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Amendement 1
Frank Engel

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 25 juni 2008 met als titel "Denk eerst 
klein - een 'Small Business Act' voor 
Europa" (COM(2008)0394),

Or.en

Amendement 2
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 25 juni 2008 met als titel "Denk eerst 
klein - een 'Small Business Act' voor 
Europa" (COM(2008)0394),

Or.en

Amendement 3
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 25 juni 2008 met als titel "Denk eerst 
klein - een 'Small Business Act' voor 
Europa" (COM(2008)0394),

Or.en
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Amendement 4
Lara Comi, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat in het verslag-Monti 
over een nieuwe strategie voor de interne 
markt wordt onderstreept dat het nodig is 
het Europese normalisatieproces te herzien, 
waarbij de voordelen van het huidige 
systeem moeten blijven bestaan en het 
juiste evenwicht moet worden gevonden 
tussen de Europese en de nationale 
dimensie,

D. overwegende dat in het verslag-Monti 
over een nieuwe strategie voor de interne 
markt wordt gesteld dat normalisering 
cruciaal is voor de governance voor de 
interne markt en wordt onderstreept dat 
het nodig is het Europese 
normalisatieproces te herzien, waarbij de 
voordelen van het huidige systeem moeten 
blijven bestaan en het juiste evenwicht 
moet worden gevonden tussen de Europese 
en de nationale dimensie,

Or.en

Amendement 5
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat in beginsel 7 van 
de 'Small Business Act' wordt benadrukt
dat het belangrijk is de deelname van het 
het mkb aan het normalisatieproces te 
stimuleren en ervoor te zorgen dat zijn 
belangen daarin worden verdedigd,

Or.en

Amendement 6
Frank Engel

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat in beginsel 7 van 
de 'Small Business Act' wordt benadrukt
dat het belangrijk is de deelname van het 
het mkb aan het normalisatieproces te 



AM\830662NL.doc 5/68 PE448.863v01-00

NL

stimuleren en ervoor te zorgen dat zijn 
belangen daarin worden verdedigd,

Or.en

Amendement 7
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de ontwikkeling 
van Europese normen bijdraagt aan wat 
het uiteindelijke doel blijft, nl. de 
ontwikkeling van wereldwijde normen,

Or.en

Amendement 8
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat het Europese 
normalisatieproces zich voltrekt binnen 
het wereldwijde ecosysteem, waarmee het 
op diverse wijzen verbonden is, en dat het 
steunt op specifieke structuren en een 
speciale reeks processen voor de 
ontwikkeling van normen, die door CEN 
en CENELEC worden uitgevoerd op basis 
van het nationale delegatiebeginsel en 
door ETSI op basis van rechtstreeks 
lidmaatschap,

Or.en

Amendement 9
Damien Abad, Philippe Juvin, Catherine Soullie, Lara Comi

Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat een 
modern en flexibel Europees 
normalisatiesysteem een essentieel 
onderdeel vormt van een ambitieus en 
vernieuwd Europees industriebeleid,

Or.en

Amendement 10
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat er een strategische 
benadering van de Europese normalisatie 
moet worden ontwikkeld en dat het 
huidige stelsel moet worden herzien, zodat 
het succesvol kan blijven en beantwoordt 
aan de behoeften voor de komende tien 
jaar,

Or.en

Amendement 11
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het Europese 
normalisatiestelsel zodanig te herzien dat 
zijn vele succesvolle onderdelen blijven 
bestaan, tekortkomingen worden 
gecorrigeerd en het juiste evenwicht wordt 
gevonden tussen de Europese en de 
nationale dimensie; onderstreept dat bij de 
beoogde herziening moet worden 
uitgegaan van de sterke kanten van het
bestaande stelsel, die een stevige basis voor 
verbeteringen vormen, en moet worden 
afgezien van radicale veranderingen die de 

1. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het Europese 
normalisatiestelsel zodanig te herzien dat 
zijn vele succesvolle onderdelen blijven 
bestaan, tekortkomingen worden 
gecorrigeerd en het juiste evenwicht wordt 
gevonden tussen de Europese en de 
nationale dimensie; onderstreept dat bij de 
beoogde herziening moet worden 
uitgegaan van de sterke kanten van het 
bestaande stelsel, die een stevige basis voor 
verbeteringen vormen, en moet worden 
afgezien van radicale veranderingen die de 
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kernwaarden van het stelsel zouden 
aantasten;

kernwaarden van het stelsel zouden 
aantasten; verzoekt de Commissie om 
samen met de betrokken partijen nieuwe 
wijzen te vinden om de effectieve 
vaststelling van Europese normen te 
optimaliseren;

Or.en

Amendement 12
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het Europese 
normalisatiestelsel zodanig te herzien dat 
zijn vele succesvolle onderdelen blijven 
bestaan, tekortkomingen worden 
gecorrigeerd en het juiste evenwicht wordt 
gevonden tussen de Europese en de 
nationale dimensie; onderstreept dat bij de 
beoogde herziening moet worden 
uitgegaan van de sterke kanten van het 
bestaande stelsel, die een stevige basis voor 
verbeteringen vormen, en moet worden
afgezien van radicale veranderingen die de 
kernwaarden van het stelsel zouden 
aantasten;

1. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het Europese 
normalisatiestelsel zodanig te herzien dat 
zijn vele succesvolle onderdelen blijven 
bestaan, tekortkomingen worden 
gecorrigeerd en het juiste evenwicht wordt 
gevonden tussen de Europese, de nationale
en de internationale dimensie; 
onderstreept dat bij de beoogde herziening 
moet worden uitgegaan van de sterke 
kanten van het bestaande stelsel, die een 
stevige basis voor verbeteringen vormen, 
en moet worden afgezien van radicale 
veranderingen die de kernwaarden van het 
stelsel zouden aantasten;

Or.en

Amendement 13
Lara Comi, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het voorstel van de 
Commissie tot herziening van het huidige 
rechtskader voor de Europese normalisatie 
vergezeld moet gaan van een 
strategiedocument waarin een breed kader 
wordt vastgesteld voor maatregelen op 

3. verzoekt de Commissie haar voorstel tot 
herziening van het huidige rechtskader 
voor de Europese normalisatie vergezeld te 
doen gaan van een strategiedocument 
waarin een breed kader wordt vastgesteld 
voor maatregelen op Europees en nationaal 
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Europees en nationaal niveau, waaronder 
concrete voorstellen voor de verbeteringen 
die niet via een herziening van de 
wetgeving kunnen worden gerealiseerd; 
onderstreept dat een dergelijk 
strategiedocument zich niet mag beperken 
tot de aanbevelingen die in het EXPRESS-
verslag worden gedaan;

niveau, waaronder concrete voorstellen 
voor de verbeteringen die niet via een 
herziening van de wetgeving kunnen 
worden gerealiseerd; onderstreept dat een 
dergelijk strategiedocument zich niet mag 
beperken tot de aanbevelingen die in het 
EXPRESS-verslag worden gedaan;

Or.en

Amendement 14
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is ingenomen met het witboek van 
de Commissie van 3 juli 2009 getiteld 
"Modernisering van de ICT-normalisatie 
in de EU - Hoe nu verder?"
(COM(2009)0324); verzoekt de lidstaten 
en de Commissie de belangrijkste 
aanbevelingen uit dat witboek uit te 
voeren om te zorgen voor de 
beschikbaarheid van relevante 
wereldwijde ICT-normen, zodat die in het 
EU-beleid en in de openbare 
aanbestedingen van de EU kunnen 
worden geïmplementeerd en gebruikt;

Or.en

Amendement 15
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt de Commissie in haar voornemen 
om in het rechtskader voor de Europese 
normalisatie de beginselen op te nemen die 
vermeld staan in de overeenkomst van de 
Wereldhandelsorganisatie inzake 
technische handelsbelemmeringen 

4. steunt de Commissie in haar voornemen 
om in het rechtskader voor de Europese 
normalisatie de beginselen op te nemen die 
vermeld staan in de overeenkomst van de 
Wereldhandelsorganisatie inzake 
technische handelsbelemmeringen 
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(transparantie, openheid, onpartijdigheid, 
consensus, efficiëntie, relevantie en 
consistentie), teneinde een sterkere 
toepassing daarvan binnen het Europese 
normalisatiestelsel te bereiken;

(transparantie, openheid, onpartijdigheid, 
consensus, effectiviteit, relevantie en 
coherentie), teneinde een sterkere 
toepassing daarvan binnen het Europese 
normalisatiestelsel te bereiken;

Or.en

Amendement 16
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van oordeel dat de opname van de 
WTO-beginselen in het rechtskader niet 
tot gevolg mag hebben dat er naast de drie 
reeds bestaande instituten - te weten CEN, 
CENELEC en het Europees Instituut voor 
telecommunicatienormen (ETSI)- nog 
meer erkende Europese 
normalisatieorganisaties (ENO's) zullen 
komen;

Or.en

Amendement 17
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. is van oordeel dat deze beginselen 
zouden kunnen worden aangevuld met 
andere attributen zoals onderhoud, 
beschikbaarheid, kwaliteit, neutraliteit en 
toerekenbaarheid; meent dat al deze 
beginselen nader moeten worden 
uitgewerkt en gedefinieerd en dat er 
specifiek toezichtsysteem moet worden 
ingevoerd om ervoor te zorgen dat zij op 
nationaal en Europees niveau worden 
toegepast bij de ontwikkeling van normen 
die bedoeld zijn als ondersteuning van 
wetgeving en beleid van de EU;
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Or.en

Amendement 18
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept evenwel dat deze 
beginselen op zichzelf geen voldoende 
waarborg vormen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke belanghebbenden – met 
name vertegenwoordigers van 
gezondheids- en veiligheids-, 
consumenten- en milieubelangen –
adequaat vertegenwoordigd zijn in het 
normalisatieproces; beschouwt daarom de 
toevoeging van het beginsel van 
“evenwichtige vertegenwoordiging” als 
een essentieel onderdeel, aangezien het, 
telkens wanneer het openbaar belang in 
het geding is, van het grootste belang is de 
standpunten van alle belanghebbenden op 
evenwichtige wijze mee te wegen, in het 
bijzonder bij de ontwikkeling van normen 
die bedoeld zijn als ondersteuning van 
wetgeving en beleid van de EU;

schrappen

Or.de

Amendement 19
Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept evenwel dat deze 
beginselen op zichzelf geen voldoende 
waarborg vormen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke belanghebbenden – met 
name vertegenwoordigers van 
gezondheids- en veiligheids-, 
consumenten- en milieubelangen –

5. onderstreept evenwel dat deze 
beginselen op zichzelf geen voldoende 
waarborg vormen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke belanghebbenden – met 
name vertegenwoordigers van 
gezondheids- en veiligheids-, 
consumenten- en milieubelangen –
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adequaat vertegenwoordigd zijn in het 
normalisatieproces; beschouwt daarom de 
toevoeging van het beginsel van 
“evenwichtige vertegenwoordiging” als 
een essentieel onderdeel, aangezien het, 
telkens wanneer het openbaar belang in het 
geding is, van het grootste belang is de 
standpunten van alle belanghebbenden op 
evenwichtige wijze mee te wegen, in het 
bijzonder bij de ontwikkeling van normen 
die bedoeld zijn als ondersteuning van 
wetgeving en beleid van de EU;

adequaat vertegenwoordigd zijn in het 
normalisatieproces; beschouwt daarom de 
toevoeging van het beginsel van “passende
vertegenwoordiging” als een essentieel 
onderdeel, aangezien het, telkens wanneer 
het openbaar belang in het geding is, van
het grootste belang is de standpunten van 
alle belanghebbenden op passende wijze 
mee te wegen, in het bijzonder bij de 
ontwikkeling van normen die bedoeld zijn 
als ondersteuning van wetgeving en beleid 
van de EU;

Or.en

Amendement 20
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept evenwel dat deze 
beginselen op zichzelf geen voldoende 
waarborg vormen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke belanghebbenden – met 
name vertegenwoordigers van 
gezondheids- en veiligheids-, 
consumenten- en milieubelangen –
adequaat vertegenwoordigd zijn in het 
normalisatieproces; beschouwt daarom de 
toevoeging van het beginsel van 
“evenwichtige vertegenwoordiging” als 
een essentieel onderdeel, aangezien het, 
telkens wanneer het openbaar belang in het 
geding is, van het grootste belang is de 
standpunten van alle belanghebbenden op 
evenwichtige wijze mee te wegen, in het 
bijzonder bij de ontwikkeling van normen 
die bedoeld zijn als ondersteuning van
wetgeving en beleid van de EU;

5. onderstreept evenwel dat deze 
beginselen op zichzelf geen voldoende 
waarborg vormen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke belanghebbenden – met 
name vertegenwoordigers van 
gezondheids- en veiligheids-, 
consumenten- en milieubelangen –
adequaat vertegenwoordigd zijn in het 
normalisatieproces; beschouwt daarom de 
toevoeging van het beginsel van “relevante
vertegenwoordiging” als een essentieel 
onderdeel, aangezien het, telkens wanneer 
het openbaar belang in het geding is, van 
het grootste belang is de standpunten van 
alle belanghebbenden op relevante wijze 
mee te wegen, in het bijzonder bij de 
ontwikkeling van normen waaraan in de 
wetgeving en het beleid van de EU zal 
worden gerefereerd;

Or.en
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Amendement 21
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept evenwel dat deze 
beginselen op zichzelf geen voldoende 
waarborg vormen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke belanghebbenden – met 
name vertegenwoordigers van 
gezondheids- en veiligheids-, 
consumenten- en milieubelangen –
adequaat vertegenwoordigd zijn in het 
normalisatieproces; beschouwt daarom de 
toevoeging van het beginsel van 
“evenwichtige vertegenwoordiging” als 
een essentieel onderdeel, aangezien het, 
telkens wanneer het openbaar belang in het 
geding is, van het grootste belang is de 
standpunten van alle belanghebbenden op 
evenwichtige wijze mee te wegen, in het 
bijzonder bij de ontwikkeling van normen 
die bedoeld zijn als ondersteuning van 
wetgeving en beleid van de EU;

