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Amendement 1
Ernest Maragall
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met grote 
verschillen tussen de lidstaten tot gevolg; 
herinnert eraan dat er sinds het begin van 
de crisis meer dan 3,8 miljoen jobs in de 
verwerkende industrie in de EU 
verdwenen zijn1;

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met grote 
verschillen tussen de lidstaten tot gevolg; 
benadrukt de noodzaak om het 
cohesiebeleid van de EU te versterken met 
een duidelijke verklaring van prioriteiten, 
wijzend op het feit dat vermindering van 
regionale verschillen van essentieel 
belang is om de EU-brede doelstellingen 
van groei en meer banen te 
verwezenlijken;

__________________

1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

Or. en

Amendement 2
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met grote 
verschillen tussen de lidstaten tot gevolg; 
herinnert eraan dat er sinds het begin van 
de crisis meer dan 3,8 miljoen jobs in de 
verwerkende industrie in de EU verdwenen 
zijn1;

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie heeft geleden onder 
de economische crisis en dat de crisis heeft 
laten zien dat er nog steeds grote 
verschillen tussen de lidstaten bestaan; 
herinnert eraan dat er sinds het begin van 
de crisis meer dan 3,8 miljoen jobs in de 
verwerkende industrie in de EU verdwenen 
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zijn1;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

Or. en

Amendement 3
Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met grote 
verschillen tussen de lidstaten tot gevolg; 
herinnert eraan dat er sinds het begin van 
de crisis meer dan 3,8 miljoen jobs in de 
verwerkende industrie in de EU verdwenen 
zijn1;

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, en dat de 
crisis de grote verschillen tussen de 
lidstaten heeft versterkt; herinnert eraan 
dat er sinds het begin van de crisis meer 
dan 3,8 miljoen jobs in de verwerkende 
industrie in de EU verdwenen zijn1;

__________________ __________________
1Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

1Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

Or. de

Amendement 4
Ivan Jakovčić

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met grote 

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met 
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verschillen tussen de lidstaten tot gevolg; 
herinnert eraan dat er sinds het begin van 
de crisis meer dan 3,8 miljoen jobs in de 
verwerkende industrie in de EU verdwenen 
zijn1;

langdurige gevolgen, waardoor nog meer 
grote verschillen tussen de lidstaten zijn 
ontstaan; herinnert eraan dat er sinds het 
begin van de crisis meer dan 3,8 miljoen 
jobs in de verwerkende industrie in de EU 
verdwenen zijn1;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

Or. en

Amendement 5
José Blanco López

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met grote
verschillen tussen de lidstaten tot gevolg; 
herinnert eraan dat er sinds het begin van 
de crisis meer dan 3,8 miljoen jobs in de 
verwerkende industrie in de EU verdwenen 
zijn1;

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met een 
enorme toename van de verschillen tussen 
de lidstaten tot gevolg; herinnert eraan dat 
er sinds het begin van de crisis meer dan 
3,8 miljoen jobs in de verwerkende 
industrie in de EU verdwenen zijn1;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

Or. es

Amendement 6
Evžen Tošenovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met grote
verschillen tussen de lidstaten tot gevolg; 
herinnert eraan dat er sinds het begin van 
de crisis meer dan 3,8 miljoen jobs in de 
verwerkende industrie in de EU verdwenen 
zijn1;

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met de 
bestaande verschillen tussen de lidstaten 
tot gevolg; herinnert eraan dat er sinds het 
begin van de crisis meer dan 3,8 miljoen 
jobs in de verwerkende industrie in de EU 
verdwenen zijn1;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

Or. en

Amendement 7
Csaba Molnár

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met grote 
verschillen tussen de lidstaten tot gevolg; 
herinnert eraan dat er sinds het begin van 
de crisis meer dan 3,8 miljoen jobs in de 
verwerkende industrie in de EU verdwenen 
zijn1;

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met grote 
verschillen tussen de lidstaten en regio's 
tot gevolg; herinnert eraan dat er sinds het 
begin van de crisis meer dan 3,8 miljoen 
banen in de verwerkende industrie in de 
EU verdwenen zijn1;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

Or. hu
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Amendement 8
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met grote 
verschillen tussen de lidstaten tot gevolg; 
herinnert eraan dat er sinds het begin van 
de crisis meer dan 3,8 miljoen jobs in de 
verwerkende industrie in de EU verdwenen 
zijn1;

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie in de Unie ernstig 
heeft geleden onder de economische crisis, 
met een werkloosheid die sinds het begin 
van de crisis met minstens 3 % is gegroeid 
en grote verschillen tussen de lidstaten tot 
gevolg; herinnert eraan dat er sinds het 
begin van de crisis meer dan 3,8 miljoen 
jobs in de verwerkende industrie in de EU 
verdwenen zijn1;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

Or. en

Amendement 9
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met grote 
verschillen tussen de lidstaten tot gevolg; 
herinnert eraan dat er sinds het begin van 
de crisis meer dan 3,8 miljoen jobs in de 
verwerkende industrie in de EU verdwenen 
zijn1;

