbrenging van 
slimme, duurzame en inclusieve groei, 
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aangezien zij over de benodigde kennis en 
capaciteit beschikken om de lokale 
belanghebbenden te mobiliseren 
overeenkomstig de eigen specifieke 
regionale kenmerken en omstandigheden; 
wijst opnieuw op het feit dat het van 
cruciaal belang is dat de innovatie- en 
duurzaamheidsagenda's op regionaal, 
nationaal en Europees niveau met elkaar 
worden verbonden middels de 
ontwikkeling van sterke regionale en 
nationale onderzoeks- en 
innovatiestrategieën voor slimme 
specialisatie (RIS3);

Or. en

Amendement 25
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat RIS3-strategieën als 
ex ante-voorwaarde moeten worden 
gehandhaafd voor de financiering op grond 
van de O&O&I-doelstelling van het 
toekomstige cohesiebeleid zodat uit hoofde 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen meer gerichte steun 
kan worden verleend als onderdeel van een 
strategische, geïntegreerde benadering; 
wijst erop dat dergelijke RIS3-strategieën, 
gebaseerd op comparatieve voordelen van 
regio's, productiviteitsverhogende 
maatregelen zullen bevorderen, dankzij een 
hoog hefboomeffect publiek en particulier 
kapitaal zullen aantrekken en regio's zullen 
helpen hun middelen op enkele 
hoofdprioriteiten te concentreren teneinde 
beschikbare fondsen effectiever te 
gebruiken;

5. is van mening dat slimme 
specialisatiestrategieën als ex ante-
voorwaarde moeten worden gehandhaafd 
voor de financiering op grond van de 
O&O&I-doelstelling van het toekomstige 
cohesiebeleid zodat uit hoofde van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
meer gerichte steun kan worden verleend 
als onderdeel van een strategische, 
geïntegreerde benadering; wijst erop dat 
dergelijke slimme specialisatiestrategieën, 
gebaseerd op comparatieve voordelen van
regio's, geïntegreerde en plaatsgebonden 
economische transformatieagenda's zijn 
die productiviteitsverhogende maatregelen 
zullen bevorderen, middels een hoog 
hefboomeffect publiek en particulier 
kapitaal zullen aantrekken en regio's zullen 
helpen hun middelen op enkele, specifiek 
op de sterke punten van de regio 
afgestemde hoofdprioriteiten te 



AM\941084NL.doc 19/28 PE514.683v01-00

NL

concentreren teneinde beschikbare fondsen 
effectiever te gebruiken en te zorgen voor 
meer lokale, behoorlijke banen en een 
betere diversificatie van de economie;

Or. en

Amendement 26
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. steunt de ontwikkeling van 
industrieparken middels samenwerking 
tussen nationale en lokale autoriteiten, 
economische operatoren en onderzoeks-
en ontwikkelingsorganisaties teneinde een 
zo aantrekkelijk en zo 
innovatiebevorderend mogelijk 
ondernemingsklimaat te scheppen; 

Or. ro

Amendement 27
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de nationale en 
regionale autoriteiten hun 
duurzameontwikkelingsstrategieën voor 
de lange termijn moeten toespitsen op 
economische, sociale en ecologische 
innovatie, geschraagd door sterke 
netwerken, kennisuitwisseling en -beheer 
en innovatie-ecosystemen bestaande uit 
clusters van in hoge mate gespecialiseerde 
mkb-bedrijven en industriële 
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ondernemingen;

Or. en

Amendement 28
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op het belang van een betere 
coördinatie van de verschillende 
communautaire beleidslijnen en de 
verschillende beschikbare Europese 
kredieten ter bevordering van de 
herindustrialisering, door met name te 
steunen op de richtsnoeren van het in 
ontwikkeling zijnde gemeenschappelijk 
strategisch kader voor de periode 2014-
2020;

Or. fr

Amendement 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat het potentieel van 
de culturele en creatieve sectoren bij de 
uitwerking van 
herindustrialiseringsstrategieën nog niet 
voldoende in aanmerking wordt genomen, 
ondanks hun bijdrage aan de Europese 
economie; verzoekt publieke en 
particuliere actoren te werken aan het 
opzetten van regionale incubators voor 
innovatie, waarvan creatieve bedrijven, 
universiteiten, investeerders en culturele 



