
 

AM\1106122NL.docx PE589.640v01-00 } 

 PE589.641v01-00 } 

 PE589.644v01-00 } 

 PE589.645v01-00 } 

 PE589.647v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 

Amendement  26 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 oordeel dat dit industriebeleid 

van de EU gebaseerd moet zijn op heldere 

doelen en indicatoren – met inbegrip van 

ambitieuze doelstellingen inzake energie-

efficiëntie, hulpbronnen en het klimaat – 

en op een benadering die uitgaat van de 

hele levenscyclus en de circulaire 

economie; onderstreept dat dit beleid 

tevens een slimme mix van maatregelen 

aan de vraag- en aanbodzijde moet 

omvatten, teneinde de economie van de 

EU weer een lokaler karakter te geven en 

veerkrachtiger en minder afhankelijk van 

hulpbronnen te maken; geeft aan dat met 

name moet worden geïnvesteerd in 

creativiteit, vaardigheden, innovatie en 

duurzame technologieën, en moet worden 

gewerkt aan het moderniseren van 

Europa's industriële basis door middel 

van beleid met aandacht voor 

waardeketens, en waarin de 

basisindustrieën en hun plaatselijke en 

regionale actoren zijn opgenomen; is 

ervan overtuigd dat een dergelijke aanpak 
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zowel voor de Europese industrie als voor 

de Europese economie als geheel kosten-

efficiënte voordelen kan opleveren; 

Or. en 



 

AM\1106122NL.docx PE589.640v01-00 } 

 PE589.641v01-00 } 

 PE589.644v01-00 } 

 PE589.645v01-00 } 

 PE589.647v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 27 

Amendement  27 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 5 ter. is van oordeel dat aanpassingen aan 

de nationale en internationale financiële 

en fiscale stelsels, waaronder een 

verschuiving in het fiscale beleid van 

arbeid naar hulpbronnen, de 

internalisering van externe kosten, het 

afstappen van het gebruik van fossiele 

brandstoffen en de juiste 

koolstofbeprijzing, van cruciaal belang 

zijn voor de totstandbrenging van een 

economisch kader waarbinnen 

particuliere en overheidsinvesteringen 

worden gestimuleerd en de doelstellingen 

van een duurzaam industriebeleid kunnen 

worden verwezenlijkt; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 28 

Amendement  28 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 5 quater. is van oordeel dat wetgeving een 

stuwende kracht voor innovatie is en dat 

het op EU-niveau vaststellen van strenge 

normen (waaronder op milieugebied) tot 

de noodzakelijke particuliere 

investeringen in O&O zal leiden die 

Europese ondernemingen in staat zullen 

stellen kwalitatief hoogwaardige 

producten en diensten aan de Europese 

markt te leveren, alsook concurrerend te 

zijn op de internationale markten; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 29 

Amendement  29 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 quinquies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 5 quinquies. wijst erop dat de steun die 

jarenlang aan banken en activamarkten 

in de EU is toegekend niet heeft 

geresulteerd in meer banen en verbeterde 

economische vooruitzichten; is van 

mening dat bij overheidsingrijpen een 

verschuiving moet plaatsvinden van het 

bovenmatig stimuleren van de 

aanbodzijde naar op elkaar afgestemde 

maatregelen ter stimulering van de vraag, 

onder andere door middel van fiscale 

maatregelen en gegarandeerde 

loonstijgingen; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 30 

Amendement  30 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 sexies (na het kopje "Handelsbeleid als cruciaal element voor een gelijk 

speelveld") (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 5 sexies. onderstreept dat de EU 

concurrenten uit derde landen vrijwel 

onbelemmerde toegang tot meerdere 

sectoren van haar economie geeft, maar 

dat derde landen diverse belemmeringen 

opwerpen waarmee Europese 

ondernemingen worden gediscrimineerd; 

benadrukt dat concurrenten uit derde 

landen, vooral uit China, op snelle en 

agressieve wijze uitbreiden naar Europa 

en andere gebieden in de wereld, vaak met 

sterke politieke en financiële steun uit 

hun land van herkomst; onderstreept dat 

deze praktijken mogelijkerwijs als 

oneerlijke concurrentie gelden en de 

werkgelegenheid in Europa bedreigen; 

onderstreept dat China niet voldoet aan de 

vijf criteria van de EU om de status van 

markteconomie te bepalen; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 31 