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met grote 
verschillen tussen de lidstaten tot gevolg; 
herinnert eraan dat er sinds het begin van 
de crisis meer dan 3,8 miljoen jobs in de 
verwerkende industrie in de EU verdwenen 
zijn1; is echter van mening dat de crisis 
die we momenteel doormaken een 
systeemcrisis is en dat de EU dringend 
moet afstappen van het ultraliberale 
model;
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__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

Or. fr

Amendement 10
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met grote 
verschillen tussen de lidstaten tot gevolg; 
herinnert eraan dat er sinds het begin van 
de crisis meer dan 3,8 miljoen jobs in de 
verwerkende industrie in de EU verdwenen 
zijn1;

1. benadrukt dat de economische, sociale 
en territoriale cohesie ernstig heeft geleden 
onder de economische crisis, met grote 
verschillen tussen de lidstaten tot gevolg; 
herinnert eraan dat er sinds het begin van 
de crisis meer dan 3,8 miljoen jobs in de 
verwerkende industrie in de EU verdwenen 
zijn1, hetgeen grotendeels te wijten is aan 
oneerlijke concurrentie aan onze grenzen 
waartegen we niet zijn beschermd;

__________________ __________________
1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

1 Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.

Or. fr

Amendement 11
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat er substantiële 
inspanningen nodig zijn om de EU weer 
op koers te brengen voor het 
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verwezenlijken van de doelstelling van 20 
% re-industrialisatie tegen 2020; vraagt 
om versterking en vernieuwing van de 
industriële structuur in de Europese Unie 
om het concurrentievermogen, de groei en 
de werkgelegenheid te bevorderen; 
benadrukt dat hiervoor investeringen in 
digitale, energie- en 
vervoersinfrastructuur noodzakelijk zijn, 
evenals in – op langere termijn gezien, 
maar net zo urgent– onderwijs, onderzoek 
en het verbeteren van de vaardigheden 
van de werknemers;

Or. en

Amendement 12
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent dat de investeringen in het 
kader van het cohesiebeleid de negatieve 
gevolgen van de economische en 
financiële crisis hebben helpen beperken 
en in bepaalde Europese landen een 
belangrijk onderdeel van de 
investeringsbegroting zijn geworden; 
erkent de inspanningen van de Europese 
Commissie om deze investeringen te 
richten op gebieden die het hardst zijn 
getroffen door de crisis;

Or. en

Amendement 13
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat in artikel 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie het 
doel om de economische, sociale en 
territoriale cohesie en de solidariteit 
tussen de lidstaten te bevorderen, is 
vastgelegd;

Or. en

Amendement 14
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat de doelen van de 
Europa 2020-strategie naar behoren in 
het cohesiebeleid in aanmerking moeten 
worden genomen; onderstreept dat de 
investeringen in het kader van het 
cohesiebeleid moeten worden gericht op 
groei, meer innovatie, kmo's, de digitale 
economie en een koolstofarme bio-
economie; wijst erop dat met name 
investeringen in deze sectoren het 
potentieel hebben om niet alleen 
bestaande banen veilig te stellen, maar 
ook om voor groei en nieuwe banen te 
zorgen;

Or. en

Amendement 15
Aldo Patriciello

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de industrie een van de 
hoekstenen is van de economische en 
sociale cohesie in Europa, aangezien bijna
80 % van de Europese export afhankelijk 
is van de industriële sector en 80 % van de 
onderzoek- en ontwikkelingskosten in 
Europa voor rekening van de industrie 
komt2;

2. benadrukt dat de industrie een cruciale 
rol speelt in de Europese economie,
aangezien de industrie goed is voor 80 % 
van de export en voor 80 % van de 
uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling;

__________________ __________________
2 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's, 
COM(2014)0014 – Voor een heropleving 
van de Europese industrie, blz. 3.

Or. it

Amendement 16
Flavio Zanonato

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de industrie een van de 
hoekstenen is van de economische en 
sociale cohesie in Europa, aangezien bijna 
80 % van de Europese export afhankelijk is 
van de industriële sector en 80 % van de 
onderzoek- en ontwikkelingskosten in 
Europa voor rekening van de industrie 
komt2;

2. benadrukt dat de industrie, en de 
verwerkende industrie in het bijzonder,
een van de hoekstenen is van de 
economische en sociale cohesie in Europa, 
aangezien bijna 80 % van de Europese 
export afhankelijk is van de industriële 
sector en 80 % van de onderzoek- en 
ontwikkelingskosten in Europa voor 
rekening van de industrie komt2;

__________________ __________________
2 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's, COM(2014)0014 –
Voor een heropleving van de Europese 

2 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's, COM(2014)0014 –
Voor een heropleving van de Europese 
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industrie, blz. 3. industrie, blz. 3.

Or. it

Amendement 17
Ernest Maragall
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de industrie een van de 
hoekstenen is van de economische en 
sociale cohesie in Europa, aangezien bijna 
80 % van de Europese export afhankelijk is 
van de industriële sector en 80 % van de 
onderzoek- en ontwikkelingskosten in 
Europa voor rekening van de industrie 
komt2;

2. benadrukt dat de industrie een van de 
hoekstenen is van de economische en 
sociale cohesie in Europa, aangezien bijna 
80 % van de Europese export afhankelijk is 
van de industriële sector en 80 % van de 
onderzoek- en ontwikkelingskosten in 
Europa voor rekening van de industrie 
komt2; herinnert eraan dat er sinds het 
begin van de crisis meer dan 3,8 miljoen 
banen in de verwerkende industrie in de 
EU verdwenen zijn1a; merkt echter op dat 
tussen 2007 en 2012 alleen al door het 
regionaal beleid van de EU naar schatting 
594 000 nieuwe banen zijn gecreëerd1b;

__________________ __________________
2 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's, COM(2014)0014 -
Voor een heropleving van de Europese 
industrie, blz. 3.

