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Amendement 189
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor de ontwikkeling van een 
clusterbeleid met het oog op de 
samenwerking tussen onderling verbonden 
ondernemingen, toeleveranciers, 
dienstverleners en onderzoekscentra; 
benadrukt het belang van de instelling van 
transnationale clusters;

18. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor de ontwikkeling van een 
clusterbeleid met het oog op de 
samenwerking, met name in de 
waardeketens, tussen onderling verbonden 
ondernemingen, toeleveranciers, 
dienstverleners en onderzoekscentra; 
benadrukt het belang van de instelling van 
transnationale clusters, met name om 
structureel zwakkere regio's te integreren 
in de Europese industriële waardeketen;
is van mening dat het van cruciaal belang 
is dat dit aspect in het regionale 
industriebeleid wordt geïntegreerd;

Or. en

Amendement 190
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor de ontwikkeling van een 
clusterbeleid met het oog op de 
samenwerking tussen onderling verbonden 
ondernemingen, toeleveranciers, 
dienstverleners en onderzoekscentra; 
benadrukt het belang van de instelling van 
transnationale clusters;

18. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor de ontwikkeling van een beleid 
voor clusters en clusternetwerken met het 
oog op de samenwerking tussen onderling 
verbonden ondernemingen, 
toeleveranciers, dienstverleners, 
universiteiten en onderzoekscentra; erkent 
in dat opzicht de noodzaak om de 
districten in Europees verband op te 
waarderen en verzoekt de Commissie 
anderzijds om te waken over globale 
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productieverschuivingsprocessen;

Or. it

Amendement 191
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor de ontwikkeling van een 
clusterbeleid met het oog op de 
samenwerking tussen onderling verbonden 
ondernemingen, toeleveranciers, 
dienstverleners en onderzoekscentra; 
benadrukt het belang van de instelling van 
transnationale clusters;

18. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor de ontwikkeling van een 
clusterbeleid met het oog op de 
samenwerking tussen onderling verbonden 
ondernemingen, toeleveranciers, 
dienstverleners en onderzoekscentra; 
benadrukt het belang van de instelling van 
transnationale clusters op basis van EU-
brede concurrentie waarbinnen deelname 
van ondervertegenwoordigde 
landen/regio’s wordt gestimuleerd en zorg 
wordt gedragen voor de overdracht van 
knowhow tussen de onderzoekscentra van 
alle lidstaten;

Or. en

Amendement 192
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor de ontwikkeling van een 
clusterbeleid met het oog op de 
samenwerking tussen onderling verbonden 
ondernemingen, toeleveranciers, 
dienstverleners en onderzoekscentra; 
benadrukt het belang van de instelling van 

18. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor een ontwikkelingsbeleid voor de 
vorming van product- en dienstenclusters, 
gebaseerd op de samenwerking tussen 
onderling verbonden en elkaar niet 
beconcurrerende ondernemingen, 
toeleveranciers, dienstverleners en 
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transnationale clusters; onderzoekscentra; benadrukt het belang 
van de instelling van toepasselijke
transnationale clusters die vrij zijn van de 
gebreken van de huidige grote 
transnationale corporaties;

Or. pl

Amendement 193
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor de ontwikkeling van een 
clusterbeleid met het oog op de 
samenwerking tussen onderling verbonden 
ondernemingen, toeleveranciers, 
dienstverleners en onderzoekscentra;
benadrukt het belang van de instelling van 
transnationale clusters;

18. verzoekt de Commissie een voorstel te 
doen voor de ontwikkeling van een 
clusterbeleid met het oog op de 
samenwerking tussen onderling verbonden 
ondernemingen, toeleveranciers, 
dienstverleners en onderzoekscentra;
benadrukt het belang van de instelling van 
transnationale clusters; moedigt de 
Commissie aan om clusters op het gebied 
van hulpbronnenefficiëntie door middel 
van het toekomstige groene actieplan voor 
het mkb in te stellen;

Or. fr

Amendement 194
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is verheugd over de strategie voor 
sleuteltechnologieën waarbij de EU een 
groot concurrentievoordeel heeft; 
ondersteunt de voorgestelde acties ter 

19. is verheugd over de strategie voor 
sleuteltechnologieën waarbij de EU een 
groot concurrentievoordeel kan verwerven 
gezien haar sterke onderzoeksbasis, maar 
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verbetering van de coördinatie en de 
synergieën tussen beleidsmaatregelen en 
instrumenten, waaronder de 
structuurfondsen van de EU; is verheugd 
over initiatieven ter versterking van 
clusterspecifieke acties in verband met ST's 
en grotere transregionale samenwerking;

is van mening dat grotere inspanningen 
nodig zijn wat betreft het benutten van de 
resultaten, om dit verwachte 
concurrentievoordeel te concretiseren; 
ondersteunt de voorgestelde acties ter 
verbetering van de coördinatie en de 
synergieën tussen beleidsmaatregelen en 
instrumenten, waaronder de 
structuurfondsen van de EU; is verheugd 
over initiatieven ter versterking van 
clusterspecifieke acties in verband met ST's 
en grotere transregionale samenwerking;

Or. en

Amendement 195
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is verheugd over de strategie voor 
sleuteltechnologieën waarbij de EU een 
groot concurrentievoordeel heeft; 
ondersteunt de voorgestelde acties ter 
verbetering van de coördinatie en de 
synergieën tussen beleidsmaatregelen en 
instrumenten, waaronder de 
structuurfondsen van de EU; is verheugd 
over initiatieven ter versterking van 
clusterspecifieke acties in verband met ST's 
en grotere transregionale samenwerking;