5. onderstreept evenwel dat deze 
beginselen op zichzelf geen voldoende 
waarborg vormen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke belanghebbenden – met 
name vertegenwoordigers van 
gezondheids- en veiligheids-, 
consumenten- en milieubelangen –
adequaat vertegenwoordigd zijn in het 
normalisatieproces; beschouwt daarom de 
toevoeging van het beginsel van “passende
vertegenwoordiging” als een essentieel 
onderdeel, aangezien het, telkens wanneer 
het openbaar belang in het geding is, van 
het grootste belang is de standpunten van 
alle belanghebbenden op passende wijze 
mee te wegen, in het bijzonder bij de 
ontwikkeling van normen die bedoeld zijn 
als ondersteuning van wetgeving en beleid 
van de EU, maar erkent ook het vrijwillig 
karakter van de Europese normalisatie en 
de noodzaak bij normalisatieprojecten 
steeds de meest vooraanstaande
technische deskundigen in te schakelen;

Or.en

Amendement 22
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept evenwel dat deze 
beginselen op zichzelf geen voldoende 
waarborg vormen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke belanghebbenden – met 
name vertegenwoordigers van 
gezondheids- en veiligheids-, 

5. onderstreept evenwel dat deze 
beginselen op zichzelf geen voldoende 
waarborg vormen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke belanghebbenden – met 
name vertegenwoordigers van 
gezondheids- en veiligheids-, 
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consumenten- en milieubelangen –
adequaat vertegenwoordigd zijn in het 
normalisatieproces; beschouwt daarom de 
toevoeging van het beginsel van 
“evenwichtige vertegenwoordiging” als 
een essentieel onderdeel, aangezien het, 
telkens wanneer het openbaar belang in het 
geding is, van het grootste belang is de 
standpunten van alle belanghebbenden op 
evenwichtige wijze mee te wegen, in het 
bijzonder bij de ontwikkeling van normen 
die bedoeld zijn als ondersteuning van 
wetgeving en beleid van de EU;

consumenten- en milieubelangen –
adequaat vertegenwoordigd zijn in het 
normalisatieproces; beschouwt daarom de 
toevoeging van het beginsel dat gezorgd 
moet worden voor een “evenwichtige en 
passende vertegenwoordiging” van 
maatschappelijke belangengroepen en het 
mkb in de nationale 
normalisatieorganisaties, alsook voor een 
passende vertegenwoordiging in de 
ENO's, als een essentieel onderdeel, 
aangezien het, telkens wanneer het 
openbaar belang in het geding is, van het 
grootste belang is de standpunten van alle 
belanghebbenden op evenwichtige wijze 
mee te wegen, in het bijzonder bij de 
ontwikkeling van normen die ontworpen
worden ter ondersteuning van wetgeving 
en beleid van de EU;

Or.fr

Amendement 23
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept evenwel dat deze 
beginselen op zichzelf geen voldoende 
waarborg vormen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke belanghebbenden – met 
name vertegenwoordigers van 
gezondheids- en veiligheids-, 
consumenten- en milieubelangen –
adequaat vertegenwoordigd zijn in het 
normalisatieproces; beschouwt daarom de 
toevoeging van het beginsel van 
“evenwichtige vertegenwoordiging” als 
een essentieel onderdeel, aangezien het, 
telkens wanneer het openbaar belang in het 
geding is, van het grootste belang is de 
standpunten van alle belanghebbenden op 
evenwichtige wijze mee te wegen, in het 
bijzonder bij de ontwikkeling van normen 
die bedoeld zijn als ondersteuning van 

5. onderstreept evenwel dat deze 
beginselen op zichzelf geen voldoende 
waarborg vormen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke belanghebbenden – met 
name vertegenwoordigers van 
gezondheids- en veiligheids-, 
consumenten- en milieubelangen –
adequaat vertegenwoordigd zijn in het 
normalisatieproces; beschouwt daarom de 
toevoeging van het beginsel van 
“evenwichtige vertegenwoordiging” als 
een essentieel onderdeel, aangezien het, 
telkens wanneer het openbaar belang in het 
geding is, van het grootste belang is de 
standpunten van alle belanghebbenden op 
evenwichtige wijze mee te wegen, in het 
bijzonder bij de ontwikkeling van normen 
die bedoeld zijn als ondersteuning van 
wetgeving en beleid van de EU; is van 
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wetgeving en beleid van de EU; oordeel dat er omwille van het beginsel 
van evenwichtige vertegenwoordiging 
voor moet worden gezorgd dat 
maatschappelijke belangengroepen die 
wel inspraak zouden moeten hebben maar 
geen commercieel belang hebben bij het 
werk, zoals consumentenorganisaties, bij 
het normalisatiewerk worden betrokken; 

Or.da

Amendement 24
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept evenwel dat deze 
beginselen op zichzelf geen voldoende 
waarborg vormen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke belanghebbenden – met 
name vertegenwoordigers van 
gezondheids- en veiligheids-, 
consumenten- en milieubelangen –
adequaat vertegenwoordigd zijn in het 
normalisatieproces; beschouwt daarom de 
toevoeging van het beginsel van 
“evenwichtige vertegenwoordiging” als 
een essentieel onderdeel, aangezien het, 
telkens wanneer het openbaar belang in het 
geding is, van het grootste belang is de 
standpunten van alle belanghebbenden op 
evenwichtige wijze mee te wegen, in het 
bijzonder bij de ontwikkeling van normen 
die bedoeld zijn als ondersteuning van 
wetgeving en beleid van de EU;

5. onderstreept evenwel dat deze 
beginselen op zichzelf geen voldoende 
waarborg vormen dat alle
belanghebbenden – met name 
vertegenwoordigers van gezondheids- en 
veiligheids-, consumenten- en 
milieubelangen – adequaat 
vertegenwoordigd zijn in het 
normalisatieproces; acht het daarom van 
belang dat, telkens wanneer het openbaar 
belang in het geding is, rekening wordt 
gehouden met de standpunten van alle 
belanghebbenden, in het bijzonder bij de 
ontwikkeling van normen die bedoeld zijn 
als ondersteuning van wetgeving en beleid 
van de EU;

Or.en

Amendement 25
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 a (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat de Europese Unie 
en de lidstaten ervoor moeten zorgen dat 
bij de ontwikkeling van normen meer 
rekening kan worden gehouden met de 
belangen van het mkb en van 
ambachtelijke bedrijven, door de 
strategische maatregelen van de 'Small 
Business Act' uit te voeren in 
overeenstemming met beginsel 7 daarvan: 
financiële steun van de EU, verlaging van 
de kosten van toegang tot de normen, 
systematische publicatie van 
samenvattingen van Europese normen, 
evenwichtige samenstelling van de 
normalisatiecomités;

Or.fr

Amendement 26
Lara Comi, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Catherine Soullie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. wijst erop dat het mkb, hoewel het 
een essentieel onderdeel van de Europese 
markt vormt, niet naar behoren betrokken 
wordt bij het normalisatiestelsel en 
daardoor niet ten volle kan profiteren van 
de voordelen die normalisatie biedt; acht 
het cruciaal dat het mkb beter 
vertegenwoordigd wordt in en deelneemt 
aan het stelsel, vooral in technische 
comités op nationaal niveau; verzoekt de 
Commissie in haar effectbeoordeling in 
het kader van de herziening van het 
Europese normalisatiestelsel na te gaan 
hoe dit doel het best kan worden bereikt 
en te berekenen hoeveel geld er nodig is 
om het mkb daarbij te helpen;

Or.en
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Amendement 27
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. erkent dat normen voor diensten vaak 
een antwoord zijn op specifieke nationale 
omstandigheden en dat de ontwikkeling 
van deze normen verband houdt met de 
behoeften van de markt; onderstreept 
evenwel dat de ontwikkeling van Europese 
normen voor diensten, zoals bepaald in 
Richtlijn 2006/123/EG betreffende 
diensten op de interne markt, de verdere 
harmonisatie in de dienstensector ten goede 
zal komen, Europese diensten 
transparanter, kwalitatief beter en 
concurrerender zal maken en de 
concurrentie, de innovatie, het slechten van 
handelsbelemmeringen en de 
consumentenbescherming zal bevorderen;

7. erkent dat normen voor diensten vaak 
een antwoord zijn op specifieke nationale 
omstandigheden en dat de ontwikkeling 
van deze normen zowel verband houdt met 
de behoeften van de markt als met die van 
de gebruiker en met het openbaar belang; 
onderstreept evenwel dat de ontwikkeling 
van Europese normen voor diensten, 
evenals de opstelling van een 
kwaliteitshandvest of kwaliteitsmerk van 
beroepsverenigingen, zoals bepaald in 
Richtlijn 2006/123/EG betreffende 
diensten op de interne markt, de verdere 
harmonisatie in de dienstensector ten goede 
zal komen, Europese diensten 
transparanter, kwalitatief beter en 
concurrerender zal maken en de 
concurrentie, de innovatie, het slechten van 
handelsbelemmeringen en de 
consumentenbescherming kan bevorderen;

Or.de

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. steunt daarom het voornemen van de 
Commissie om normen voor diensten op te 
nemen in het rechtskader voor de Europese 
normalisatie, omdat daarmee niet alleen de 
kennisgeving is gegarandeerd van alle 
nationale dienstennormen die mogelijk een 
technische handelsbelemmering op de 
interne markt zouden kunnen vormen, 
maar ook een behoorlijke rechtsgrond is 
gegeven op basis waarvan de Commissie 
de Europese normalisatieorganisaties 

8. steunt daarom het voornemen van de 
Commissie om normen voor diensten op te 
nemen in het rechtskader voor de Europese 
normalisatie, omdat daarmee de 
kennisgeving is gegarandeerd van alle 
nationale dienstennormen die mogelijk een 
technische handelsbelemmering op de 
interne markt zouden kunnen vormen; wijst 
er tegelijkertijd op dat initiatieven voor 
nieuwe dienstennormen niet van de 
overheid moeten komen, maar van de 
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(ENO's) - te weten CEN, CENELEC en 
het Europees Instituut voor 
telecommunicatienormen (ETSI) – kan 
verzoeken normen in de dienstensector te 
ontwikkelen;

betrokken ondernemingen zelf, aangezien 
zij die normen werkelijk nodig hebben; 

Or.de

Amendement 29
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. steunt daarom het voornemen van de 
Commissie om normen voor diensten op te 
nemen in het rechtskader voor de 
Europese normalisatie, omdat daarmee 
niet alleen de kennisgeving is 
gegarandeerd van alle nationale 
dienstennormen die mogelijk een 
technische handelsbelemmering op de 
interne markt zouden kunnen vormen, 
maar ook een behoorlijke rechtsgrond is 
gegeven op basis waarvan de Commissie
de Europese normalisatieorganisaties 
(ENO's) - te weten CEN, CENELEC en het 
Europees Instituut voor 
telecommunicatienormen (ETSI) – kan 
verzoeken normen in de dienstensector te 
ontwikkelen;

8. stelt daarom voor dat de Commissie de 
belanghebbenden in de dienstensector 
aanspoort om normen te ontwikkelen 
binnen het rechtskader van de Europese 
normalisatieorganisaties (ENO's), te weten 
CEN, CENELEC en het Europees Instituut 
voor telecommunicatienormen (ETSI);

Or.en

Amendement 30
Anja Weisgerber, Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. steunt daarom het voornemen van de 
Commissie om normen voor diensten op te 
nemen in het rechtskader voor de Europese 
normalisatie, omdat daarmee niet alleen 
de kennisgeving is gegarandeerd van alle 

8. steunt daarom de inspanningen van 
beroepsorganisaties om 
kwaliteitshandvesten en kwaliteitsmerken 
op te stellen die naast de nationale en 
Europese wetgeving inzake 
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nationale dienstennormen die mogelijk 
een technische handelsbelemmering op de 
interne markt zouden kunnen vormen, 
maar ook een behoorlijke rechtsgrond is
gegeven op basis waarvan de Commissie 
de Europese normalisatieorganisaties 
(ENO's) - te weten CEN, CENELEC en het 
Europees Instituut voor 
telecommunicatienormen (ETSI) – kan 
verzoeken normen in de dienstensector te 
ontwikkelen;

beroepsactiviteiten worden gebruikt, 
alsook het voornemen van de Commissie 
om normen voor diensten op te nemen in 
het rechtskader voor de Europese 
normalisatie voor diensten waarvoor 
normalisatie mogelijk is en waarvoor de 
beroepsorganisaties geen 
kwaliteitshandvesten hebben opgesteld; 
wijst erop dat er definieerbare en 
ondefinieerbare diensten zijn: 
hooggekwalificeerde intellectuele en 
spirituele diensten kunnen niet in de
Europese rechtsbegrippen worden 
gedefinieerd en normalisatie op dat gebied 
kan dus alleen maar betrekking hebben 
op raamvoorwaarden (technische en 
feitelijke vereisten, enz.); meent dat 
dienstennormen die aan deze criteria 
voldoen een behoorlijke rechtsgrond 
kunnen vormen op basis waarvan de 
Commissie de Europese 
normalisatieorganisaties (ENO's) - te weten 
CEN, CENELEC en het Europees Instituut 
voor telecommunicatienormen (ETSI) –
kan verzoeken normen in de dienstensector 
te ontwikkelen;

Or.de

Amendement 31
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. steunt daarom het voornemen van de 
Commissie om normen voor diensten op te 
nemen in het rechtskader voor de Europese 
normalisatie, omdat daarmee niet alleen
de kennisgeving is gegarandeerd van alle 
nationale dienstennormen die mogelijk een 
technische handelsbelemmering op de 
interne markt zouden kunnen vormen, 
maar ook een behoorlijke rechtsgrond is 
gegeven op basis waarvan de Commissie 
de Europese normalisatieorganisaties 
(ENO's) - te weten CEN, CENELEC en 
het Europees Instituut voor 

8. stelt voor dat de Commissie de 
deelnemers aanmoedigt om normen voor 
diensten te ontwikkelen binnen het 
rechtskader van de Europese 
normalisatieorganisaties (ENO's) - te 
weten CEN, CENELEC en het Europees 
Instituut voor telecommunicatienormen 
(ETSI), ten einde de kennisgeving te 
garanderen van alle nationale 
dienstennormen die mogelijk een 
technische handelsbelemmering op de 
interne markt zouden kunnen vormen en 
uiteindelijk zoveel mogelijk deze 
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telecommunicatienormen (ETSI) – kan
verzoeken normen in de dienstensector te 
ontwikkelen;

fragmentatie tussen verschillende 
nationale normen te voorkomen; verzoekt 
de Commissie normen voor diensten op te 
nemen in het rechtskader voor de 
Europese normalisatie, indien de op 
vrijwillige basis door de ENO’s bereikte 
resultaten ontoereikend mochten blijken, 
wat de Commissie een rechtsgrond zou 
verschaffen om de ENO’s te verzoeken 
normen in de dienstensector te 
ontwikkelen;

