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Amendement  21 

Zdzisław Krasnodębski 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- 

en Alstom-zaken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Streepje 3 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) 

en het Verdrag betreffende de Europese 

Unie (VEU), met name artikel 5, lid 3, 

VEU en het bijbehorende Protocol nr. 2 

betreffende de toepassing van de 

beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid, 

Or. en 
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Amendement  22 

Zdzisław Krasnodębski 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- 

en Alstom-zaken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. is van mening dat verlaging van de 

administratieve lasten en de 

nalevingskosten voor ondernemingen, en 

het intrekken van overbodige wetgeving, 

zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan 

aan de hoge normen inzake de 

bescherming van consumenten, 

werknemers, de gezondheid en het milieu, 

kernonderdelen moeten vormen van alle 

EU-beleid op het gebied van 

herindustrialisering; 

Or. en 
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Amendement  23 

Zdzisław Krasnodębski 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- 

en Alstom-zaken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  9 bis. wijst op de recente trend dat 

bedrijven productie- en 

dienstenactiviteiten naar Europa 

terughalen, en op de kansen die dit biedt 

voor groei en nieuwe banen; verzoekt de 

Commissie na te denken over manieren 

waarop de EU een stimulerend klimaat 

kan scheppen om bedrijven te helpen hun 

voordeel te doen met de mogelijkheden die 

het terughalen van deze activiteiten biedt; 

Or. en 
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Amendement  24 

Zdzisław Krasnodębski 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- 

en Alstom-zaken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat de Europese industrie 

blootstaat aan wereldwijde concurrentie en 

moedigt de Commissie derhalve ten zeerste 

aan de wereldmarkt met spoed als 

uitgangspunt te nemen wanneer zij in haar 

analyse geografische markten definieert, en 

deze analyse niet te beperken tot de 

nationale markten of de interne markt, 

zodat Europese industrieën O&O-

partnerschappen kunnen aangaan of 

strategische allianties kunnen sluiten; 

dringt er in dit verband op aan dat 

herstructurering van de grote Europese 

fabrikanten mogelijk wordt gemaakt, zodat 

er spelers kunnen ontstaan met voldoende 

kritische massa om het hoofd te kunnen 

bieden aan de internationale concurrentie; 

12. benadrukt dat de Europese industrie 

blootstaat aan wereldwijde concurrentie en 

moedigt de Commissie derhalve in 

voorkomend geval aan de wereldmarkt met 

spoed als uitgangspunt te nemen wanneer 

zij in haar analyse geografische markten 

definieert, en deze analyse niet te beperken 

tot de nationale markten of de interne 

markt, zodat Europese industrieën O&O-

partnerschappen kunnen aangaan of 

strategische allianties kunnen sluiten; 

dringt er in dit verband op aan dat 

herstructurering van de grote Europese 

fabrikanten mogelijk wordt gemaakt, zodat 

er spelers kunnen ontstaan met voldoende 

kritische massa om het hoofd te kunnen 

bieden aan de internationale concurrentie; 

Or. en 
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Amendement  25 

Zdzisław Krasnodębski 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- 

en Alstom-zaken 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  33 bis. benadrukt echter dat het EFG 

alleen ingezet kan worden als de 

werknemers al zijn ontslagen en dat de 

lidstaten en de EU zich meer moeten 

inzetten om de juiste economische en 

wetgevende omgeving te scheppen om het 

concurrentievermogen te stimuleren en 

duurzame vaste banen te creëren; 

Or. en 

 

 