Amendement  31 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 8 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

8. verzoekt de Commissie 

grensaanpassingsmechanismen te 

overwegen om een gelijk speelveld te 

waarborgen bij het uitstippelen van beleid 

met het oog op de verwezenlijking van de 

doelen van de Europa 2020-strategie om 

van Europa de meest concurrerende regio 

van de wereld te maken; 

8. onderstreept dat voorkomen moet 

worden dat het EU-handelsbeleid 

resulteert in concurrentieverstoring, 

waaronder milieudumping en in het 

bijzonder het dumpen van goedkope 

producten van lage kwaliteit die niet aan 

de Europese normen voldoen en schade 

toebrengen aan de industrie in de EU; 
verzoekt de Commissie 

grensaanpassingsmechanismen te 

overwegen om een gelijk speelveld te 

waarborgen bij het uitstippelen van beleid 

met het oog op de verwezenlijking van de 

Europa 2020-strategie en als manier om 

milieudumping, de uitbuiting van 

werknemers en oneerlijke concurrentie te 

voorkomen;  

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 32 

Amendement  32 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

namens de S&D-Fractie 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 20 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

20. verzoekt de Commissie in coördinatie 

met de lidstaten te zoeken naar wijzen 

waarop economische herschikking 

mogelijk kan worden gemaakt en de 

bedrijven derhalve te verzoeken gesloten 

locaties binnen een redelijke termijn te 

saneren en het voor plaatselijke autoriteiten 

gemakkelijker te maken die locaties weer 

in gebruik te nemen;  

20. verzoekt de Commissie in coördinatie 

met de lidstaten te zoeken naar wijzen 

waarop economische herschikking 

mogelijk kan worden gemaakt, maar er 

tegelijkertijd op toe te zien dat bedrijven 

hun milieuverantwoordelijkheid volledig 

op zich nemen, zich houden aan de 

milieuwetgeving en hoge milieunormen 

hanteren; eist dat bedrijven gesloten 

locaties binnen een redelijke termijn 

saneren en het voor plaatselijke autoriteiten 

gemakkelijker maken die locaties weer in 

gebruik te nemen; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 33 

Amendement  33 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

namens de S&D-Fractie 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 25 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. herhaalt zijn verzoek aan de 

Commissie om zo snel mogelijk na 

raadpleging van de sociale partners een 

voorstel in te dienen voor een 

rechtshandeling inzake de voorlichting en 

raadpleging van werknemers, de 

anticipatie op en het beheer van 

herstructurering, aldus gevolg gevend aan 

de gedetailleerde aanbevelingen die zijn 

uiteengezet in de resolutie van het 

Europees Parlement van 15 januari 2013 

over voorlichting en raadpleging van 

werknemers, anticipatie en beheer van 

herstructurering; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 34 

Amendement  34 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

namens de S&D-Fractie 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 25 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 25 ter. is van mening dat bedrijven die 

willen profiteren van de kansen die 

worden geboden door het Europees 

vennootschapsrecht, tegelijkertijd de 

gedeelde Europese waarden moeten 

onderschrijven; dringt er derhalve bij de 

Commissie op aan om, na overleg met de 

sociale partners, te bekijken of er behoefte 

is aan een voorstel voor een rechtskader 

voor de betrokkenheid van werknemers bij 

Europese bedrijfsvormen, waarin strenge 

normen moeten worden vastgesteld op het 

gebied van voorlichting, participatie en 

raadpleging, en ambitieuze 

minimumnormen moeten worden 

ingevoerd inzake 

werknemersvertegenwoordiging in 

toezichthoudende of bestuursorganen; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 35 