2 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's, COM(2014)0014 -
Voor een heropleving van de Europese 
industrie, blz. 3.
1 a Industrial Scoreboard 2013, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, blz. 6.
1 b Making Europe’s regions and cities 
more competitive, fostering growth and 
creating jobs. blz. 4 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regio
nal_policy_en.pdf

Or. en
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Amendement 18
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de industrie een van de 
hoekstenen is van de economische en 
sociale cohesie in Europa, aangezien bijna 
80 % van de Europese export afhankelijk is 
van de industriële sector en 80 % van de 
onderzoek- en ontwikkelingskosten in 
Europa voor rekening van de industrie 
komt2;

2. benadrukt dat de industrie een van de 
hoekstenen is van de economische en 
sociale cohesie in Europa, aangezien bijna 
80 % van de Europese export afhankelijk is 
van de industriële sector en 80 % van de 
onderzoek- en ontwikkelingskosten in 
Europa voor rekening van de industrie 
komt2; merkt echter op dat de EU onze 
industrie blootstelt aan een hevige 
concurrentieslag door nog steeds elke 
vorm van economisch protectionisme van 
de hand te wijzen en door onze industrie 
aan zware beperkingen te onderwerpen 
die niet gelden voor onze concurrenten;

__________________ __________________
2 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's, COM(2014)0014 -
Voor een heropleving van de Europese 
industrie, blz. 3.

2 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's, COM(2014)0014 -
Voor een heropleving van de Europese 
industrie, blz. 3.

Or. fr

Amendement 19
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beveelt aan om het cohesiebeleid te 
moderniseren; beveelt aan om de 
vernieuwing van de industrie en 
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industriële structuren en het 
ondersteunen van innovaties centraal te 
stellen teneinde in de hele Europese Unie 
werkgelegenheid te creëren;

Or. en

Amendement 20
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat de EU 
milieuvriendelijk beleid moet bevorderen, 
met de nadruk op hernieuwbare 
energiebronnen en strenge sancties op 
industriële vervuiling;

Or. en

Amendement 21
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt het belang van de 
vereenvoudiging van het beheer en de
procedures van programma's in het kader 
van het cohesiebeleid; beklemtoont dat de 
administratieve lasten die voortvloeien uit 
de verschillende beheer- en 
toezichtsprocedures redelijk moeten zijn 
in vergelijking met de financiering die uit 
hoofde van dergelijke programma's wordt 
verstrekt; 

Or. en
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Amendement 22
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept dat kmo's 99 % van de 
bedrijfsstructuur in de EU uitmaken en 
goed zijn voor 80 % van de banen in de 
EU;

Or. en

Amendement 23
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen 
en een moeilijkere toegang tot krediet 
voor fabrikanten;

Schrappen

Or. en

Amendement 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de 3. maakt zich zorgen over het 
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bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen 
en een moeilijkere toegang tot krediet 
voor fabrikanten;

terugkerende probleem van 
betalingsachterstanden, die leiden tot late 
betalingen en vertragingen bij de 
uitvoering van programma's, en ziet 
daarom uit naar het betalingsplan van de 
Commissie om dit probleem aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 25
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen 
en een moeilijkere toegang tot krediet 
voor fabrikanten;

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen doorgaans
negatieve gevolgen hebben voor de 
economie en de industriële sector indien 
deze maatregelen niet gepaard gaan met 
structurele hervormingen die gericht zijn 
op het vergroten van het 
concurrentievermogen;

Or. en

Amendement 26
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen en 
een moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten;

3. is van mening dat de hervormingen die 
zijn doorgevoerd met het oog op de 
noodzakelijke sanering van de 
overheidsfinanciën en die een 
langetermijngroei en toename van de 
werkgelegenheid garanderen, in diverse 
Europese landen op korte termijn gevolgen 
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kunnen hebben voor de industriële 
structuur, met als gevolg een opschorting 
of afname van investeringen en een 
moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten;

Or. fr

Amendement 27
Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen 
en een moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten;

3. is van mening dat verdere maatregelen 
en investeringen nodig zijn om de 
industriële structuur in de lidstaten te 
versterken en de toegang tot krediet voor 
fabrikanten te vergemakkelijken;

Or. de

Amendement 28
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen 
en een moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten;

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen nodig zijn, zodat een 
weer in evenwicht gebrachte begroting de 
industriële structuur kan versterken en 
ertoe leidt dat, op grond van een solide 
financiële situatie, weer investeringen 
worden gedaan en de toegang tot krediet 
voor fabrikanten wordt vergemakkelijkt;
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Or. de

Amendement 29
Renato Soru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen en 
een moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten;

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen en 
een moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten; is voorts van mening dat die 
negatieve gevolgen aan de basis liggen 
van de neergaande spiraal die de meeste 
EU-lidstaten heeft getroffen; 