AM\941084NL.doc 21/28 PE514.683v01-00

NL

instellingen deel uitmaken, ter 
bevordering van de culturele en creatieve 
sectoren; 

Or. fr

Amendement 30
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. sluit zich aan bij de opvatting van de 
Commissie en de Raad dat verbetering van 
het concurrentievermogen op de interne 
markt maar ook in de handelsbetrekkingen 
met derde landen een absolute prioriteit is; 
benadrukt de behoefte aan en het belang 
van het opstellen van Europese standaarden 
die op grote schaal worden toegepast en 
door de EU op de wereldmarkt worden 
verdedigd, zodat innovatieve maatregelen 
voor Europese bedrijven geen nadelige 
gevolgen hebben maar daarentegen 
geleidelijk een mondiale standaard worden;

6. sluit zich aan bij de opvatting van de 
Commissie en de Raad dat verbetering van 
het concurrentievermogen op de interne 
markt maar ook in de handelsbetrekkingen 
met derde landen een absolute prioriteit is; 
verzoekt de Europese Commissie de 
steunregelingen voor uitvoer en voor
internationalisering van de sectoren, met 
name het mkb, te versterken; benadrukt de 
behoefte aan en het belang van het 
opstellen van Europese standaarden die op 
grote schaal worden toegepast en door de 
EU op de wereldmarkt worden verdedigd, 
zodat innovatieve maatregelen voor 
Europese bedrijven geen nadelige gevolgen 
hebben maar daarentegen geleidelijk een 
mondiale standaard worden; vraagt de 
Commissie een daadwerkelijke 
wederkerigheid in het handelsverkeer 
voor te staan, met name in de toegang tot 
de openbare aanbestedingen, om 
gevrijwaard te blijven van de
protectionistische maatregelen en 
discriminerende praktijken van bepaalde 
handelspartners;

Or. fr

Amendement 31
Karima Delli, Nikos Chrysogelos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. sluit zich aan bij de opvatting van de 
Commissie en de Raad dat verbetering van 
het concurrentievermogen op de interne 
markt maar ook in de handelsbetrekkingen 
met derde landen een absolute prioriteit is; 
benadrukt de behoefte aan en het belang 
van het opstellen van Europese standaarden 
die op grote schaal worden toegepast en 
door de EU op de wereldmarkt worden 
verdedigd, zodat innovatieve maatregelen 
voor Europese bedrijven geen nadelige 
gevolgen hebben maar daarentegen 
geleidelijk een mondiale standaard worden;

6. sluit zich aan bij de opvatting van de 
Commissie en de Raad dat verbetering van 
het concurrentievermogen op de interne 
markt maar ook in de handelsbetrekkingen 
met derde landen een absolute prioriteit is; 
benadrukt de behoefte aan en het belang 
van het opstellen van Europese standaarden 
die op grote schaal worden toegepast en 
door de EU op de wereldmarkt worden 
verdedigd, in het bijzonder met betrekking 
tot de verantwoordelijkheid voor milieu en 
maatschappij, zodat innovatieve 
maatregelen voor Europese bedrijven geen 
nadelige gevolgen hebben maar 
daarentegen geleidelijk een mondiale 
standaard worden;

Or. en

Amendement 32
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. sluit zich aan bij de opvatting van de 
Commissie en de Raad dat verbetering van 
het concurrentievermogen op de interne 
markt maar ook in de handelsbetrekkingen 
met derde landen een absolute prioriteit is; 
benadrukt de behoefte aan en het belang 
van het opstellen van Europese standaarden 
die op grote schaal worden toegepast en 
door de EU op de wereldmarkt worden 
verdedigd, zodat innovatieve maatregelen 
voor Europese bedrijven geen nadelige 
gevolgen hebben maar daarentegen 