Or.fr

Amendement 32
Zuzana Roithová

Ontwerpresolutie
Paragraph 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. acht het noodzakelijk dat er tussen 
de lidstaten overeenstemming wordt 
bereikt over Europese minimumnormen 
voor producten die van belang zijn voor 
een gezonde lichaamsontwikkeling (zoals 
orthopedisch verantwoord schoeisel voor 
kinderen); meent dat dergelijke normen 
niet alleen zouden waarborgen dat de 
kwaliteit van in de EU geproduceerde 
goederen behouden blijft, maar vooral 
ook dat de kwaliteit van uit derde landen 
ingevoerde goederen aanzienlijk wordt 
verbeterd; verzoekt de Commissie en de 
Europese normalisatieorganisaties 
derhalve om op basis van 
wetenschappelijke studies die een verband 
aantonen tussen schoeisel van slechte 
orthopedische kwaliteit en het 
toenemende aantal orthopedische 
aandoeningen in de EU-lidstaten, 
Europese normen op dit gebied te 
ontwikkelen;

Or.cs
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Amendement 33
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. beklemtoont dat de procedure voor 
normen in verband met de richtlijn inzake 
algemene productveiligheid moet worden 
bespoedigd, ten einde de 
consumentenbescherming verder te 
verbeteren;

Or.el

Amendement 34
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. bevestigt dat de Europese normalisatie 
ter ondersteuning van de wetgeving in het 
kader van de “nieuwe benadering” een 
succesvol en essentieel instrument is 
gebleken bij de voltooiing van de interne 
markt; merkt op dat het aantal 
normalisatiemandaten ter ondersteuning
van wetgeving op andere terreinen dan die 
welke onder de “nieuwe benadering” 
vallen, de laatste jaren is toegenomen, wat 
erop duidt dat op een brede scala van EU-
beleidsterreinen voor dit model is gekozen; 
acht het wenselijk het gebruik van normen 
op andere wetgevings- en beleidsgebieden 
buiten de interne markt uit te breiden, 
rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van de betrokken gebieden, 
overeenkomstig de beginselen van betere 
regelgeving;

9. bevestigt dat de Europese normalisatie 
ter ondersteuning van de wetgeving in het 
kader van de “nieuwe benadering” een 
succesvol en essentieel instrument is 
gebleken bij de voltooiing van de interne 
markt; merkt op dat het aantal 
normalisatiemandaten waaraan in
wetgeving op andere terreinen dan die 
welke onder de “nieuwe benadering” 
vallen wordt gerefereerd, de laatste jaren is 
toegenomen, wat erop duidt dat op een 
brede scala van EU-beleidsterreinen voor 
dit model is gekozen; acht het wenselijk 
het refereren aan normen op andere 
wetgevings- en beleidsgebieden buiten de 
interne markt te stimuleren, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
de betrokken gebieden, overeenkomstig de 
beginselen van betere regelgeving;

Or.en
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Amendement 35
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. bevestigt dat de Europese normalisatie 
ter ondersteuning van de wetgeving in het 
kader van de “nieuwe benadering” een 
succesvol en essentieel instrument is 
gebleken bij de voltooiing van de interne 
markt; merkt op dat het aantal 
normalisatiemandaten ter ondersteuning 
van wetgeving op andere terreinen dan die 
welke onder de “nieuwe benadering” 
vallen, de laatste jaren is toegenomen, wat 
erop duidt dat op een brede scala van EU-
beleidsterreinen voor dit model is gekozen;
acht het wenselijk het gebruik van 
normen op andere wetgevings- en 
beleidsgebieden buiten de interne markt 
uit te breiden, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
gebieden, overeenkomstig de beginselen 
van betere regelgeving;

9. bevestigt dat de Europese normalisatie 
ter ondersteuning van de wetgeving in het 
kader van de “nieuwe benadering” een 
succesvol en essentieel instrument is 
gebleken bij de voltooiing van de interne 
markt; merkt op dat het aantal 
normalisatiemandaten ter ondersteuning 
van wetgeving op andere terreinen dan die 
welke onder de “nieuwe benadering” 
vallen, de laatste jaren is toegenomen, wat 
erop duidt dat op een brede scala van EU-
beleidsterreinen voor dit model is gekozen;

Or.en

Amendement 36
Damien Abad, Lara Comi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt dat het van het grootste belang is 
een duidelijke scheidslijn te trekken tussen 
wetgeving en normalisatie om onjuiste 
interpretaties met betrekking tot de 
doelstellingen van de wet en het gewenste 
beschermingsniveau te voorkomen; 
onderstreept dat de Europese wetgever bij 
het vaststellen van essentiële vereisten in 
regelgeving uiterst waakzaam en precies 
moet zijn, terwijl de Commissie de 
doelstellingen van het normalisatiewerk 
duidelijk en nauwkeurig in de mandaten 

10. stelt dat het van het grootste belang is 
een duidelijke scheidslijn te trekken tussen 
wetgeving en normalisatie om onjuiste 
interpretaties met betrekking tot de 
doelstellingen van de wet en het gewenste 
beschermingsniveau te voorkomen; 
onderstreept dat de Europese wetgever bij 
het vaststellen van essentiële vereisten in 
regelgeving uiterst waakzaam en precies 
moet zijn, terwijl de Commissie de 
doelstellingen van het normalisatiewerk 
duidelijk en nauwkeurig in de mandaten 
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moet afbakenen; onderstreept dat de rol 
van normalisatie-instanties zich moet 
beperken tot het vaststellen van de 
technische middelen voor de 
verwezenlijking van de door de wetgever 
omschreven doelstellingen, onder 
waarborging van een hoog 
beschermingsniveau;

moet afbakenen; onderstreept dat de rol 
van normalisatie-instanties zich moet 
beperken tot het vaststellen van de 
technische middelen voor de 
verwezenlijking van de door de wetgever 
omschreven doelstellingen en tot het 
waarborgen van een hoog 
beschermingsniveau;

Or.en

Amendement 37
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraph 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst er andermaal op dat het 
essentieel is dat de Europese normen 
binnen een redelijke tijdsspanne worden 
ontwikkeld, vooral op gebieden waar 
normen snel nodig zijn om in de 
behoeften van het overheidsbeleid te 
voorzien en in te spelen op snel 
veranderende marktomstandigheden; 
verzoekt de Europese en nationale 
normalisatieorganisaties daarom te 
blijven streven naar steeds meer 
efficiëntie en effectiviteit, daarbij 
bedenkend dat de versnelling van het 
normalisatieproces niet ten koste mag 
gaan van de beginselen van openheid, 
kwaliteit, transparantie en consensus 
tussen alle betrokken partijen;

Or.en

Amendement 38
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. meent dat het normalisatieproces 
ten dele zal worden bespoedigd als de 
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Commissie, alvorens een mandaat te 
geven, beter overleg pleegt met de ENO's, 
zodat deze sneller - bij voorkeur binnen 
twee maanden - kunnen laten weten of zij 
een normalisatietaak op zich kunnen 
nemen;

Or.en

Amendement 39
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. wijst op het belang van het bij 
Richtlijn 98/34 ingestelde comité als 
forum waar de Commissie en de lidstaten 
overleg kunnen plegen over kwesties in 
verband met technische regelgeving en 
normalisatie; is van mening dat 
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement zouden moeten worden 
uitgenodigd voor de vergaderingen van dit 
comité (of de opvolger daarvan), waarbij 
eveneens vertegenwoordigers van de 
Europese en nationale 
normalisatieorganisaties van Europese 
belangenorganisaties als waarnemers 
aanwezig zouden moeten kunnen zijn, met 
name wanneer er gesproken wordt over 
normalisatiemandaten;

Or.en

Amendement 40
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de Commissie op aan 
verbeterde systemen voor de coördinatie 
van het normalisatiebeleid en de 
desbetreffende activiteiten te ontwikkelen 

11. dringt er bij de Commissie op aan dat 
zij de ENO's (CEN, CENELEC en ETSI) 
aanspoort tot verbetering van en toezicht 
op hun processen voor de coördinatie van 
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en te gebruiken, die alle 
overheidsaspecten van het 
normalisatieproces dienen te bestrijken, 
vanaf de voorbereiding en verstrekking van 
mandaten, via toezicht op het werk van de 
technische comités om te waarborgen dat 
de opgestelde normen voldoen aan de 
essentiële vereisten van de respectieve 
wetgeving, tot de formele goedkeuring, 
publicatie en toepassing van de normen;

het normalisatiebeleid en de desbetreffende 
activiteiten, die aspecten van het gehele 
normalisatieproces dienen te bestrijken, 
vanaf de voorbereiding en verstrekking van 
mandaten, via toezicht op het werk van de 
technische comités en door na te gaan of 
de gemandateerde normen stroken met 
het beleid en de wetgeving van de EU die 
eventueel al op het betrokken terrein 
bestaan;

verzoekt de Commissie het proces met het 
oog op de mandatering van ENO's zo te 
herzien en te rationaliseren dat het ook 
een overlegfase met de belanghebbenden 
omvat, alsook een grondige analyse om de 
noodzaak van een nieuwe 
normalisatieactiviteit te staven, ten einde 
te waarborgen dat het normalisatiewerk 
relevant is en dat overlapping en 
proliferatie van uiteenlopende normen en 
specificaties worden voorkomen;

Or.en

Amendement 41
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept de belangrijke rol van de 
“deskundigen nieuwe benadering”, die 
moeten nagaan of geharmoniseerde 
normen in overeenstemming zijn met de 
desbetreffende EU-wetgeving; wijst erop 
dat deze deskundigen momenteel worden 
geselecteerd door en werkzaam zijn binnen 
de ENO’s, hetgeen een aanzienlijke 
administratieve last voor deze organisaties 
betekent en soms aanleiding is voor 
bezorgdheid onder de belanghebbenden 
over de onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid van het proces; verzoekt 
daarom de Commissie te onderzoeken of 
herziening van de bestaande procedures 
geboden is; is voorts van mening dat de 
Commissie een procedure moet vaststellen 

12. onderstreept de belangrijke rol van de 
“deskundigen nieuwe benadering”, die 
moeten nagaan of geharmoniseerde 
normen in overeenstemming zijn met de 
desbetreffende EU-wetgeving; wijst erop 
dat deze deskundigen momenteel worden 
geselecteerd door en werkzaam zijn binnen 
de ENO’s, hetgeen een aanzienlijke 
administratieve last voor deze organisaties 
betekent en soms aanleiding is voor 
bezorgdheid onder de belanghebbenden 
over de onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid van het proces; verzoekt 
daarom de Commissie te onderzoeken of 
herziening van de bestaande procedures
geboden is; is voorts van mening dat de 
Commissie een procedure moet vaststellen 
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om ervoor te zorgen dat gemandateerde 
normen in overeenstemming zijn met ander 
EU-beleid en –wetgeving buiten het 
toepassingsgebied van de “nieuwe 
benadering”;

om ervoor te zorgen dat gemandateerde 
normen in overeenstemming zijn met ander 
EU-beleid en –wetgeving buiten het 
toepassingsgebied van de “nieuwe 
benadering”; is van mening dat dit moet 
gebeuren tijdens de ontwikkeling van de 
normen, ten einde te voorkomen dat er als 
gevolg van verwerping achteraf 
vertraging en ondoelmatigheid ontstaat;

Or.en

Amendement 42
Edvard Kožušník, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de geleverde normen grondiger 
te evalueren om te waarborgen dat ze 
voldoen aan de in het mandaat gestelde 
eisen, vooral wanneer de normen gebruikt 
worden voor de doeleinden van de 
"nieuwe benadering", maar er 
tegelijkertijd ook voor te zorgen dat de 
goedkeuring van de normen niet al te veel 
verdere vertraging oplevert; is 
voornemens om in het kader van de 
komende herziening van het Europese 
normalisatiestelsel na te gaan of het 
momenteel aan de Commissie en de 
lidstaten toegekende recht om normen 
aan te vechten wanneer die niet volledig 
voldoen aan de wezenlijke vereisten van 
de desbetreffende wetgeving, uit te 
breiden tot het Parlement;

Or.en

Amendement 43
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw) 



PE448.863v01-00 26/68 AM\830662NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de Commissie omwille van 
de transparantie om beslissingen 
aangaande formele bezwaren tegen 
normen op eenduidige wijze bekend te 
maken en een actueel overzicht 
beschikbaar te stellen van alle acties in 
verband met formele bezwaren; verzoekt 
de Commissie tevens jaarlijks verslag uit 
te brengen over de normalisatiemandaten 
en de vorderingen bij de uitvoering 
daarvan;

Or.en

Amendement 44
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. verzoekt de ENO’s om 
verbetering van hun huidige 
mechanismen voor de beslechting van 
geschillen over normen; merkt op dat de 
huidige mechanismen wellicht niet altijd 
effectief zijn omdat hun samenstelling in 
feite het standpunt weerspiegelt van 
degenen die de norm hebben 
goedgekeurd; stelt daarom voor de 
geschilmechanismen uit te breiden met 
onafhankelijke externe deskundigen en/of 
Europese maatschappelijke 
belangengroepen die momenteel 
geassocieerd lid of samenwerkingspartner 
van de ENO's zijn;

Or.en

Amendement 45
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. beseft dat het huidige EU-
financieringsstelsel ter ondersteuning van 
Europese normalisatie vaak tot frustratie 
leidt vanwege de steeds veranderende 
regels, de hoge auditkosten en de trage 
betalingsmachtigingen; benadrukt dat er 
dringend behoefte is aan verlaging van 
deze kosten en vermindering van de hoge 
administratieve lasten om te voldoen aan 
de financiële regels van de EU, waardoor 
de voordelen van de verstrekte financiële 
steun soms teniet worden gedaan; is van 
mening dat de Commissie en de ENO's 
beter zouden kunnen samenwerken om 
een stabiel en gebruiksvriendelijk kader 
voor de financiële bijdrage van de EU aan 
de Europese normalisatie tot stand te 
brengen, wat de doeltreffendheid van het 
stelsel zeer ten goede zou komen; 