Or. it

Amendement 30
Ernest Maragall
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen en 
een moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten;

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen en 
een moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten; onderstreept de noodzaak van 
een "meso-economische" aanpak (te 
weten een aanpak waarin regio's centraal 
staan) om tot economisch herstel te 
komen;
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Or. en

Amendement 31
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen en 
een moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten;

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen, die het gevolg 
zijn van het verkeerde beleid van de 
trojka, in diverse Europese landen 
negatieve gevolgen hebben voor de 
industriële structuur, met als gevolg een 
afname van investeringen en een 
moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten;

Or. fr

Amendement 32
José Blanco López

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen 
en een moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten;

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen,
een moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten en een toename van de 
werkloosheid;

Or. es
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Amendement 33
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen en 
een moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten;

3. is van mening dat de crisis in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen heeft 
gehad voor de industriële structuur, met als 
gevolg een afname van investeringen en 
een moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten;

Or. fr

Amendement 34
Aldo Patriciello

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen en 
een moeilijkere toegang tot krediet voor 
fabrikanten;

3. is van mening dat de 
bezuinigingsmaatregelen in diverse 
Europese landen negatieve gevolgen 
hebben voor de industriële structuur, met 
als gevolg een afname van investeringen en 
een moeilijkere toegang tot krediet voor 
industriële producenten;

Or. it

Amendement 35
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de fragmentatie 
van de financiële markt, de risicoaversie 
van Europese ondernemingen en een 
beperkte innovatiecultuur de 
werkgelegenheid en groei belemmeren;

Or. de

Amendement 36
Evžen Tošenovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
werkgelegenheidsclausule zouden moeten 
hebben die onder andere de verplichting 
inhoudt om nieuwe en zekere jobs te 
creëren;

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
werkgelegenheidsclausule zouden moeten 
hebben die onder andere de verplichting 
inhoudt om nieuwe en zekere jobs te 
creëren;

Schrappen
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Or. en

Amendement 38
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
werkgelegenheidsclausule zouden moeten 
hebben die onder andere de verplichting 
inhoudt om nieuwe en zekere jobs te 
creëren;

4. onderstreept dat het scheppen van 
nieuwe, fatsoenlijke banen door middel 
van het cohesiebeleid een van de 
belangrijkste doelen is; benadrukt 
derhalve dat de lidstaten hun beleid 
moeten richten op het scheppen van 
fatsoenlijk werk bij het ten uitvoer leggen 
van hun operationele programma's voor 
de huidige financieringsperiode, teneinde 
maatregelen te nemen tegen de hoge 
jeugdwerkloosheid en de regio's in staat te 
stellen gezonde en duurzame economieën 
te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 39
Ernest Maragall
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
werkgelegenheidsclausule zouden moeten 
hebben die onder andere de verplichting 
inhoudt om nieuwe en zekere jobs te 
creëren;

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
werkgelegenheidsclausule zouden moeten 
hebben die onder andere de verplichting 
inhoudt om nieuwe en zekere jobs te 
creëren; herinnert eraan dat alle 
investeringen en projecten moeten 
bijdragen aan de bescherming van het 
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milieu, in het bijzonder om het gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen en de 
toepassing van energie-
efficiëntiemaatregelen te bevorderen; 
herinnert eraan dat de markt voor 
milieuvriendelijke producten en diensten 
tegen 2020 naar verwachting zal 
verdubbelen tot ongeveer 2 biljoen euro 
per jaar1a;

__________________
1 a Verslag getiteld "The number of Jobs 
dependent on the Environment and 
Resource Efficiency improvements", blz. 
9 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jo
bs/pdf/jobs.pdf

Or. en

Amendement 40
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
werkgelegenheidsclausule zouden moeten 
hebben die onder andere de verplichting 
inhoudt om nieuwe en zekere jobs te 
creëren;

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die in het kader van het 
cohesiebeleid worden uitgevoerd, gericht 
moeten zijn op het realiseren van 
maximale resultaten en effecten, en 
respecteert het nieuwe prestatiekader om 
slimme, duurzame en inclusieve groei te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 41
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
werkgelegenheidsclausule zouden moeten 
hebben die onder andere de verplichting 
inhoudt om nieuwe en zekere jobs te 
creëren;

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden tot doel moeten 
hebben meer werkgelegenheid te creëren, 
maar wijst een bindende
werkgelegenheidsclausule om juridische 
en economische redenen af1bis;

__________________
1 bis Een werkgelegenheidsclausule zou 
direct leiden tot verdringing en 
investeringen afleiden van 
langetermijnprojecten naar korte 
strovuurtjes. 