6. sluit zich aan bij de opvatting van de 
Commissie en de Raad dat verbetering van 
het concurrentievermogen op de interne 
markt maar ook in de handelsbetrekkingen 
met derde landen een absolute prioriteit is; 
benadrukt de behoefte aan en het belang 
van het opstellen van Europese standaarden 
die op grote schaal worden toegepast en 
door de EU op de wereldmarkt worden 
verdedigd, zodat innovatieve maatregelen 
voor Europese bedrijven geen nadelige 
gevolgen hebben maar daarentegen 
geleidelijk een mondiale standaard worden, 
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geleidelijk een mondiale standaard worden; met name op grond van het 
wederkerigheidsbeginsel;

Or. fr

Amendement 33
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is ernstig bezorgd over de negatieve 
gevolgen van de economische en 
financiële crisis op het vermogen van 
regio's in de EU om productieve 
investeringen voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei te financieren en dat de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie daardoor in gevaar komen;

Or. en

Amendement 34
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt de Europese Commissie een 
milieuvriendelijke en sociale belasting 
aan de grenzen van de Unie in te voeren 
om een tegenwicht te vormen tegen de aan 
de industrie van de EU opgelegde 
Europese sociale en ecologische normen;

Or. fr
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Amendement 35
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat, naast subsidies, er 
behoefte bestaat aan een grotere rol van 
leningen, durfkapitaal, garanties en andere 
financiële instrumenten; roept op tot een 
passend gebruik van financiële 
instrumenten via de combinatie van 
verschillende vormen van financiële steun, 
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, in 
het bijzonder van welke die voor het mkb 
beschikbaar zijn, teneinde een meer op 
maat gesneden toegang tot financiering te 
bieden;

7. is van mening dat, naast subsidies, er 
behoefte bestaat aan een grotere rol van 
leningen, durfkapitaal, garanties en andere 
financiële instrumenten zoals bijvoorbeeld 
het nieuwe financiële instrument voor het 
concurrentievermogen; roept op tot een 
passend gebruik van financiële 
instrumenten via de combinatie van 
verschillende vormen van financiële steun, 
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, in 
het bijzonder van welke die voor het mkb 
beschikbaar zijn, teneinde een meer op 
maat gesneden toegang tot financiering te 
bieden;

Or. en

Amendement 36
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat, naast subsidies, er 
behoefte bestaat aan een grotere rol van
leningen, durfkapitaal, garanties en andere 
financiële instrumenten; roept op tot een 
passend gebruik van financiële 
instrumenten via de combinatie van 
verschillende vormen van financiële steun, 
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, in 
het bijzonder van welke die voor het mkb 
beschikbaar zijn, teneinde een meer op 
maat gesneden toegang tot financiering te 
bieden;

7. is van mening dat, naast subsidies, er 
behoefte bestaat aan leningen, durfkapitaal, 
garanties en andere financiële 
instrumenten; roept op tot een passend 
gebruik van financiële instrumenten via de 
combinatie van verschillende vormen van 
financiële steun, zowel rechtstreeks als 
onrechtstreeks, in het bijzonder van welke 
die voor het mkb, ambachtelijke bedrijven 
en sociale ondernemingen beschikbaar 
zijn, teneinde een meer op maat gesneden 
toegang tot financiering te bieden; blijft 
van mening dat bijdragen uit de ESI-
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fondsen aan financiële instrumenten in 
overeenstemming moeten zijn met de 
vereisten en beginselen zoals in de 
wetgeving voor deze fondsen;

Or. en

Amendement 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat, naast subsidies, er 
behoefte bestaat aan een grotere rol van 
leningen, durfkapitaal, garanties en andere
financiële instrumenten; roept op tot een 
passend gebruik van financiële 
instrumenten via de combinatie van 
verschillende vormen van financiële steun, 
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, in 
het bijzonder van welke die voor het mkb 
beschikbaar zijn, teneinde een meer op 
maat gesneden toegang tot financiering te 
bieden;