Or.en

Amendement 46
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 sexies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 sexies. betuigt zijn steun aan het 
Keymark, een vrijwillig Europees 
certificatiemerk van CEN/CENELEC dat 
de conformiteit van een product met de 
Europese normen aantoont; wijst erop dat 
het Keymark een waardevol alternatief 
vormt voor de uiteenlopende nationale 
certificatiesystemen in het kader waarvan 
een product in de diverse lidstaten steeds 
weer opnieuw moet worden getest en 
gecertificeerd, wat de handel binnen de 
interne markt kan belemmeren en hoge 
kosten kan meebrengen voor kleine 
bedrijven, en dus hogere prijzen voor de 
consument; spoort de nationale 
normalisatieorganisaties en andere 
nationale certificatie-instanties er 
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derhalve toe aan, het Keymark te 
bevorderen als alternatief voor nationale 
certificatiesystemen; verzoekt ook om een 
Europawijde voorlichtingscampagne om 
het bedrijfsleven en de consument meer 
bewust te maken van de voordelen van het 
Keymark;

Or.en

Amendement 47
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. moedigt Europese en nationale 
normalisatieorganen daarom aan de 
daadwerkelijke participatie van alle 
belanghebbenden in het normalisatieproces 
te bevorderen en te vergemakkelijken, met 
name van vertegenwoordigers van kleine 
en middelgrote ondernemingen (KMO’s), 
consumenten (met inbegrip van 
gehandicapten en kwetsbare consumenten), 
milieubeschermers, werknemers en 
organisaties die andere maatschappelijke 
belangen behartigen;

14. moedigt Europese en nationale 
normalisatieorganen daarom aan de 
daadwerkelijke participatie van alle 
belanghebbenden in het normalisatieproces 
te bevorderen en te vergemakkelijken, met 
name van vertegenwoordigers van kleine 
en middelgrote ondernemingen (KMO’s), 
consumenten (met inbegrip van 
gehandicapten en kwetsbare consumenten), 
milieubeschermers, werknemers en 
organisaties die andere maatschappelijke 
belangen behartigen; meent dat 
participatie onder meer kan worden 
vergemakkelijkt door bijstand te verlenen 
aan met name de partijen die geen 
commercieel belang hebben bij het 
normalisatieproces, zoals 
consumentenvertegenwoordigers;

Or.da

Amendement 48
Lara Comi, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Catherine Soullie, Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. moedigt Europese en nationale 
normalisatieorganen daarom aan de 

14. moedigt Europese en nationale 
normalisatieorganen daarom aan de 
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daadwerkelijke participatie van alle 
belanghebbenden in het normalisatieproces 
te bevorderen en te vergemakkelijken, met 
name van vertegenwoordigers van kleine 
en middelgrote ondernemingen (KMO’s), 
consumenten (met inbegrip van 
gehandicapten en kwetsbare consumenten), 
milieubeschermers, werknemers en 
organisaties die andere maatschappelijke 
belangen behartigen;

daadwerkelijke participatie van alle 
belanghebbenden in het normalisatieproces 
te bevorderen en te vergemakkelijken, met 
name van vertegenwoordigers van kleine 
en middelgrote ondernemingen (KMO’s) 
en alle belanghebbenden die het openbaar 
belang vertegenwoordigen, zoals 
consumenten (met inbegrip van 
gehandicapten en kwetsbare consumenten), 
milieubeschermers, werknemers en 
organisaties die andere maatschappelijke 
belangen behartigen;

Or.en

Amendement 49
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
brengen, gezien het feit dat zij nog steeds 
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat, aangezien er 
bij het versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang 
is geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 
belangengroepen vertegenwoordigen, ten 
minste tot 2020 moet worden 
gehandhaafd;

15. laakt het feit dat de maatschappelijke 
belangengroepen al sinds de jaren 
negentig – en nog steeds - zwak 
vertegenwoordigd zijn in nationale 
technische comités; verzoekt de 
Commissie derhalve te onderzoeken 
waarom de participatie van de 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zo gering is en op grond 
van haar bevindingen eventueel bindende 
regels op te stellen voor de lidstaten 
waarmee maatschappelijke 
belangengroepen toegang krijgen tot het 
nationale normalisatieproces;

Or.de

Amendement 50
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 



PE448.863v01-00 30/68 AM\830662NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
brengen, gezien het feit dat zij nog steeds 
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat, aangezien er 
bij het versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang is
geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 
belangengroepen vertegenwoordigen, ten 
minste tot 2020 moet worden gehandhaafd;

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
brengen, gezien het feit dat zij nog steeds 
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat, aangezien er 
bij het versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau meer vooruitgang moet 
worden geboekt, de financiële en politieke 
steun voor de Europese organisaties die 
deze belangengroepen vertegenwoordigen, 
ten minste tot 2020 moet worden 
gehandhaafd;

Or.en

Amendement 51
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
brengen, gezien het feit dat zij nog steeds 
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat, aangezien er 
bij het versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang is 
geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 
belangengroepen vertegenwoordigen, ten 
minste tot 2020 moet worden gehandhaafd;

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen en van 
het mkb op Europees niveau te waarborgen 
om hun opvattingen doeltreffender naar 
voren te brengen, gezien het feit dat zij nog 
steeds zwak zijn vertegenwoordigd in 
nationale technische comités; stelt dat, 
aangezien er bij het versterken van de 
participatie van het mkb en 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang is 
geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 
belangengroepen vertegenwoordigen, ten 
minste tot 2020 moet worden gehandhaafd;

Or.en
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Amendement 52
Frank Engel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
brengen, gezien het feit dat zij nog steeds
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat, aangezien er 
bij het versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang is 
geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 
belangengroepen vertegenwoordigen, ten 
minste tot 2020 moet worden gehandhaafd;

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen en van 
het mkb op Europees niveau te waarborgen 
om hun opvattingen doeltreffender naar 
voren te brengen, gezien het feit dat zij nog 
steeds zwak zijn vertegenwoordigd in 
nationale technische comités; stelt dat, 
aangezien er bij het versterken van de 
participatie van het mkb en 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang is 
geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 
belangengroepen vertegenwoordigen, ten 
minste tot 2020 moet worden gehandhaafd;

Or.en

Amendement 53
Mitro Repo, Catherine Stihler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
brengen, gezien het feit dat zij nog steeds 
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat, aangezien er 
bij het versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang
is geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 
belangengroepen vertegenwoordigen, ten 

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
brengen, gezien het feit dat zij in de meeste 
lidstaten nog steeds zwak zijn 
vertegenwoordigd in nationale technische 
comités; stelt dat, aangezien er bij het 
versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen in de 
meeste lidstaten op nationaal niveau zeer 
weinig succes is geboekt, de financiële en 
politieke steun voor de Europese 
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minste tot 2020 moet worden 
gehandhaafd;

organisaties die deze belangengroepen 
vertegenwoordigen, ten minste tot 2020 in 
stand moet worden gehouden en 
verhoogd;

Or.en

Amendement 54
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
brengen, gezien het feit dat zij nog steeds 
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat, aangezien er 
bij het versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang
is geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 
belangengroepen vertegenwoordigen, ten 
minste tot 2020 moet worden 
gehandhaafd;

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen en het 
mkb op Europees niveau te waarborgen om 
hun opvattingen doeltreffender naar voren 
te brengen, gezien het feit dat zij in vele 
lidstaten nog steeds zwak zijn 
vertegenwoordigd in nationale technische 
comités; stelt dat, aangezien er bij het 
versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen en het 
mkb in die landen op nationaal niveau zeer 
weinig succes is geboekt, de financiële en 
politieke steun voor de Europese 
organisaties die deze belangengroepen 
vertegenwoordigen, ten minste tot 2020 in 
stand moet worden gehouden en 
verhoogd;

Or.en

Amendement 55
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
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Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
brengen, gezien het feit dat zij nog steeds 
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat, aangezien er 
bij het versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang is 
geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 
belangengroepen vertegenwoordigen, ten 
minste tot 2020 moet worden gehandhaafd;

Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
brengen, gezien het feit dat zij nog steeds 
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat, aangezien er 
bij het versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang is 
geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 
belangengroepen vertegenwoordigen, moet 
worden gehandhaafd, zodat zij een 
prominentere rol kunnen spelen bij het 
verstrekken van advies aan de lidstaten en 
de nationale belangenverenigingen en zo 
waarborgen dat de belanghebbenden 
deelnemen in nationale spiegelcomités die 
betrokken zijn bij Europese 
normalisatieprojecten; is ingenomen met 
de pogingen van de ENO's en de NNO's 
om de "Toolbox met 58 aanbevelingen" 
van de "Access Study" en de 
aanbevelingen van het EXPRESS-verslag 
over de verbetering van toegang voor alle 
belanghebbenden, uit te voeren;

Or.en

Amendement 56
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
brengen, gezien het feit dat zij nog steeds 
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat, aangezien er 
bij het versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang is 
geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van het mkb, 
de ambachtelijke bedrijven en de 
maatschappelijke belangengroepen op 
Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
brengen, gezien het feit dat zij nog steeds 
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat, aangezien er 
bij het versterken van de participatie van 
het mkb, de ambachtelijke bedrijven en de 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang is 
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belangengroepen vertegenwoordigen, ten 
minste tot 2020 moet worden gehandhaafd;

geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 
belangengroepen vertegenwoordigen, ten 
minste tot 2020 moet worden gehandhaafd; 

Or.fr

Amendement 57
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
brengen, gezien het feit dat zij nog steeds 
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat, aangezien er 
bij het versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang is 
geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 
belangengroepen vertegenwoordigen, ten 
minste tot 2020 moet worden 
gehandhaafd;

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
brengen, gezien het feit dat zij nog steeds 
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat, aangezien er 
bij het versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang is 
geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 
belangengroepen vertegenwoordigen, ten 
minste tot 2020 moet worden herzien en 
eventueel verhoogd;

Or.da

Amendement 58
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
Europees niveau te waarborgen om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 

15. onderstreept dat het nodig is – hetgeen 
al sinds de jaren negentig wordt erkend –
de rechtstreekse participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
Europees niveau te stimuleren om hun 
opvattingen doeltreffender naar voren te 
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brengen, gezien het feit dat zij nog steeds 
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat, aangezien er
bij het versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau zeer weinig vooruitgang is
geboekt, de financiële en politieke steun 
voor de Europese organisaties die deze 
belangengroepen vertegenwoordigen, ten 
minste tot 2020 moet worden gehandhaafd;

brengen, gezien het feit dat zij nog steeds 
zwak zijn vertegenwoordigd in nationale 
technische comités; stelt dat bij het 
versterken van de participatie van 
maatschappelijke belangengroepen op 
nationaal niveau vooruitgang moet worden 
geboekt; is van mening dat de financiële 
en politieke steun voor de nationale
organisaties die deze belangengroepen 
vertegenwoordigen, ten minste tot 2020 
moet worden gehandhaafd;

Or.en

Amendement 59
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat deze Europese 
organisaties een sterkere rol binnen de 
ENO’s moeten krijgen; spreekt de 
aanbeveling uit om, onverminderd het 
beginsel van nationale delegatie, aan al 
deze organisaties een stem toe te kennen 
in de technische comités van de ENO’s, 
mist zij geassocieerde leden of 
samenwerkende partners van de ENO’s 
zijn en op technisch niveau hebben 
deelgenomen aan het werk aan het 
betrokken onderwerp; is tevens van 
mening dat aan deze organisaties onder 
dezelfde voorwaarden een symbolische 
stem moet worden toegekend bij de 
formele goedkeuring van normen, waarbij 
die stem niet noodzakelijkerwijs wordt 
meegeteld bij het bepalen van de uitslag, 
maar als indicator moet dienen van de 
mate waarin een bepaalde norm door alle 
belanghebbenden wordt gesteund;

schrappen

Or.en
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Amendement 60
Philippe Juvin, Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat deze Europese
organisaties een sterkere rol binnen de 
ENO’s moeten krijgen; spreekt de 
aanbeveling uit om, onverminderd het 
beginsel van nationale delegatie, aan al 
deze organisaties een stem toe te kennen 
in de technische comités van de ENO’s, 
mist zij geassocieerde leden of 
samenwerkende partners van de ENO’s 
zijn en op technisch niveau hebben 
deelgenomen aan het werk aan het 
betrokken onderwerp; is tevens van 
mening dat aan deze organisaties onder 
dezelfde voorwaarden een symbolische 
stem moet worden toegekend bij de 
formele goedkeuring van normen, waarbij 
die stem niet noodzakelijkerwijs wordt 
meegeteld bij het bepalen van de uitslag, 
maar als indicator moet dienen van de 
mate waarin een bepaalde norm door alle 
belanghebbenden wordt gesteund;

16. is van mening dat nationale 
normalisatieorganisaties een sleutelrol 
moeten spelen bij het bevorderen en 
versterken van de deelname van het mkb 
en de maatschappelijke belangengroepen 
aan het normalisatieproces, aangezien het 
standpunt dat nationale 
vertegenwoordigers overeenkomstig het 
beginsel van nationale delegatie op 
Europees niveau verdedigen het resultaat 
is van besprekingen in het kader van de 
nationale normalisatieorganisaties;

Or.en

Amendement 61
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat deze Europese 
organisaties een sterkere rol binnen de 
ENO’s moeten krijgen; spreekt de 
aanbeveling uit om, onverminderd het 
beginsel van nationale delegatie, aan al 
deze organisaties een stem toe te kennen 
in de technische comités van de ENO’s, 
mist zij geassocieerde leden of 
samenwerkende partners van de ENO’s 
zijn en op technisch niveau hebben 