Or. de

Amendement 42
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
werkgelegenheidsclausule zouden moeten 
hebben die onder andere de verplichting 
inhoudt om nieuwe en zekere jobs te 
creëren;

4. is ingenomen met het feit dat de nieuwe 
projecten en investeringen die in de 
periode 2014-2020 door EU-fondsen 
medegefinancierd worden, het mogelijk 
zullen maken nieuwe kwaliteitsvolle jobs 
te creëren;

Or. fr

Amendement 43
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
werkgelegenheidsclausule zouden moeten 
hebben die onder andere de verplichting 
inhoudt om nieuwe en zekere jobs te 
creëren;

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden clausules ter 
bevordering van de lokale 
werkgelegenheid zouden moeten bevatten;

Or. fr

Amendement 44
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
werkgelegenheidsclausule zouden moeten 
hebben die onder andere de verplichting 
inhoudt om nieuwe en zekere jobs te 
creëren;

4. is van mening dat nieuwe projecten en 
investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden, gericht zouden 
moeten zijn op het creëren van nieuwe 
jobs;

Or. en

Amendement 45
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
werkgelegenheidsclausule zouden moeten 
hebben die onder andere de verplichting 

4. is van mening dat alle nieuwe projecten
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
lokalewerkgelegenheidsclausule zouden 
moeten hebben die onder andere de 
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inhoudt om nieuwe en zekere jobs te 
creëren;

verplichting inhoudt om nieuwe en zekere 
jobs te creëren waarvoor lokale 
werknemers worden aangeworven;

Or. fr

Amendement 46
Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
werkgelegenheidsclausule zouden moeten 
hebben die onder andere de verplichting 
inhoudt om nieuwe en zekere jobs te 
creëren;

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden in principe en 
indien mogelijk moeten zijn gericht op het 
creëren van nieuwe en zekere jobs;

Or. de

Amendement 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
werkgelegenheidsclausule zouden moeten 
hebben die onder andere de verplichting 
inhoudt om nieuwe en zekere jobs te 
creëren;

4. is van mening dat alle nieuwe projecten 
en investeringen die door EU-fondsen 
medegefinancierd worden een 
werkgelegenheidsclausule zouden moeten 
hebben die onder andere de verplichting 
inhoudt om nieuwe en zekere jobs te 
creëren; daarom moet voorrang worden 
gegeven aan investeringen in 
winstgevende en productieve projecten;

Or. fr
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Amendement 48
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat het essentieel is dat er 
meer steun wordt toegekend aan met 
name micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen (mkmo's) en coöperaties 
teneinde hen in staat te stellen hun 
activiteiten in een stabiel 
ondernemingsklimaat te ontwikkelen, dat 
de effecten van dominante marktposities 
van grote ondernemingen en 
conglomeraten tot een minimum worden 
beperkt en dat mkmo's en coöperaties 
geholpen worden in de oprichtings- en 
groeifase;

Or. en

Amendement 49
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat het belangrijk is 
om EU-investeringen te concentreren op 
thematische prioriteiten, zoals onderzoek 
en innovatie, de digitale agenda, steun 
aan kleine en middelgrote ondernemingen 
en de ontwikkeling van een koolstofarme 
economie, teneinde de effecten van de 
investeringen op de economische groei en 
de creatie van banen te maximaliseren;

Or. en
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Amendement 50
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verwelkomt het voorstel voor een 
kapitaalmarktenunie en beschouwt dit als 
een belangrijk instrument om het 
investeringsplan voor Europa aan te 
vullen, de toegang van kleine en 
middelgrote ondernemingen tot krediet te 
verbeteren en alternatieve 
financieringsbronnen voor bankleningen 
te ontwikkelen, onder meer door 
beursintroducties te verbeteren;

Or. en

Amendement 51
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de inefficiënte 
interne kostenstructuren, die het gebrek 
aan structurele hervormingen in de hand 
werkt, particuliere investeerders 
afschrikken;

Or. de

Amendement 52
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. vraagt om de snelle 
tenuitvoerlegging en ingebruikneming 
van de kapitaalmarktenunie om Europese 
markten voor onderhandse effecten te 
ontwikkelen en de benutting van fondsen 
voor langlopende investeringen te 
ondersteunen; is van mening dat een 
succesvolle kapitaalmarktenunie de 
versnippering van de financiële markten 
in de EU zal verminderen en op die 
manier zal bijdragen tot het terugdringen 
van de financieringskosten;

Or. en

Amendement 53
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat de investeringen 
moeten worden gericht op gebieden die 
multipliereffecten op groei en de creatie 
van banen kunnen genereren, zoals 
innovatie en onderwijs;

Or. en

Amendement 54
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt het belang van 
regionale financiering voor kleine en 
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middelgrote ondernemingen, die een 
regionale motor voor werkgelegenheid, 
slimme groei en digitale en koolstofarme 
economieën vormen;

Or. en

Amendement 55
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. onderstreept het belang van 
de financiering uit hoofde van het 
cohesiebeleid voor de transitie naar een 
koolstofarme economie en het 
verwezenlijken van de doelstellingen voor 
het verminderen van de CO2-uitstoot, 
energie-efficiëntie en het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen voor 2020 
en 2030;

Or. en

Amendement 56
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. merkt op dat in de rapportage 
over met EU-middelen gefinancierde 
projecten de focus doorgaans ligt op 
naleving van wet- en regelgeving en niet 
op de gerealiseerde effecten, waardoor 
een gebrek aan kennis over de effectiviteit 
van EU-subsidies ontstaat; benadrukt in 
dit verband het belang van een 
systematische verzameling van gegevens 
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over de effecten van EU-financiering om 
deze effecten te kunnen verbeteren;