7. is van mening dat, naast subsidies, er 
behoefte bestaat aan een grotere rol van 
leningen, durfkapitaal, garanties en andere 
financiële instrumenten; roept op tot een 
passend gebruik van financiële 
instrumenten via de combinatie van 
verschillende vormen van financiële steun, 
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, in 
het bijzonder van welke die voor het mkb 
beschikbaar zijn, teneinde een meer op 
maat gesneden toegang tot financiering te 
bieden; vraagt om de oprichting van een 
Europese Investeringsbank voor het mkb 
naar het voorbeeld van Oseo in Frankrijk 
en van de Kreditanstalt für Wiederaufbau 
in Duitsland;

Or. fr

Amendement 38
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat, naast subsidies, er 
behoefte bestaat aan een grotere rol van 

7. is van mening dat, naast subsidies, er 
behoefte bestaat aan een grotere rol van 
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leningen, durfkapitaal, garanties en andere 
financiële instrumenten; roept op tot een 
passend gebruik van financiële 
instrumenten via de combinatie van 
verschillende vormen van financiële steun, 
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, in 
het bijzonder van welke die voor het mkb 
beschikbaar zijn, teneinde een meer op 
maat gesneden toegang tot financiering te 
bieden;

leningen, durfkapitaal, garanties en andere 
financiële instrumenten; roept op tot een 
passend gebruik van financiële 
instrumenten via de combinatie van 
verschillende vormen van financiële steun, 
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, in 
het bijzonder van welke die voor het mkb 
beschikbaar zijn, teneinde een meer op 
maat gesneden toegang tot financiering te 
bieden; acht het van groot belang dat het 
mkb en het plaatselijke bedrijfsleven 
toegang geboden wordt tot 
technologiseringsfinanciering;

Or. ro

Amendement 39
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat gezien de huidige 
economische en sociale crisis, publieke en 
particuliere investeringen een cruciaal 
element zijn van een brede groeistrategie; 
steunt in dit verband de algehele 
hervorming van de regeling voor 
overheidssteun door de toepassing van een 
meer sociale en economische benadering.

8. is van mening dat gezien de huidige 
economische en sociale crisis, publieke en 
particuliere investeringen een cruciaal 
element zijn van een brede strategie voor 
duurzame ontwikkeling; steunt in dit 
verband de algehele hervorming van de 
regeling voor overheidssteun door de 
toepassing van een meer sociale en 
economische benadering.

Or. en

Amendement 40
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. is van mening dat gezien de huidige 
economische en sociale crisis, publieke en 
particuliere investeringen een cruciaal 
element zijn van een brede groeistrategie; 
steunt in dit verband de algehele 
hervorming van de regeling voor 
overheidssteun door de toepassing van een 
meer sociale en economische benadering.

8. is van mening dat gezien de huidige 
economische en sociale crisis, publieke en 
particuliere investeringen een cruciaal 
element zijn van een brede groeistrategie; 
steunt in dit verband de algehele 
hervorming van de regeling voor 
overheidssteun door de toepassing van een 
meer sociale en economische benadering; 
wijst nogmaals op het belang van grotere 
aandacht voor de kwaliteit en de 
doeltreffendheid van overheidsuitgaven.

Or. en

Amendement 41
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. steunt "re-shoring"-initiatieven 
waarmee de productie gedeeltelijk 
teruggehaald wordt uit derde landen; is 
van mening dat met de ondersteuning van 
dergelijke initiatieven een hoogstaande 
productkwaliteit kan worden 
bewerkstelligd, er werkgelegenheid kan 
worden geschapen en de impact op het 
milieu worden verminderd;

Or. ro

Amendement 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. vraagt de Commissie in dit opzicht 
de mededingingsregels in de artikelen 101 
en 102 van het VWEU te herzien en te 
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versoepelen, teneinde de opkomst van 
Europese industriële "kampioenen" zoals 
Airbus of EADS te bevorderen; herinnert 
tevens aan de in het Vlasák-verslag 
(2013/2104(INI)) geuite verzoeken van 
het Europees Parlement over de 
herziening van de richtsnoeren inzake 
regionale steunmaatregelen voor het 
vergemakkelijken van productieve 
investeringen in de Europese industrie.

Or. fr