16. is van mening dat deze Europese 
organisaties onder dezelfde voorwaarden 
een symbolische stem moet worden 
toegekend bij de formele goedkeuring van 
normen, waarbij die stem niet 
noodzakelijkerwijs wordt meegeteld bij het 
bepalen van de uitslag, maar als indicator 
moet dienen van de mate waarin een 
bepaalde norm door alle belanghebbende 
wordt gesteund, op voorwaarde dat zij 
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deelgenomen aan het werk aan het 
betrokken onderwerp; is tevens van 
mening dat aan deze organisaties onder 
dezelfde voorwaarden een symbolische 
stem moet worden toegekend bij de 
formele goedkeuring van normen, waarbij 
die stem niet noodzakelijkerwijs wordt 
meegeteld bij het bepalen van de uitslag, 
maar als indicator moet dienen van de mate 
waarin een bepaalde norm door alle 
belanghebbende wordt gesteund;

geassocieerd lid of samenwerkingspartner 
van de ENO’s zijn en op technisch niveau 
hebben deelgenomen aan de 
desbetreffende 
normalisatiewerkzaamheden;

Or.de

Amendement 62
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat deze Europese 
organisaties een sterkere rol binnen de 
ENO’s moeten krijgen; spreekt de 
aanbeveling uit om, onverminderd het 
beginsel van nationale delegatie, aan al 
deze organisaties een stem toe te kennen in 
de technische comités van de ENO’s, mist 
zij geassocieerde leden of samenwerkende 
partners van de ENO’s zijn en op technisch 
niveau hebben deelgenomen aan het werk 
aan het betrokken onderwerp; is tevens van 
mening dat aan deze organisaties onder 
dezelfde voorwaarden een symbolische
stem moet worden toegekend bij de 
formele goedkeuring van normen, waarbij 
die stem niet noodzakelijkerwijs wordt 
meegeteld bij het bepalen van de uitslag, 
maar als indicator moet dienen van de 
mate waarin een bepaalde norm door alle 
belanghebbende wordt gesteund;

16. is van mening dat deze Europese 
organisaties een sterkere rol binnen de 
ENO’s moeten krijgen; spreekt de 
aanbeveling uit om, onverminderd het 
beginsel van nationale delegatie, aan al 
deze organisaties een stem toe te kennen in 
de technische comités van de ENO’s, mist 
zij geassocieerde leden of samenwerkende 
partners van de ENO’s zijn en op technisch 
niveau hebben deelgenomen aan het werk 
aan het betrokken onderwerp; is tevens van 
mening dat aan deze organisaties onder 
dezelfde voorwaarden een stem moet 
worden toegekend bij de formele 
goedkeuring van normen;

Or.en
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Amendement 63
Frank Engel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat deze Europese 
organisaties een sterkere rol binnen de 
ENO’s moeten krijgen; spreekt de 
aanbeveling uit om, onverminderd het 
beginsel van nationale delegatie, aan al 
deze organisaties een stem toe te kennen in 
de technische comités van de ENO’s, mist 
zij geassocieerde leden of samenwerkende 
partners van de ENO’s zijn en op technisch 
niveau hebben deelgenomen aan het werk 
aan het betrokken onderwerp; is tevens van 
mening dat aan deze organisaties onder 
dezelfde voorwaarden een symbolische 
stem moet worden toegekend bij de 
formele goedkeuring van normen, waarbij 
die stem niet noodzakelijkerwijs wordt 
meegeteld bij het bepalen van de uitslag, 
maar als indicator moet dienen van de 
mate waarin een bepaalde norm door alle 
belanghebbende wordt gesteund;

16. is van mening dat deze Europese 
organisaties een sterkere rol binnen de 
ENO’s moeten krijgen; spreekt de 
aanbeveling uit om, onverminderd het 
beginsel van nationale delegatie, aan al 
deze organisaties een stem toe te kennen in 
de technische comités van de ENO’s, mist 
zij geassocieerde leden of samenwerkende 
partners van de ENO’s zijn en op technisch 
niveau hebben deelgenomen aan het werk 
aan het betrokken onderwerp; is tevens van 
mening dat aan deze organisaties onder 
dezelfde voorwaarden een symbolische 
stem moet worden toegekend bij de 
formele goedkeuring van normen, waarbij 
die stem als indicator moet dienen van de 
mate waarin een bepaalde norm door alle 
belanghebbende wordt gesteund;

Or.en

Amendement 64
Lara Comi, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat deze Europese 
organisaties een sterkere rol binnen de 
ENO’s moeten krijgen; spreekt de 
aanbeveling uit om, onverminderd het 
beginsel van nationale delegatie, aan al 
deze organisaties een stem toe te kennen 
in de technische comités van de ENO’s, 
mist zij geassocieerde leden of 
samenwerkende partners van de ENO’s 
zijn en op technisch niveau hebben 
deelgenomen aan het werk aan het 

16. is van mening dat deze Europese 
organisaties een sterkere rol binnen de 
ENO’s moeten krijgen;
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betrokken onderwerp; is tevens van 
mening dat aan deze organisaties onder 
dezelfde voorwaarden een symbolische 
stem moet worden toegekend bij de 
formele goedkeuring van normen, waarbij 
die stem niet noodzakelijkerwijs wordt 
meegeteld bij het bepalen van de uitslag, 
maar als indicator moet dienen van de 
mate waarin een bepaalde norm door alle 
belanghebbende wordt gesteund;

Or.en

Amendement 65
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. juicht de recente ontwikkelingen in de 
Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO) toe, met name het 
model dat is gebruikt voor de 
ontwikkeling van de ISO 26000-norm 
inzake maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, waarbij de 
nationale normalisatieorganen slecht één 
vertegenwoordiger uit elk van de zes 
aangewezen categorieën 
belanghebbenden (industrie, 
consumenten, regering, werknemers, 
NGO’s, SSRO (diensten, ondersteuning, 
onderzoek en overige)) naar de betrokken 
werkgroep mochten afvaardigen;

schrappen

Or.de

Amendement 66
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. juicht de recente ontwikkelingen in de 
Internationale Organisatie voor 

schrappen
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Normalisatie (ISO) toe, met name het 
model dat is gebruikt voor de 
ontwikkeling van de ISO 26000-norm 
inzake maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, waarbij de 
nationale normalisatieorganen slecht één 
vertegenwoordiger uit elk van de zes 
aangewezen categorieën 
belanghebbenden (industrie, 
consumenten, regering, werknemers, 
NGO’s, SSRO (diensten, ondersteuning, 
onderzoek en overige)) naar de betrokken 
werkgroep mochten afvaardigen;

Or.en

Amendement 67
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. juicht de recente ontwikkelingen in de 
Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO) toe, met name het 
model dat is gebruikt voor de ontwikkeling 
van de ISO 26000-norm inzake 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
waarbij de nationale normalisatieorganen 
slecht één vertegenwoordiger uit elk van de 
zes aangewezen categorieën 
belanghebbenden (industrie, 
consumenten, regering, werknemers, 
NGO’s, SSRO (diensten, ondersteuning, 
onderzoek en overige)) naar de betrokken 
werkgroep mochten afvaardigen;

17. beveelt de ENO's aan de recente 
ontwikkelingen die in de ISO hebben 
plaatsgevonden te bestuderen, zoals met 
name het model dat is gebruikt voor de 
ontwikkeling van de ISO 26000-norm 
inzake maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, waarbij de nationale 
normalisatieorganen slecht één 
vertegenwoordiger uit elk van de zes 
aangewezen categorieën belanghebbenden 
naar de betrokken werkgroep mochten 
afvaardigen;

Or.en

Amendement 68
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 
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Ontwerpresolutie Amendement

17. juicht de recente ontwikkelingen in de 
Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO) toe, met name het 
model dat is gebruikt voor de ontwikkeling 
van de ISO 26000-norm inzake 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
waarbij de nationale normalisatieorganen 
slecht één vertegenwoordiger uit elk van de 
zes aangewezen categorieën 
belanghebbenden (industrie, consumenten, 
regering, werknemers, NGO’s, SSRO 
(diensten, ondersteuning, onderzoek en 
overige)) naar de betrokken werkgroep 
mochten afvaardigen;

17. juicht de recente ontwikkelingen in de 
Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO) toe, met name het 
model dat is gebruikt voor de ontwikkeling 
van de ISO 26000-norm inzake 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
waarbij de nationale normalisatieorganen 
slecht één vertegenwoordiger uit elk van de 
zes aangewezen categorieën 
belanghebbenden (industrie, consumenten, 
regering, werknemers, NGO’s, SSRO 
(diensten, ondersteuning, onderzoek en 
overige)) naar de betrokken werkgroep 
mochten afvaardigen; meent evenwel dat 
de industrie zo nodig ook een tweede 
deskundige moet kunnen afvaardigen die 
het mkb vertegenwoordigt;

Or.fr

Amendement 69
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. juicht de recente ontwikkelingen in de 
Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO) toe, met name het 
model dat is gebruikt voor de ontwikkeling 
van de ISO 26000-norm inzake 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
waarbij de nationale normalisatieorganen 
slecht één vertegenwoordiger uit elk van de 
zes aangewezen categorieën 
belanghebbenden (industrie, consumenten, 
regering, werknemers, NGO’s, SSRO 
(diensten, ondersteuning, onderzoek en 
overige)) naar de betrokken werkgroep 
mochten afvaardigen;

17. raadt de ENO's aan om te kijken naar 
en zo nodig rekening te houden met de 
recente ontwikkelingen in de Internationale 
Organisatie voor Normalisatie (ISO), met 
name het model dat is gebruikt voor de 
ontwikkeling van de ISO 26000-norm 
inzake maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, waarbij de nationale 
normalisatieorganen slecht één 
vertegenwoordiger uit elk van de zes 
aangewezen categorieën belanghebbenden 
(industrie, consumenten, regering, 
werknemers, NGO’s, SSRO (diensten,
ondersteuning, onderzoek en overige)) naar 
de betrokken werkgroep mochten 
afvaardigen, en er indien nodig voor te 
zorgen dat de zwakste actoren naar 
behoren vertegenwoordigd zijn, ten einde 
te voorkomen dat werk dat al op 
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internationaal niveau is verricht, onnodig 
wordt overgedaan;

Or.fr

Amendement 70
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat soortgelijke 
procedures met een vooraf bepaald aantal 
zetels voor de diverse organisaties van 
belanghebbenden een aanzienlijke 
verbetering zouden opleveren in 
vergelijking met de traditionele wijze van 
normalisatie ter ondersteuning van EU-
beleid en –wetgeving; stelt dat, hoewel het 
momenteel moeilijk is een dergelijk 
meerpartijenmodel algemeen in te voeren, 
deze benadering onverwijld door de 
ENO’s moet worden onderzocht als 
alternatief voor de opstelling van normen 
op terreinen van openbaar belang, om zo 
een evenwichtig besluitvormingsproces te 
waarborgen; stelt voor dat het comité uit 
hoofde van Richtlijn 98/34 (of de opvolger 
daarvan) besluit of het bij de uitvoering 
van een mandaat gebruik maakt van dit 
alternatieve model als voor de norm in 
kwestie een bredere participatie van 
belanghebbenden essentieel is; 
onderstreept dat een dergelijk model niet 
van invloed zou zijn op het beginsel van 
nationale delegatie, omdat de 
ontwerpnorm nog steeds door nationale 
spiegelcomités behandeld zou worden en 
via een gewogen stemming door de 
nationale normalisatieorganen (NNO’s) 
zou worden goedgekeurd;

schrappen

Or.en
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Amendement 71
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat soortgelijke 
procedures met een vooraf bepaald aantal 
zetels voor de diverse organisaties van 
belanghebbenden een aanzienlijke 
verbetering zouden opleveren in 
vergelijking met de traditionele wijze van 
normalisatie ter ondersteuning van EU-
beleid en –wetgeving; stelt dat, hoewel het 
momenteel moeilijk is een dergelijk 
meerpartijenmodel algemeen in te voeren, 
deze benadering onverwijld door de 
ENO’s moet worden onderzocht als 
alternatief voor de opstelling van normen 
op terreinen van openbaar belang, om zo 
een evenwichtig besluitvormingsproces te 
waarborgen; stelt voor dat het comité uit 
hoofde van Richtlijn 98/34 (of de opvolger 
daarvan) besluit of het bij de uitvoering 
van een mandaat gebruik maakt van dit 
alternatieve model als voor de norm in 
kwestie een bredere participatie van 
belanghebbenden essentieel is; 
onderstreept dat een dergelijk model niet 
van invloed zou zijn op het beginsel van 
nationale delegatie, omdat de 
ontwerpnorm nog steeds door nationale 
spiegelcomités behandeld zou worden en 
via een gewogen stemming door de 
nationale normalisatieorganen (NNO’s) 
zou worden goedgekeurd;

schrappen

Or.de

Amendement 72
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat soortgelijke schrappen
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procedures met een vooraf bepaald aantal 
zetels voor de diverse organisaties van 
belanghebbenden een aanzienlijke 
verbetering zouden opleveren in 
vergelijking met de traditionele wijze van 
normalisatie ter ondersteuning van EU-
beleid en –wetgeving; stelt dat, hoewel het 
momenteel moeilijk is een dergelijk 
meerpartijenmodel algemeen in te voeren, 
deze benadering onverwijld door de 
ENO’s moet worden onderzocht als 
alternatief voor de opstelling van normen 
op terreinen van openbaar belang, om zo 
een evenwichtig besluitvormingsproces te 
waarborgen; stelt voor dat het comité uit 
hoofde van Richtlijn 98/34 (of de opvolger 
daarvan) besluit of het bij de uitvoering 
van een mandaat gebruik maakt van dit 
alternatieve model als voor de norm in 
kwestie een bredere participatie van 
belanghebbenden essentieel is; 
onderstreept dat een dergelijk model niet 
van invloed zou zijn op het beginsel van 
nationale delegatie, omdat de 
ontwerpnorm nog steeds door nationale 
spiegelcomités behandeld zou worden en 
via een gewogen stemming door de 
nationale normalisatieorganen (NNO’s) 
zou worden goedgekeurd;

Or.en

Amendement 73
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat soortgelijke 
procedures met een vooraf bepaald aantal 
zetels voor de diverse organisaties van
belanghebbenden een aanzienlijke 
verbetering zouden opleveren in 
vergelijking met de traditionele wijze van 
normalisatie ter ondersteuning van EU-
beleid en –wetgeving; stelt dat, hoewel het 
momenteel moeilijk is een dergelijk 
meerpartijenmodel algemeen in te voeren, 