Or. en

Amendement 57
Evžen Tošenovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; 
herinnert eraan dat alle investeringen en 
projecten zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

Schrappen

Or. en

Amendement 58
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; 
herinnert eraan dat alle investeringen en 
projecten zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 59
Ernest Maragall
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; 
herinnert eraan dat alle investeringen en 
projecten zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

5. is, met erkenning van de cruciale rol 
van onderzoek en ontwikkeling bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
het cohesiebeleid, groot voorstander van 
de "relatieve innovatie"-benadering van 
onderzoek en ontwikkeling, waarin 
prioriteit wordt gegeven aan het 
verkleinen van de innovatiekloof binnen 
de Unie; verzoekt om verdere 
verduidelijking van het "slimme 
specialisatie"-concept, dat het potentieel 
heeft om het concurrentievermogen van 
de EU-regio's te versterken;

Or. en

Amendement 60
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

5. onderstreept het belang van een 
efficiënt gebruik van cohesiefondsen om 
de effecten daarvan op de verwezenlijking
van de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie te maximaliseren, met 
name ondersteuning van kmo's, 
onderzoek en innovatie en beperking van 
de klimaatverandering; herinnert eraan dat 
het cohesiebeleid moet worden gebruikt 
als investeringsinstrument en hand in 
hand moet gaan met nationaal en 
regionaal hervormingsbeleid;
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Or. en

Amendement 61
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

5. dringt aan op voorspelbare 
randvoorwaarden voor particuliere 
investeerders op het gebied van vervoers-
en strategische infrastructuren, innovatie, 
onderzoek en ontwikkeling, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; is van 
mening dat een goed evenwicht moet 
worden gevonden tussen de doelstellingen 
van de herindustrialisatie en de 
bescherming van het milieu en het 
klimaat;

Or. de

Amendement 62
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu; is ingenomen 
met het nieuwe Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI); 
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verzoekt de Commissie om de bestedingen 
uit het EFSI te coördineren met 
bestaande toewijzingen binnen de 
begroting voor het cohesiebeleid om het 
potentiële hefboomeffect te 
maximaliseren;

Or. en

Amendement 63
Renato Soru

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu; is voorts van 
mening dat de investeringen moeten 
worden geconcentreerd op die innovatieve 
sectoren die een belangrijke rol spelen bij 
het scheppen van de voorwaarden voor 
duurzame, groene groei;

Or. it

Amendement 64
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 

5. dringt aan op meer investeringen in 
geavanceerde industriële sectoren en in de 
modernisering en digitalisering van 
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de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

traditionele sectoren, aangezien het anders 
onmogelijk is om het aandeel van de 
industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat de investeringen en projecten ook
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu en aan een 
nieuwe duurzame groei;

Or. fr

Amendement 65
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

5. dringt aan op een stabieler en beter 
regelgevingskader op nationaal en EU-
niveau om de EU aantrekkelijker te 
maken voor met name particuliere 
investeringen, aangezien het anders 
onmogelijk is om het aandeel van de 
industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %;

Or. en

Amendement 66
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
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zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu; herinnert er 
eveneens aan dat al deze investeringen en 
projecten niet alleen op krediet kunnen 
worden gefinancierd en de plannen voor 
het verlagen van de schuldenlasten en 
overheidstekorten niet in gevaar mogen 
brengen;

Or. fr

Amendement 67
Ivan Jakovčić

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

5. dringt aan op meer sociale en 
gecoördineerde overheidsinvesteringen 
van de lidstaten en lokale en regionale 
autoriteiten, aangezien het anders 
onmogelijk is om het aandeel van de 
industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

Or. en

Amendement 68
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen door de lidstaten, 
aangezien het anders onmogelijk is om het 
aandeel van de industrie in het bbp tegen 
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voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

2020 op te voeren tot niet minder dan 20 
%; herinnert eraan dat alle investeringen en 
projecten zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

Or. fr

Amendement 69
Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

5. dringt aan op meer particuliere en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
het concurrentievermogen moeten 
versterken;

Or. de

Amendement 70
Csaba Molnár

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan het behalen 
van de milieudoelstellingen;

Or. hu
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Amendement 71
Aldo Patriciello

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders bijna onmogelijk is om het aandeel 
van de industrie in het bbp tegen 2020 op 
te voeren tot niet minder dan 20 %; 
herinnert eraan dat de investeringen en 
projecten zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

Or. it

Amendement 72
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, aangezien het 
anders onmogelijk is om het aandeel van 
de industrie in het bbp tegen 2020 op te 
voeren tot niet minder dan 20 %; herinnert 
eraan dat alle investeringen en projecten 
zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van het milieu;

5. dringt aan op meer sociale en 
overheidsinvesteringen, in het bijzonder in 
O&O, aangezien het anders onmogelijk is 
om het aandeel van de industrie in het bbp 
tegen 2020 op te voeren tot niet minder dan 
20 %; herinnert eraan dat alle investeringen 
en projecten zouden moeten bijdragen aan 
de bescherming van het milieu en aan 
duurzame ontwikkeling;

Or. fr

Amendement 73
Zigmantas Balčytis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. laakt het feit dat wanneer middelen 
uit de EU-fondsen worden toegewezen, de 
nadruk op de uitgave zelf en op de 
naleving van administratieve regels ligt en 
niet op het behalen van tastbare 
resultaten, met als gevolg dat het effect 
van de EU-financiering niet goed kan 
worden beoordeeld en niet kan worden 
bepaald welke maatregelen het 
doeltreffendst zijn om de economische 
ontwikkeling van de EU-regio's te 
bevorderen;

Or. lt

Amendement 74
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en 
territoriale cohesie in de EU te bereiken; 
is van mening dat het uiteindelijke doel 
duurzame ontwikkeling en een hoge 
levenskwaliteit zou moeten zijn, net als 
voorspoed en waardig werk voor iedereen.