Amendement  35 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

namens de S&D-Fractie 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 31 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 31 bis. betreurt de geleidelijke 

financialisering van de reële economie die 

gericht is op financiële resultaten op de 

korte termijn in plaats van op de 

instandhouding van een innovatieve 

industrie die voor duurzame en kwalitatief 

hoogwaardige werkgelegenheid zorgt en 

langetermijnvoordelen voor de 

samenleving oplevert; betreurt het dat 

deze benadering ertoe heeft geleid dat in 

de maakindustrie veel banen verloren zijn 

gegaan; verzoekt de Commissie de sociale 

partners te raadplegen over de 

mogelijkheid voor een herziening van de 

bestaande wetgeving inzake collectieve 

ontslagen, met inachtneming van de 

aspecten in verband met de Caterpillar- 

en Alstom-zaken, en met name de 

betrokkenheid van alle werknemers en 

onderaannemers bij de procedures en 

doeltreffende maatregelen ter voorkoming 

van onrechtmatige collectieve ontslagen 

die niet gebaseerd zijn op reële 
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economische gronden, waaronder de 

mogelijkheid van sancties, bijvoorbeeld de 

opschorting van toegang tot door de EU 

gefinancierde programma's of de 

vordering tot terugbetaling van de 

ontvangen overheidssteun; 

Or. en 



 

AM\1106122NL.docx PE589.640v01-00 } 

 PE589.641v01-00 } 

 PE589.644v01-00 } 

 PE589.645v01-00 } 

 PE589.647v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 36 

Amendement  36 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

namens de S&D-Fractie 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 32 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 32 bis. verzoekt de Commissie met een 

voorstel te komen voor de herziening van 

de richtlijn inzake een Europese 

ondernemingsraad, waardoor de 

mogelijkheid van opschorting van 

herstructureringsplannen en 

fabriekssluitingen wordt ingevoerd totdat 

er een degelijke raadplegingsprocedure, 

als vastgelegd in het Europees recht, is 

doorlopen, waardoor werknemers een 

eerlijke kans krijgen het 

besluitvormingsproces in het bedrijf te 

beïnvloeden; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 37 

Amendement  37 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

namens de S&D-Fractie 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 32 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 32 ter. benadrukt dat de kwaliteit van de 

industriële betrekkingen binnen een 

bedrijf een cruciaal aspect is van 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO), inclusief de wijze 

waarop sociale partners met elkaar 

kunnen samenwerken, met name om de 

sociale dialoog te verbeteren, te 

anticiperen op en om te gaan met 

verandering en herstructurering, het recht 

van werknemers om vakbonden op te 

richten of zich hierbij aan te sluiten, om te 

onderhandelen en te staken, en de 

bevordering van werknemersparticipatie; 

dringt er bij de Commissie op aan een 

voorstel voor de harmonisatie van MVO-

vereisten in te dienen, inclusief een 

bindend kader voor sociale en 

milieuverslaglegging en voor bedrijven en 

managers om de verantwoordelijk op zich 

te nemen van de gevolgen van misbruik 

en misdrijven, en een kader vast te stellen 

voor Europese overeenkomsten over 
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MVO; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 38 

Amendement  38 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

namens de S&D-Fractie 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

namens de Verts/ALE-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 34 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 34 bis. stelt vast dat in het geval van 

herstructureringen jongere en oudere 

werknemers vaker ontslagen worden dan 

andere leeftijdsgroepen; onderstreept dat 

wanneer er ontslagen vallen werkgevers 

de anti-discriminatiewetgeving in acht 

moeten nemen, met name op het vlak van 

leeftijdsdiscriminatie; 

Or. en 

 

 