18. is van mening dat soortgelijke 
procedures met een alternatief model met 
een vooraf bepaald aantal zetels voor de 
diverse belanghebbenden een aanzienlijke 
verbetering zouden opleveren in 
vergelijking met de traditionele wijze van 
normalisatie ter ondersteuning van EU-
beleid en –wetgeving; stelt dat, hoewel het 
momenteel moeilijk is een dergelijk model
algemeen in te voeren, deze benadering 
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deze benadering onverwijld door de ENO’s 
moet worden onderzocht als alternatief 
voor de opstelling van normen op terreinen 
van openbaar belang, om zo een 
evenwichtig besluitvormingsproces te 
waarborgen; stelt voor dat het comité uit 
hoofde van Richtlijn 98/34 (of de opvolger 
daarvan) besluit of het bij de uitvoering 
van een mandaat gebruik maakt van dit 
alternatieve model als voor de norm in 
kwestie een bredere participatie van 
belanghebbenden essentieel is; 
onderstreept dat een dergelijk model niet 
van invloed zou zijn op het beginsel van 
nationale delegatie, omdat de ontwerpnorm 
nog steeds door nationale spiegelcomités 
behandeld zou worden en via een gewogen 
stemming door de nationale 
normalisatieorganen (NNO’s) zou worden 
goedgekeurd;

onverwijld door de ENO’s moet worden 
onderzocht als alternatief voor de 
opstelling van normen op terreinen van 
buitengewoon openbaar belang, om zo een 
evenwichtig besluitvormingsproces te 
waarborgen; stelt voor dat het comité uit 
hoofde van Richtlijn 98/34 (of de opvolger 
daarvan) besluit of het bij de uitvoering 
van een mandaat gebruik maakt van dit 
alternatieve model als voor de norm in 
kwestie een bredere participatie van 
belanghebbenden essentieel is; verzoekt de 
Commissie middelen voor te stellen om 
ervoor te zorgen dat de deelname van 
belanghebbenden aan het alternatieve 
model wordt gefinancierd; onderstreept 
dat een dergelijk model niet van invloed 
zou zijn op het beginsel van nationale 
delegatie, omdat de ontwerpnorm nog 
steeds door nationale spiegelcomités 
behandeld zou worden en via een gewogen 
stemming door de nationale 
normalisatieorganen (NNO’s) zou worden 
goedgekeurd;

Or.en

Amendement 74
Mitro Repo, Catherine Stihler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat soortgelijke 
procedures met een vooraf bepaald aantal 
zetels voor de diverse organisaties van
belanghebbenden een aanzienlijke 
verbetering zouden opleveren in 
vergelijking met de traditionele wijze van 
normalisatie ter ondersteuning van EU-
beleid en –wetgeving; stelt dat, hoewel het 
momenteel moeilijk is een dergelijk 
meerpartijenmodel algemeen in te voeren, 
deze benadering onverwijld door de 
ENO’s moet worden onderzocht als 
alternatief voor de opstelling van normen 
op terreinen van openbaar belang, om zo 
een evenwichtig besluitvormingsproces te 

18. is van mening dat soortgelijke 
procedures met een alternatief model met 
een vooraf bepaald aantal zetels voor de 
diverse belanghebbenden een aanzienlijke 
verbetering zouden opleveren in 
vergelijking met de traditionele wijze van 
normalisatie ter ondersteuning van EU-
beleid en –wetgeving; stelt dat het gebruik 
van een dergelijk model onverwijld door 
de ENO’s moet worden onderzocht als 
alternatief voor de opstelling van normen 
op terreinen van buitengewoon openbaar 
belang, om zo een evenwichtig 
besluitvormingsproces te waarborgen; stelt 
voor dat het comité uit hoofde van 
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waarborgen; stelt voor dat het comité uit 
hoofde van Richtlijn 98/34 (of de opvolger 
daarvan) besluit of het bij de uitvoering 
van een mandaat gebruik maakt van dit 
alternatieve model als voor de norm in 
kwestie een bredere participatie van 
belanghebbenden essentieel is; 
onderstreept dat een dergelijk model niet 
van invloed zou zijn op het beginsel van 
nationale delegatie, omdat de ontwerpnorm 
nog steeds door nationale spiegelcomités 
behandeld zou worden en via een gewogen 
stemming door de nationale 
normalisatieorganen (NNO’s) zou worden 
goedgekeurd;

Richtlijn 98/34 (of de opvolger daarvan) 
besluit of het bij de uitvoering van een 
mandaat gebruik maakt van dit alternatieve 
model als voor de norm in kwestie een 
bredere participatie van belanghebbenden 
essentieel is; verzoekt de Commissie 
middelen voor te stellen om ervoor te 
zorgen dat de deelname van de 
belanghebbenden aan het alternatieve 
model wordt gefinancierd; onderstreept 
dat een dergelijk model niet van invloed 
zou zijn op het beginsel van nationale 
delegatie, omdat de ontwerpnorm nog 
steeds door nationale spiegelcomités 
behandeld zou worden en via een gewogen 
stemming door de nationale 
normalisatieorganen (NNO’s) zou worden 
goedgekeurd;

Or.en

Amendement 75
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat soortgelijke 
procedures met een vooraf bepaald aantal 
zetels voor de diverse organisaties van 
belanghebbenden een aanzienlijke 
verbetering zouden opleveren in 
vergelijking met de traditionele wijze van 
normalisatie ter ondersteuning van EU-
beleid en –wetgeving; stelt dat, hoewel het 
momenteel moeilijk is een dergelijk 
meerpartijenmodel algemeen in te voeren, 
deze benadering onverwijld door de 
ENO’s moet worden onderzocht als 
alternatief voor de opstelling van normen 
op terreinen van openbaar belang, om zo 
een evenwichtig besluitvormingsproces te 
waarborgen; stelt voor dat het comité uit 
hoofde van Richtlijn 98/34 (of de opvolger 
daarvan) besluit of het bij de uitvoering 
van een mandaat gebruik maakt van dit 
alternatieve model als voor de norm in 
kwestie een bredere participatie van 

18. is van mening dat de lidstaten, 
wanneer er een duidelijk maatschappelijk 
belang in het geding is, moeten zorgen 
voor financiële steun om te waarborgen 
dat alle belanghebbenden, met inbegrip 
van het mkb, vertegenwoordigd kunnen 
zijn;
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belanghebbenden essentieel is; 
onderstreept dat een dergelijk model niet 
van invloed zou zijn op het beginsel van 
nationale delegatie, omdat de 
ontwerpnorm nog steeds door nationale 
spiegelcomités behandeld zou worden en 
via een gewogen stemming door de 
nationale normalisatieorganen (NNO’s) 
zou worden goedgekeurd;

Or.en

Amendement 76
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. looft het initiatief van CEN en 
CENELEC om een proces van collegiale 
toetsing in te voeren om te beoordelen of 
de NNO's de WTO-beginselen (en 
aanvullende attributen) correct toepassen 
en om voortdurende verbetering en 
uitwisseling van goede praktijken te 
stimuleren; wijst erop dat dit project een 
effectief middel zou moeten zijn om de 
NNO's te versterken en voor meer 
deelname van alle belanghebbenden op 
nationaal niveau te zorgen; meent dat alle 
NNO's bij dit project zouden moeten 
worden betrokken en dat het project moet 
worden onderbouwd met onafhankelijke 
audits; verzoekt CEN en CENELEC een 
verslag over de resultaten van de 
collegiale toetsing op te stellen en 
openbaar te maken;

Or.en

Amendement 77
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 
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Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie en de ENO’s 
opleidingsprogramma’s te bevorderen en 
alle nodige maatregelen te nemen om 
zwakkere NNO’s, die momenteel niet over 
een secretariaat voor de technische 
comités beschikken, in staat te stellen een 
actievere rol in het normalisatieproces te 
gaan spelen;

20. verzoekt de Commissie en de ENO’s 
opleidingsprogramma’s te bevorderen en 
alle nodige maatregelen te nemen om 
zwakkere NNO’s, die momenteel niet 
deelnemen aan het Europese 
normalisatiewerk op een niveau dat 
strookt met hun economische structuur, in 
staat te stellen een actievere rol in het 
normalisatieproces te gaan spelen;

Or.en

Amendement 78
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie en de ENO’s 
opleidingsprogramma’s te bevorderen en 
alle nodige maatregelen te nemen om 
zwakkere NNO’s, die momenteel niet over 
een secretariaat voor de technische comités 
beschikken, in staat te stellen een actievere 
rol in het normalisatieproces te gaan 
spelen;

20. verzoekt de Commissie en de ENO’s 
opleidingsprogramma’s te bevorderen en 
alle nodige maatregelen te nemen om 
zwakkere NNO’s, die momenteel niet over 
een secretariaat voor de technische comités 
beschikken, in staat te stellen een actievere 
rol in het normalisatieproces te gaan 
spelen; is van mening dat deze 
programma's vooral gericht moeten zijn 
op het mkb, dat gewezen moet worden op 
het belang van normen als strategisch 
interessant marketingmiddel;

Or.en

Amendement 79
Damien Abad, Catherine Soullie, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie en de ENO’s 
opleidingsprogramma’s te bevorderen en 
alle nodige maatregelen te nemen om 
zwakkere NNO’s, die momenteel niet over 

20. verzoekt de Commissie en de ENO’s 
opleidingsprogramma’s te bevorderen en 
alle nodige maatregelen te nemen om 
zwakkere NNO’s, die momenteel niet over 
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een secretariaat voor de technische comités 
beschikken, in staat te stellen een actievere 
rol in het normalisatieproces te gaan 
spelen;

een secretariaat voor de technische comités 
beschikken, in staat te stellen een actievere 
rol in het normalisatieproces te gaan spelen 
ten einde het vertrouwen in de interne 
markt te vergroten door te zorgen voor
gelijke concurrentievoorwaarden; is van 
mening dat deze programma's ook gericht 
moeten zijn op het mkb, dat gewezen moet 
worden op het belang van normen als 
strategisch interessant marketingmiddel;

Or.en

Amendement 80
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst erop dat de nationale 
normalisatieorganisaties in sommige 
lidstaten problemen ondervinden met de 
nationale wetgevingsinstanties, omdat het 
belang van normalisatie en het correct 
gebruik van normen bij de wetgeving 
verkeerd worden geïnterpreteerd; 

Or.el

Amendement 81
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. beseft dat effectieve deelname van 
zowel nationale als Europese instanties 
aan het normalisatieproces belemmerd 
kan worden door gebrek aan middelen;

Or.el

Amendement 82
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 
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Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan om 
voor een daadwerkelijke 
vertegenwoordiging van alle relevante 
belanghebbenden in de nationale 
technische comités te zorgen, door 
procedures voor toezicht en verslaglegging 
vast te stellen en, waar nodig, financiële 
steun aan zwakkere maatschappelijke 
belangengroepen te verstrekken om hun 
participatie te vergemakkelijken;

21. dringt er bij de lidstaten op aan om 
voor een daadwerkelijke 
vertegenwoordiging van alle relevante 
belanghebbenden in de nationale 
technische comités te zorgen, door 
procedures voor toezicht en verslaglegging 
vast te stellen en financiële steun aan 
zwakkere maatschappelijke 
belangengroepen te verstrekken om hun 
effectieve participatie te waarborgen;

Or.en

Amendement 83
Mitro Repo, Catherine Stihler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan om 
voor een daadwerkelijke 
vertegenwoordiging van alle relevante 
belanghebbenden in de nationale 
technische comités te zorgen, door 
procedures voor toezicht en verslaglegging 
vast te stellen en, waar nodig, financiële 
steun aan zwakkere maatschappelijke 
belangengroepen te verstrekken om hun 
participatie te vergemakkelijken;

21. dringt er bij de lidstaten op aan om 
voor een daadwerkelijke 
vertegenwoordiging van alle relevante 
belanghebbenden in de nationale 
technische comités te zorgen, door 
procedures voor toezicht en verslaglegging 
vast te stellen en financiële steun aan 
zwakkere maatschappelijke 
belangengroepen te verstrekken om hun 
effectieve participatie te waarborgen;

Or.en

Amendement 84
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan om 
voor een daadwerkelijke 
vertegenwoordiging van alle relevante 
belanghebbenden in de nationale 
technische comités te zorgen, door 

21. dringt er bij de lidstaten op aan om 
voor een daadwerkelijke 
vertegenwoordiging van alle relevante 
belanghebbenden in de nationale 
technische comités te zorgen, door 
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procedures voor toezicht en verslaglegging 
vast te stellen en, waar nodig, financiële 
steun aan zwakkere maatschappelijke 
belangengroepen te verstrekken om hun 
participatie te vergemakkelijken;

procedures voor toezicht en verslaglegging 
vast te stellen en, waar nodig, opleiding en 
financiële steun te verstrekken aan 
zwakkere maatschappelijke 
belangengroepen, met inbegrip van het 
mkb, om hun participatie te 
vergemakkelijken; 

Or.fr

Amendement 85
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan om 
voor een daadwerkelijke 
vertegenwoordiging van alle relevante 
belanghebbenden in de nationale 
technische comités te zorgen, door 
procedures voor toezicht en verslaglegging 
vast te stellen en, waar nodig, financiële 
steun aan zwakkere maatschappelijke 
belangengroepen te verstrekken om hun 
participatie te vergemakkelijken;

21. dringt er bij de lidstaten op aan om 
voor een daadwerkelijke 
vertegenwoordiging van alle relevante 
belanghebbenden in de nationale 
technische comités te zorgen, door 
procedures voor toezicht en verslaglegging 
vast te stellen en, waar nodig, financiële 
steun aan het mkb, ambachtelijke 
bedrijven en zwakkere maatschappelijke 
belangengroepen te verstrekken om hun 
participatie te vergemakkelijken;

Or.fr

Amendement 86
Frank Engel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan om 
voor een daadwerkelijke 
vertegenwoordiging van alle relevante 
belanghebbenden in de nationale 
technische comités te zorgen, door 
procedures voor toezicht en verslaglegging 
vast te stellen en, waar nodig, financiële 
steun aan zwakkere maatschappelijke 
belangengroepen te verstrekken om hun 