Schrappen

(Een dergelijke strategie kan niet tot de 
bevoegdheid van de EU behoren, zeker niet 
als de Unie zich dogmatisch blijft verzetten 
tegen de protectionistische maatregelen die 
zich opdringen.)
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Or. fr

Amendement 75
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en 
territoriale cohesie in de EU te bereiken; 
is van mening dat het uiteindelijke doel 
duurzame ontwikkeling en een hoge 
levenskwaliteit zou moeten zijn, net als 
voorspoed en waardig werk voor iedereen.

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie, waarvan het uiteindelijke doel 
moet zijn de werkloosheid aan te pakken
en het concurrentievermogen, de groei en
het scheppen van meer jobs te bevorderen.

Or. en

Amendement 76
Evžen Tošenovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken; is van 
mening dat het uiteindelijke doel 
duurzame ontwikkeling en een hoge 
levenskwaliteit zou moeten zijn, net als 

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en zal zorgen voor meer groei 
en jobs als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken.
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voorspoed en waardig werk voor iedereen.

Or. en

Amendement 77
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een inclusieve industriële
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken; is van 
mening dat het uiteindelijke doel duurzame 
ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit 
zou moeten zijn, net als voorspoed en 
waardig werk voor iedereen.

6. dringt aan op een inclusieve strategie 
voor de herindustrialisatie van Europa 
die, zonder fiscale stimulansen te 
gebruiken en zonder een risico op 
verdringing te creëren, de werkloosheid 
zal aanpakken en voor meer groei, meer 
jobs en toegang tot gezondheidszorg en 
onderwijs zal zorgen als één van de 
middelen om de nodige economische,
sociale en territoriale cohesie in de EU te 
bereiken; is van mening dat het 
uiteindelijke doel duurzame ontwikkeling 
en een hoge levenskwaliteit zou moeten 
zijn, net als voorspoed en waardig werk 
voor iedereen.

Or. de

Amendement 78
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 
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nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken; is van 
mening dat het uiteindelijke doel duurzame 
ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit 
zou moeten zijn, net als voorspoed en
waardig werk voor iedereen.

nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken, de 
fundamentele rechten van het individu te 
beschermen en het evenwicht te bewaren 
tussen economische en sociale 
doelstellingen; is van mening dat het 
uiteindelijke doel duurzame ontwikkeling 
en een hoge levenskwaliteit zou moeten 
zijn, net als voorspoed, waardig werk en 
een behoorlijke beloning voor iedereen.

Or. lt

Amendement 79
José Blanco López

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken; is van 
mening dat het uiteindelijke doel duurzame 
ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit 
zou moeten zijn, net als voorspoed en 
waardig werk voor iedereen.

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken, en die 
bijzondere aandacht besteedt aan regio's 
die met een leegloop en vergrijzing van de 
bevolking worden geconfronteerd; is van 
mening dat het uiteindelijke doel duurzame 
ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit 
zou moeten zijn, net als voorspoed en 
waardig werk voor iedereen.

Or. es

Amendement 80
Nadine Morano

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een inclusieve industriële 6. dringt aan op een inclusieve industriële 
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strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken; is van 
mening dat het uiteindelijke doel duurzame 
ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit 
zou moeten zijn, net als voorspoed en 
waardig werk voor iedereen.

strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met een intensievere sociale dialoog en 
toegang tot gezondheidszorg en onderwijs 
zal zorgen als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken; is van
mening dat het uiteindelijke doel duurzame 
ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit 
zou moeten zijn, net als voorspoed en 
zelfontplooiing van eenieder zowel in zijn 
werk als in zijn privéleven.

Or. fr

Amendement 81
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken; is van 
mening dat het uiteindelijke doel duurzame 
ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit 
zou moeten zijn, net als voorspoed en 
waardig werk voor iedereen.

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en zal zorgen voor meer groei, 
meer jobs met meer werknemersrechten en 
betere arbeidsomstandigheden, en 
maatregelen zal bevorderen om de 
veiligheid en de toegang tot 
gezondheidszorg en onderwijs te 
verbeteren als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken; is van 
mening dat het uiteindelijke doel duurzame 
ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit 
zou moeten zijn, net als voorspoed en 
waardig werk voor iedereen.

Or. en

Amendement 82
Aldo Patriciello
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken; is van 
mening dat het uiteindelijke doel duurzame 
ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit 
zou moeten zijn, net als voorspoed en 
waardig werk voor iedereen.