21. dringt er bij de lidstaten op aan om 
voor een daadwerkelijke 
vertegenwoordiging van alle relevante 
belanghebbenden in de nationale 
technische comités te zorgen, door 
procedures voor toezicht en verslaglegging 
vast te stellen en, waar nodig, financiële 
steun aan zwakkere maatschappelijke 
belangengroepen en aan het mkb te 
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participatie te vergemakkelijken; verstrekken om hun participatie te 
vergemakkelijken;

Or.en

Amendement 87
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de ENO's en de lidstaten 
op gezette tijden een aan specifieke 
rapportagevereisten beantwoordend 
voortgangsverslag voor te leggen aan de 
Commissie over de acties die zij 
ondernemen om te zorgen voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging in de 
technische instanties die belast zijn met de 
ontwikkeling van de gemandateerde 
normen; onderstreept dat die verslagen 
vervolgens moeten worden verwerkt in 
een verslag van de Commissie over de 
inspanningen van de Europese en 
nationale normalisatieorganisaties en de 
bereikte resultaten;

Or.en

Amendement 88
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. verzoekt de NNO's de zwakkere 
belanghebbenden vrij toegang te verlenen 
tot de normalisatiecomités en middelen te 
ontwikkelen om voor meer participatie 
van de belanghebbenden te zorgen, o.a. 
een gratis gebruiksvriendelijk 
mechanisme voor online inzage in alle 
nieuwe voorstellen voor normen; moedigt 
de NNO's aan ervoor te zorgen dat er ook 
communicatie over de grenzen van het 
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systeem heen plaatsvindt, met name bij
openbare enquêtes over nieuwe normen, 
gezien het feit dat openbare enquêtes 
momenteel nog meestal gericht zijn tot de 
huidige deelnemers aan het systeem;

Or.en

Amendement 89
Othmar Karas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. betreurt het dat de overheidsinstanties 
in de meeste lidstaten slechts weinig 
belangstelling tonen voor deelname aan het 
normalisatieproces, ondanks het belang van 
normalisatie als instrument ter 
ondersteuning van wetgeving en 
overheidsbeleid; dringt er bij de lidstaten 
en met name bij de met het markttoezicht 
belaste instanties op aan om 
vertegenwoordigers te sturen naar alle 
nationale technische comités die zich 
bezighouden met de ontwikkeling van 
normen ter ondersteuning van het beleid en 
de wetgeving van de EU; onderstreept dat 
de aanwezigheid van nationale instanties 
bij het debat over de ontwikkeling van 
normen van cruciaal belang is voor een 
goede werking van de wetgeving op de 
terreinen die onder de “nieuwe benadering" 
vallen, en om te voorkomen dat achteraf 
formele bezwaren tegen geharmoniseerde 
normen worden ingediend;

22. betreurt het dat de overheidsinstanties 
in sommige lidstaten slechts weinig 
belangstelling tonen voor deelname aan het 
normalisatieproces, ondanks het belang van 
normalisatie als instrument ter 
ondersteuning van wetgeving en 
overheidsbeleid; dringt er bij de lidstaten 
en met name bij de met het markttoezicht 
belaste instanties op aan om 
vertegenwoordigers te sturen naar alle 
nationale technische comités die zich 
bezighouden met de ontwikkeling van 
normen ter ondersteuning van het beleid en 
de wetgeving van de EU; onderstreept dat 
de aanwezigheid van nationale instanties 
bij het debat over de ontwikkeling van 
normen van cruciaal belang is voor een 
goede werking van de wetgeving op de 
terreinen die onder de “nieuwe benadering" 
vallen, en om te voorkomen dat achteraf 
formele bezwaren tegen geharmoniseerde 
normen worden ingediend;

Or.en

Amendement 90
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 
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Ontwerpresolutie Amendement

22. betreurt het dat de overheidsinstanties 
in de meeste lidstaten slechts weinig 
belangstelling tonen voor deelname aan het 
normalisatieproces, ondanks het belang van 
normalisatie als instrument ter 
ondersteuning van wetgeving en 
overheidsbeleid; dringt er bij de lidstaten 
en met name bij de met het markttoezicht 
belaste instanties op aan om 
vertegenwoordigers te sturen naar alle 
nationale technische comités die zich 
bezighouden met de ontwikkeling van 
normen ter ondersteuning van het beleid en 
de wetgeving van de EU; onderstreept dat 
de aanwezigheid van nationale instanties 
bij het debat over de ontwikkeling van 
normen van cruciaal belang is voor een 
goede werking van de wetgeving op de 
terreinen die onder de “nieuwe benadering" 
vallen, en om te voorkomen dat achteraf 
formele bezwaren tegen geharmoniseerde 
normen worden ingediend;

22. betreurt het dat de overheidsinstanties 
in de meeste lidstaten slechts weinig 
belangstelling tonen voor deelname aan het 
normalisatieproces, ondanks het belang van 
normalisatie als instrument ter 
ondersteuning van wetgeving en 
overheidsbeleid; dringt er bij de lidstaten -
als vertegenwoordigers van de belangen 
van de burgers - en met name bij de met 
het markttoezicht belaste instanties op aan 
om vertegenwoordigers te sturen naar alle 
nationale technische comités die zich 
bezighouden met de ontwikkeling van 
normen ter ondersteuning van het beleid en 
de wetgeving van de EU; onderstreept dat 
de aanwezigheid van nationale instanties 
bij het debat over de ontwikkeling van 
normen van cruciaal belang is voor een 
goede werking van de wetgeving op de 
terreinen die onder de “nieuwe benadering" 
vallen, en om te voorkomen dat achteraf 
formele bezwaren tegen geharmoniseerde 
normen worden ingediend;

Or.en

Amendement 91
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de lidstaten om, omwille 
van een eerlijke mededinging op de 
interne markt, de Ethische Code van de 
ISO te volgen, met name voor de 
toepassing van de vereisten in verband 
met de ISO-normen en –richtsnoeren 
inzake conformiteitsbeoordeling 
(integriteit, objectiviteit en 
onpartijdigheid);

Or.de
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Amendement 92
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. verzoekt de NNO's zich te houden 
aan de Ethische Code van de ISO om te 
garanderen dat de onpartijdigheid van 
normen niet in het gedrang komt als 
gevolg van andere activiteiten zoals 
certificatie en accreditering;

Or.en

Amendement 93
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 quater. verzoekt de NNO's zich te 
houden aan de Ethische Code van de ISO 
om te garanderen dat de onpartijdigheid 
van normen niet in het gedrang komt als 
gevolg van andere activiteiten zoals 
certificatie;

Or.en

Amendement 94
Damien Abad, Catherine Soullie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. herhaalt dat kleine en middelgrote 
ondernemingen de ruggengraat van de 
Europese economie vormen, maar dat hun 
betrokkenheid bij de normalisatie niet altijd 
gelijkloopt met hun economisch belang; 
benadrukt dat normen zo moeten worden 
ontworpen en aangepast dat rekening wordt 
gehouden met de kenmerken en 
werkomgeving van KMO’s, met name 

23. herhaalt dat kleine en middelgrote 
ondernemingen de ruggengraat van de 
Europese economie vormen, maar dat hun 
betrokkenheid bij de normalisatie niet altijd 
gelijkloopt met hun economisch belang; 
benadrukt dat normen zo moeten worden 
ontworpen en aangepast dat rekening wordt 
gehouden met de kenmerken en 
werkomgeving van KMO’s, met name 
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kleine, micro- en ambachtelijke bedrijven; 
is verheugd over de recente initiatieven van 
de Europese en nationale normalisatie-
instanties om uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen in de studie over de toegang 
van KMO’s tot de Europese normalisatie; 
onderstreept dat verdere maatregelen 
moeten worden genomen om te garanderen 
dat KMO’s ten volle kunnen meewerken 
bij de ontwikkeling van normen en deze 
normen voor KMO’s goed toegankelijk 
zijn;

kleine, micro- en ambachtelijke bedrijven; 
is verheugd over de recente initiatieven van 
de Europese en nationale normalisatie-
instanties om uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen in de studie over de toegang 
van KMO’s tot de Europese normalisatie; 
onderstreept dat verdere maatregelen 
moeten worden genomen om te garanderen 
dat KMO’s ten volle kunnen meewerken 
bij de ontwikkeling van normen en deze 
normen voor KMO’s beter en goedkoper
toegankelijk zijn;

Or.en

Amendement 95
Lara Comi, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. herhaalt dat kleine en middelgrote 
ondernemingen de ruggengraat van de 
Europese economie vormen, maar dat hun 
betrokkenheid bij de normalisatie niet altijd 
gelijkloopt met hun economisch belang; 
benadrukt dat normen zo moeten worden 
ontworpen en aangepast dat rekening wordt 
gehouden met de kenmerken en 
werkomgeving van KMO’s, met name 
kleine, micro- en ambachtelijke bedrijven; 
is verheugd over de recente initiatieven van 
de Europese en nationale normalisatie-
instanties om uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen in de studie over de toegang 
van KMO’s tot de Europese normalisatie; 
onderstreept dat verdere maatregelen 
moeten worden genomen om te garanderen 
dat KMO’s ten volle kunnen meewerken 
bij de ontwikkeling van normen en deze 
normen voor KMO’s goed toegankelijk 
zijn;

23. herhaalt dat kleine en middelgrote 
ondernemingen de ruggengraat van de 
Europese economie vormen, maar dat hun 
betrokkenheid bij de normalisatie niet altijd 
gelijkloopt met hun economisch belang; 
benadrukt dat normen zo moeten worden 
ontworpen en aangepast dat rekening wordt 
gehouden met de kenmerken en 
werkomgeving van KMO’s, met name 
kleine, micro- en ambachtelijke bedrijven; 
is verheugd over de recente initiatieven van 
de Europese en nationale normalisatie-
instanties om uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen in de studie over de toegang 
van KMO’s tot de Europese normalisatie, 
en meent dat deze als beste praktijken 
moeten worden beschouwd; onderstreept 
dat verdere maatregelen moeten worden 
genomen om te garanderen dat KMO’s ten 
volle kunnen meewerken bij de 
ontwikkeling van normen en deze normen 
voor KMO’s goed toegankelijk zijn;

Or.en
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Amendement 96
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt dat de toegang van gebruikers tot 
Europese normen die zijn ontwikkeld ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de EU, een belangrijke 
kwestie is die nader onderzoek vereist; is 
van mening dat er moet worden nagedacht 
over verschillende tariefsystemen voor 
particuliere/industriële normen en 
geharmoniseerde/gemandateerde normen; 
verzoekt met name de NNO's de kosten te 
verlagen door middel van speciale tarieven 
en door pakketten normen tegen een 
gereduceerde prijs aan te bieden, en andere 
mogelijkheden te onderzoeken om de 
toegang te verbeteren, vooral voor KMO’s;

23. stelt dat de toegang van gebruikers tot 
Europese normen die zijn ontwikkeld ter 
ondersteuning van het beleid en de 
wetgeving van de EU, een belangrijke 
kwestie is die nader onderzoek vereist; is 
van mening dat er moet worden nagedacht 
over verschillende tariefsystemen voor 
particuliere/industriële normen en 
geharmoniseerde/gemandateerde normen; 
verzoekt met name de NNO's de kosten te 
verlagen door pakketten normen tegen een 
gereduceerde prijs aan te bieden, en andere 
mogelijkheden te onderzoeken om de 
toegang te verbeteren, vooral voor KMO’s;

Or.de

Amendement 97
Mitro Repo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. wijst er evenwel op dat de koopprijs 
van de norm zelf slechts een gering deel 
vormen van de totale kosten voor de 
gebruikers van die norm, omdat zij 
gewoonlijk heel wat meer middelen 
moeten wijden aan het omzetten van de 
vereiste norm in hun bedrijfsproces;

Or.en

Amendement 98
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. beveelt aan om voor een aantal 
essentiële wetgevingshandelingen bij wijze 
van proef een op kostenloze
beschikbaarheid gebaseerd model toe te 
passen; meent dat zo'n proef zou kunnen 
uitwijzen of het model meer algemeen zou 
kunnen worden gebruikt of dat er geen 
haalbaar en duurzaam alternatief is voor 
het kopen van Europese normen;

Or.en

Amendement 99
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat normen begrijpelijk en 
gebruiksvriendelijk moeten zijn, zodat zij 
door de gebruikers beter kunnen worden 
toegepast; acht het van essentieel belang 
om, waar van toepassing, het buitensporig 
grote aantal kruisreferenties tussen normen 
te verminderen en iets te doen aan de 
moeilijkheden die momenteel bestaan bij 
het vaststellen welke groep normen van 
toepassing is op een bepaald product of 
procedé; verzoekt de nationale en Europese 
normalisatie-instanties en 
handelsverenigingen gebruiksvriendelijke 
richtsnoeren op te stellen voor het gebruik 
van normen;

25. onderstreept dat normen begrijpelijk en 
gebruiksvriendelijk moeten zijn, zodat zij 
door de gebruikers beter kunnen worden 
toegepast; acht het van essentieel belang 
om, waar van toepassing, het buitensporig 
grote aantal kruisreferenties tussen normen 
te verminderen en iets te doen aan de 
moeilijkheden die momenteel bestaan bij 
het vaststellen welke groep normen van 
toepassing is op een bepaald product of 
procedé; verzoekt de nationale en Europese 
normalisatie-instanties en 
handelsverenigingen gebruiksvriendelijke 
richtsnoeren op te stellen voor het gebruik 
van normen; benadrukt dat 
samenvattingen van normen kosteloos 
voor iedereen beschikbaar moeten zijn;

Or.en

Amendement 100
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 
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Ontwerpresolutie Amendement

25. onderstreept dat normen begrijpelijk en 
gebruiksvriendelijk moeten zijn, zodat zij 
door de gebruikers beter kunnen worden 
toegepast; acht het van essentieel belang 
om, waar van toepassing, het buitensporig 
grote aantal kruisreferenties tussen normen 
te verminderen en iets te doen aan de 
moeilijkheden die momenteel bestaan bij 
het vaststellen welke groep normen van 
toepassing is op een bepaald product of 
procedé; verzoekt de nationale en Europese 
normalisatie-instanties en 
handelsverenigingen gebruiksvriendelijke 
richtsnoeren op te stellen voor het gebruik 
van normen;