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei en meer 
jobs zal zorgen en die de 
werknemersrechten en de toegang tot 
gezondheidszorg en onderwijs zal 
beschermen teneinde grotere 
economische, sociale en territoriale cohesie
na te streven en te bereiken; is van mening 
dat het uiteindelijke doel duurzame 
ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit 
zou moeten zijn, net als voorspoed en 
waardig werk voor iedereen.

Or. it

Amendement 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken; is van 
mening dat het uiteindelijke doel duurzame 
ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit 
zou moeten zijn, net als voorspoed en 
waardig werk voor iedereen.

6. dringt aan op een op de lidstaten 
gebaseerde industriële strategie die de 
werkloosheid zal aanpakken en voor meer 
groei, meer jobs met meer 
werknemersrechten en toegang tot 
gezondheidszorg en onderwijs zal zorgen 
als één van de middelen om de nodige 
economische, sociale en territoriale cohesie 
te bereiken; is van mening dat het 
uiteindelijke doel duurzame ontwikkeling 
en een hoge levenskwaliteit zou moeten 
zijn, net als voorspoed en waardig werk 
voor iedereen.

Or. fr
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Amendement 84
Davor Ivo Stier

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken; is van 
mening dat het uiteindelijke doel duurzame 
ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit 
zou moeten zijn, net als voorspoed en 
waardig werk voor iedereen.

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken; is van 
mening dat het uiteindelijke doel duurzame 
ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit
met waardigheid voor alle mensen zou 
moeten zijn, net als voorspoed en waardig 
werk voor iedereen.

Or. en

Amendement 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die de werkloosheid zal 
aanpakken en voor meer groei, meer jobs 
met meer werknemersrechten en toegang 
tot gezondheidszorg en onderwijs zal 
zorgen als één van de middelen om de 
nodige economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te bereiken; is van 
mening dat het uiteindelijke doel duurzame 
ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit 
zou moeten zijn, net als voorspoed en 
waardig werk voor iedereen.

6. dringt aan op een inclusieve industriële 
strategie die gebaseerd is op winstgevende 
langetermijnprojecten en die de 
werkloosheid zal aanpakken en voor meer 
groei, meer jobs met meer 
werknemersrechten en toegang tot 
gezondheidszorg en onderwijs zal zorgen 
als één van de middelen om de nodige 
economische, sociale en territoriale cohesie 
in de EU te bereiken; is van mening dat het 
uiteindelijke doel duurzame ontwikkeling 
en een hoge levenskwaliteit zou moeten 
zijn, net als voorspoed en waardig werk 
voor iedereen.
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Or. fr

Amendement 86
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat om innovatieve en 
productieve onderzoeksactiviteiten 
mogelijk te maken de financiering voor 
onderzoek en ontwikkeling verder moet 
worden verhoogd; wenst daarom dat 
bestaande financieringsmaatregelen, 
namelijk de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en Horizon 2020, 
beter op elkaar worden afgestemd, zoals 
bepaald in Verordening (EU) nr. 
1303/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. en

Amendement 87
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt om rechtstreekse steun om 
solide groei en duurzame ontwikkeling 
van mkmo's om de arbeidsproductiviteit 
en hulpbronnenefficiëntie te verbeteren 
en gelijke tred te houden met de zich 
voortdurende ontwikkelende 
kennissamenleving en met ontwikkeling 
op basis van evenwichtige economische 
groei, met name in lidstaten waar de crisis 
tot meer faillissementen van mkmo's heeft 
geleid; 

Or. en
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Amendement 88
Csaba Molnár

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de lidstaten op versneld een 
Europees jeugdgarantieplan op te stellen, 
aangezien de crisis naar verhouding het 
meest van invloed is geweest op de 
werkgelegenheid voor jongeren en 
beginnende ondernemers, en de 
jeugdwerkloosheid in de helft van de 
regio's zorgwekkende proporties heeft 
aangenomen;

Or. hu

Amendement 89
Csaba Molnár

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verlangt dat er in het kader van 
cohesiefinanciering een apart programma 
wordt opgezet dat ervoor zorgt dat de 
meest kansarme regio's hun achterstand 
kunnen inhalen, middels gerichte 
investeringen, opleidingen, het creëren 
van werkgelegenheid en uitbreiding van 
de plaatselijke infrastructuur. Het is 
onmogelijk om de 2020-doelstellingen te 
behalen zolang er achtergestelde regio's 
zijn;

Or. hu

Amendement 90
Barbara Kappel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt erop aan het investeringsplan 
te gebruiken voor het bevorderen van de 
inspanningen om de interne markt voor 
financiën, telecommunicatie, energie, 
vervoer en diensten te voltooien;

Or. de

Amendement 91
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. dringt erop aan dat, met het oog op 
het verbeteren van de 
werkgelegenheidssituatie, op wettelijk en 
regelgevend gebied rekening moet worden 
gehouden met kmo's en moet worden 
gezorgd voor een vergemakkelijkte 
toegang tot krediet voor ondernemingen 
die werkgelegenheid scheppen, ongeacht 
de grootte van de onderneming;

Or. de

Amendement 92
Barbara Kappel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. dringt met het oog op het 
verbeteren van het innovatieklimaat, de 
uitwisseling van kennis en ideeën en het 
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Europese concurrentievermogen en het 
innovatievermogen van ondernemingen 
aan op de voltooiing van de digitale 
eengemaakte markt;

Or. de