25. onderstreept dat normen begrijpelijk en 
gebruiksvriendelijk moeten zijn, zodat zij 
door de gebruikers beter kunnen worden 
toegepast; acht het van essentieel belang 
om, waar van toepassing, het buitensporig 
grote aantal kruisreferenties tussen normen 
te verminderen en iets te doen aan de 
moeilijkheden die momenteel bestaan bij 
het vaststellen welke groep normen van 
toepassing is op een bepaald product of 
procedé; verzoekt de nationale en Europese 
normalisatie-instanties en 
handelsverenigingen gebruiksvriendelijke 
richtsnoeren op te stellen voor het gebruik 
van normen, gratis online uittreksels en 
betere online toegang tot 
ontwerpraadplegingen;

Or.en

Amendement 101
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is ingenomen met het huidige 
initiatief van de ENO's om een 
samenvatting van al hun normen op te 
stellen en zonder enige beperking op
internet beschikbaar te stellen; 
onderstreept echter dat dit project ook op 
nationaal niveau moet worden uitgevoerd, 
zodat de gebruikers van normen in hun 
eigen taal via de website van NNO's 
informatie kunnen krijgen over de 
aspecten waarop elke norm betrekking 
heeft; 

Or.en
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Amendement 102
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. wijst op het belang van het 
verstrekken van normen in alle officiële 
talen van de EU, zodat de gebruikers ze 
naar behoren kunnen begrijpen; verzoekt 
de Commissie de financiële regelingen 
voor de vertaling van geharmoniseerde 
normen verder te ondersteunen en te 
vereenvoudigen;

Or.en

Amendement 103
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 quater. beseft dat de Europese 
normalisatie een belangrijk middel is om 
innovatie, onderzoek en ontwikkeling te 
bevorderen en dus bijdraagt tot het 
concurrentievermogen van de EU en de 
voltooiing van de interne markt; 

Or.el

Amendement 104
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. wijst op de noodzaak van opname 
van normalisatie in academische 
opleidingen, onderwijs en levenslang 
leren, opdat de huidige en toekomstige 
economische actoren en beleidsmakers 
zich meer bewust worden van het belang 
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en de voordelen van normalisatie; pleit 
voor maatregelen om de economische en 
sociale voordelen van normalisatie te 
kwantificeren en daar bekendheid aan te 
geven;

Or.en

Amendement 105
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. wijst op de noodzaak van opname 
van normalisatie in 
onderwijsprogramma's en academische 
opleidingen om de studenten vertrouwd te 
maken met de strategische voordelen van 
normalisatie; pleit voor studies en 
rapporten om de economische en sociale 
voordelen van normalisatie te beoordelen, 
te kwantificeren en daar bekendheid aan 
te geven;

Or.en

Amendement 106
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 quater. verzoekt de lidstaten om, in 
samenwerking met de NNO’s, het mkb via 
opleidings- en voorlichtingscampagnes 
meer bewust te maken van de 
economische voordelen van het gebruik 
van normen; 

Or.de
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Amendement 107
Anja Weisgerber, Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 quinquies. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie de voorlichting over de rol van 
normen en de voordelen van het gebruik 
ervan op alle niveaus, bijvoorbeeld in 
economische en technische opleidingen, 
te bevorderen; verzoekt de NNO's meer 
samen te werken met 
handelsverenigingen om het mkb
aannemelijke informatie te verstrekken 
over de voordelen van normen;

Or.en

Amendement 108
Lara Comi, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 sexies. is van mening dat Europese 
innovatie- en onderzoekprogramma's een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 
het normalisatieproces door een 
hoofdstuk te wijden aan "onderzoek en 
normalisatie"; is van mening dat een 
dergelijke maatregel financieel zou 
bijdragen aan het systeem en tegelijkertijd 
de kennis van de betrokken operatoren 
zou vergroten;

Or.en

Amendement 109
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. bevestigt andermaal dat de aanpak 
van de klimaatverandering en andere 
toekomstige wereldwijde milieuproblemen 
de ontwikkeling en bevordering van 
schone technologieën en 
milieuvriendelijke producten impliceert; 
acht het derhalve dringend noodzakelijk 
dat de milieuaspecten worden 
geïntegreerd in alle producten en diensten 
en dat het Europese normalisatiesysteem 
een beter stelsel opzet om ervoor te zorgen 
dat die aspecten bij de ontwikkeling van 
normen naar behoren in aanmerking 
worden genomen; wijst op de noodzaak 
van bevordering van de actieve 
participatie van milieuorganisaties en 
voor milieubeschermingsautoriteiten in de 
normalisatiecomités op nationaal en 
Europees niveau;

Or.en

Amendement 110
Edvard Kožušník, Mitro Repo, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. wijst erop dat zowel intellectuele-
eigendomsrechten (IER) als normalisatie 
innovatie in de hand werken en de 
verspreiding van technologie 
vergemakkelijken; benadrukt dat er een 
goed evenwicht moet worden gevonden 
tussen de belangen van gebruikers van 
normen en de houders van IER; verzoekt 
de Europese en nationale 
normalisatieorganisaties bijzonder 
waakzaam te zijn bij het ontwikkelen van 
normen die gebaseerd zijn op propriëtaire 
technologie, opdat alle gebruikers ruim 
toegang krijgen; benadrukt dat ervoor 
moet worden gezorgd dat octrooien voor 
essentiële IER in normen op billijke, 
redelijke en niet-discriminerende 
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voorwaarden worden verleend; moedigt 
houders van IER aan een beleid van 
gratis verstrekking te voeren, opdat de 
normen op grote schaal kunnen worden 
toegepast;

Or.en

Amendement 111
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. erkent dat fora en consortia een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan het 
normalisatiesysteem door specificaties met 
een mondiale relevantie op te stellen, die 
vaak meer openstaan voor innoverende 
technologieën; wijst erop dat, met name in 
de ICT-sector, een aantal fora en consortia 
zich heeft ontwikkeld tot mondiale 
organisaties die op basis van open, 
transparante en op consensus berustende 
ontwikkelingsprocessen specificaties 
opstellen die op brede schaal worden 
toegepast; is van mening dat de ENO’s en 
de fora/consortia naar samenwerking bij de 
planning van hun activiteiten moeten 
streven door normen naar het meest 
geschikte niveau over te brengen 
(internationaal of Europees), om voor 
samenhang te zorgen en versnippering of 
dubbel werk te voorkomen; verzoekt de 
ENO’s een beter mechanisme de 
ontwikkelen en toe te passen om 
specificaties van fora/consortia als 
Europese normen te kunnen goedkeuren,
hetgeen geen beperking mag inhouden van 
de mogelijkheid om deze rechtstreeks aan 
internationale normalisatieorganisaties 
voor te leggen om een meer mondiale 
status te verkrijgen:

28. erkent dat fora en consortia een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan het 
normalisatiesysteem door specificaties met 
een mondiale relevantie op te stellen, die 
vaak meer openstaan voor innoverende 
technologieën; wijst erop dat, met name in 
de ICT-sector, een aantal fora en consortia 
zich heeft ontwikkeld tot mondiale 
organisaties die op basis van open, 
transparante en op consensus berustende 
ontwikkelingsprocessen specificaties 
opstellen die op brede schaal worden 
toegepast; is van mening dat de ENO’s en 
de fora/consortia naar samenwerking bij de 
planning van hun activiteiten moeten 
streven door normen naar het meest 
geschikte niveau over te brengen 
(internationaal of Europees), om voor 
samenhang te zorgen en versnippering of 
dubbel werk te voorkomen; verzoekt de 
ENO’s een beter mechanisme te 
ontwikkelen en toe te passen om 
specificaties van fora/consortia als 
Europese normen te kunnen goedkeuren, 
waarbij de consensus tussen alle 
belanghebbenden moet worden 
gewaarborgd door vaste procedures voor 
de raadpleging van alle partijen, 
overeenkomstig het nationale 
delegatiebeginsel; onderstreept dat dit 
geen beperking mag inhouden van de 
mogelijkheid om specificaties van 
fora/consortia rechtstreeks aan 
internationale normalisatieorganisaties 
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voor te leggen om een meer mondiale 
status te verkrijgen;

Or.de

Amendement 112
Robert Rochefort

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. erkent dat fora en consortia een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan het 
normalisatiesysteem door specificaties met 
een mondiale relevantie op te stellen, die 
vaak meer openstaan voor innoverende 
technologieën; wijst erop dat, met name in 
de ICT-sector, een aantal fora en consortia 
zich heeft ontwikkeld tot mondiale 
organisaties die op basis van open, 
transparante en op consensus berustende 
ontwikkelingsprocessen specificaties 
opstellen die op brede schaal worden 
toegepast; is van mening dat de ENO’s en 
de fora/consortia naar samenwerking bij de 
planning van hun activiteiten moeten 
streven door normen naar het meest 
geschikte niveau over te brengen 
(internationaal of Europees), om voor 
samenhang te zorgen en versnippering of 
dubbel werk te voorkomen; verzoekt de 
ENO’s een beter mechanisme de 
ontwikkelen en toe te passen om 
specificaties van fora/consortia als 
Europese normen te kunnen goedkeuren, 
hetgeen geen beperking mag inhouden van 
de mogelijkheid om deze rechtstreeks aan 
internationale normalisatieorganisaties 
voor te leggen om een meer mondiale 
status te verkrijgen;

28. erkent dat fora en consortia een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan het 
normalisatiesysteem door specificaties met 
een mondiale relevantie op te stellen, die 
vaak meer openstaan voor innoverende 
technologieën; wijst erop dat, met name in 
de ICT-sector, een aantal fora en consortia 
zich heeft ontwikkeld tot mondiale 
organisaties die op basis van open, 
transparante en op consensus berustende 
ontwikkelingsprocessen specificaties 
opstellen die op brede schaal worden 
toegepast; is van mening dat de ENO’s en 
de fora/consortia naar samenwerking bij de 
planning van hun activiteiten moeten 
streven door normen naar het meest 
geschikte niveau over te brengen 
(internationaal of Europees), om voor 
samenhang te zorgen en versnippering of 
dubbel werk te voorkomen; verzoekt de 
ENO’s een beter mechanisme de 
ontwikkelen en toe te passen om 
specificaties van fora/consortia als 
Europese normen te kunnen goedkeuren, 
hetgeen geen beperking mag inhouden van 
de mogelijkheid om deze rechtstreeks aan 
internationale normalisatieorganisaties 
voor te leggen om een meer mondiale 
status te verkrijgen, mits de beginselen van 
de Wereldhandelsorganisaties inzake 
technische handelsobstakels worden 
gerespecteerd, d.w.z. transparantie, 
openheid, relevantie en coherentie;

Or.fr
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Amendement 113
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. beseft dat interoperabiliteit 
cruciaal is voor innovatie en 
concurrentievermogen, vooral in de ICT-
sector, waarin fora en consortia een 
fundamentele rol spelen; wijst erop dat 
interoperabiliteit niet alleen afhangt van 
de definitie van normen en specificaties, 
maar ook van de toepassing van die 
normen en specificaties door de 
gebruikers; erkent de belangrijke rol van 
door gebruikers beheerde fora en 
consortia voor de verwezenlijking van 
interoperabiliteit;

Or.en

Amendement 114
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat het nodig is de positie 
van Europa in de normalisatiewereld te 
beschermen en te versterken, om de 
ontwikkeling van internationale normen 
met een werkelijk mondiale relevantie te 
bevorderen, de handel te vergemakkelijken 
en het Europese concurrentievermogen te 
vergroten;

29. benadrukt dat het nodig is de positie 
van de Europese landen in de 
normalisatiewereld te beschermen en te 
versterken, om de ontwikkeling van 
internationale normen met een werkelijk 
mondiale relevantie te bevorderen, de 
handel te vergemakkelijken en het 
Europese concurrentievermogen te 
vergroten;

Or.en

Amendement 115
Damien Abad, Philippe Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 
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Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat het nodig is de positie 
van Europa in de normalisatiewereld te 
beschermen en te versterken, om de 
ontwikkeling van internationale normen 
met een werkelijk mondiale relevantie te 
bevorderen, de handel te vergemakkelijken 
en het Europese concurrentievermogen te 
vergroten;

29. benadrukt dat de dialoog op 
regelgevingsgebied een belangrijk aspect 
van de externe dimensie van de interne 
markt is en acht het daarom nodig de 
positie van het Europese 
normalisatiesysteem in de 
normalisatiewereld te beschermen en te 
versterken, om de ontwikkeling van 
internationale normen met een werkelijk 
mondiale relevantie te bevorderen, de 
handel te vergemakkelijken en het 
Europese concurrentievermogen te 
vergroten;

Or.en

Amendement 116
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat het nodig is de positie 
van Europa in de normalisatiewereld te 
beschermen en te versterken, om de 
ontwikkeling van internationale normen 
met een werkelijk mondiale relevantie te 
bevorderen, de handel te vergemakkelijken 
en het Europese concurrentievermogen te 
vergroten;

29. benadrukt dat het nodig is de positie 
van Europa in de normalisatiewereld te 
beschermen en te versterken, om de 
ontwikkeling van internationale normen 
met een werkelijk mondiale relevantie te 
bevorderen, de handel te vergemakkelijken 
en het Europese concurrentievermogen te 
vergroten, rekening houdend met de 
legitieme belangen van de 
ontwikkelingslanden;

Or.en

Amendement 117
Bernadette Vergnaud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat het nodig is de positie 
van Europa in de normalisatiewereld te 

29. benadrukt dat het nodig is de positie 
van de Europese Unie en al haar lidstaten
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beschermen en te versterken, om de 
ontwikkeling van internationale normen 
met een werkelijk mondiale relevantie te 
bevorderen, de handel te vergemakkelijken 
en het Europese concurrentievermogen te 
vergroten;

in de normalisatiewereld te beschermen en 
te versterken, om de ontwikkeling van 
internationale normen met een werkelijk 
mondiale relevantie te bevorderen, de 
handel te vergemakkelijken en het 
Europese concurrentievermogen te 
vergroten;

Or.fr

Amendement 118
Edvard Kožušník, Lara Comi, Mitro Repo, Toine Manders, Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. is voorstander van de afvaardiging 
van twee Europese 
normalisatiedeskundigen naar China en 
India met als doel de ENO's te 
ondersteunen, de Europese normen te 
promoten en feedback te geven over de 
normalisatiesystemen van deze landen;

Or.en