19. is verheugd over de strategie voor 
sleuteltechnologieën waarbij de EU een 
groot concurrentievoordeel heeft; 
ondersteunt de voorgestelde acties ter 
verbetering van de coördinatie en de 
synergieën tussen beleidsmaatregelen en 
instrumenten, waaronder Horizon 2020, de 
EIB, de structuurfondsen en andere 
publieke en private fondsen van de EU; is 
verheugd over initiatieven ter versterking 
van clusterspecifieke acties in verband met 
ST's en grotere transregionale 
samenwerking; verzoekt de Commissie het 
creëren van gesloten verkoopcircuits voor 
individuele consortia of individuele 
ondernemingen te vermijden; merkt op 
dat de financiering van 
onderzoeksinfrastructuur ten goede moet 
komen aan en gebruikt moet kunnen 
worden door zo veel mogelijk actoren;
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Or. en

Amendement 196
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. roept de Commissie op om in het 
kader van het industriebeleid een strategie 
voor hernieuwbare energie voor te leggen 
die alles, van onderzoek tot financiering, 
overspant om het technologische 
leiderschap van de Europese Unie op het 
gebied van hernieuwbare energie veilig te 
stellen;

Or. de

Amendement 197
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat de sector van de 
biowetenschappen van strategisch belang 
is voor de Europese Unie vanwege zijn 
innovatiepotentieel, zijn positie in de 
Europese industriële productie, zijn 
inbreng in termen van directe en indirecte 
banen en zijn vermogen om producten 
buiten de Unie uit te voeren;

Or. fr
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Amendement 198
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is verheugd over het actiegebied met 
betrekking tot geavanceerde 
productieprocessen; is van mening dat 
PPP's zoals SPIRE hier bevorderlijk voor 
zouden zijn; is van mening dat het tegen 
2014 opzetten van een kennis- en 
innovatiegemeenschap op het gebied van 
productie met toegevoegde waarde een 
prioriteit vormt;

20. is verheugd over het actiegebied met 
betrekking tot geavanceerde
productieprocessen; is van mening dat 
PPP's zoals SPIRE hier bevorderlijk voor 
zouden zijn; is van mening dat het tegen 
2016 opzetten van een kennis- en 
innovatiegemeenschap op het gebied van 
productie met toegevoegde waarde een 
prioriteit vormt; verzoekt de Commissie de 
ervaringen van het EPEC (het Europees 
PPP-expertisecentrum van de EIB) mee te 
nemen bij toekomstige PPP’s; moedigt de 
Commissie aan ook tussen lidstaten, 
industriële sectoren en 
onderzoeksinstituten synergieën tot stand 
te brengen op het gebied van 
geavanceerde productieprocessen; 
verzoekt de Commissie na te gaan in 
hoeverre het National Network for 
Manufacturing Innovation van de VS als 
model kan fungeren;

Or. en

Amendement 199
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. onderkent het belang van de 
economische definitie voor de 
economische bedrijfstak van de 
geavanceerde culturele en creatieve 
sectoren, een bedrijfstak die het 
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topsegment van verschillende product- en 
dienstenmarkten bedient, en is van 
mening dat in de RISE-strategie de 
nadruk moet liggen op specifieke 
kenmerken zoals de toegevoegde waarde 
van cultuur en creativiteit, de uitstraling 
van producten of diensten, de 
bescherming van intellectueel eigendom, 
de kwaliteit van de Europese productie, en 
design en innovatie; 

Or. en

Amendement 200
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor ecodesign; 
verzoekt de Commissie wat betreft 
ecodesign specificaties voor 
herbruikbaarheid en 
hulpbronnenefficiëntie vast te stellen; is 
ingenomen met het voorstel om nieuwe 
duurzaamheidscriteria voor 
bouwproducten en processen te 
ontwikkelen en bevorderen;

Schrappen

Or. de

Amendement 201
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor ecodesign; 

Schrappen
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verzoekt de Commissie wat betreft 
ecodesign specificaties voor 
herbruikbaarheid en 
hulpbronnenefficiëntie vast te stellen; is 
ingenomen met het voorstel om nieuwe 
duurzaamheidscriteria voor 
bouwproducten en processen te 
ontwikkelen en bevorderen;

Or. de

Amendement 202
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor ecodesign; 
verzoekt de Commissie wat betreft 
ecodesign specificaties voor 
herbruikbaarheid en hulpbronnenefficiëntie 
vast te stellen; is ingenomen met het 
voorstel om nieuwe duurzaamheidscriteria 
voor bouwproducten en processen te 
ontwikkelen en bevorderen;

21. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor ecodesign; 
verzoekt de Commissie wat betreft 
ecodesign specificaties voor 
herbruikbaarheid en hulpbronnenefficiëntie 
vast te stellen; merkt op dat ecodesign de 
Europese consument en bedrijven in 2020 
potentieel 90 miljard per jaar kan 
besparen en de import van natuurlijk gas 
met 23 procent kan reduceren, en 
daarmee de energiezekerheid1 kan 
versterken; is ingenomen met het voorstel 
om nieuwe duurzaamheidscriteria voor 
bouwproducten en processen te 
ontwikkelen en bevorderen; is van mening
dat het beleid op het gebied van ecodesign 
ook in de andere actiegebieden moet 
worden geïntegreerd; is voorstander van 
het sneller en op een goedkopere manier 
bereiken van de doelstellingen van het 
ecodesignbeleid door vrijwillige 
overeenkomsten binnen bedrijfstakken;

                                               
1 Economic Benefits of the EU Ecodesign Directive, Ecofys, 2013, zie: 
http://www.ecofys.com/en/publication/economic-benefits-of-the-eu-ecodesign-directive/
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Or. en

Amendement 203
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor ecodesign;
verzoekt de Commissie wat betreft 
ecodesign specificaties voor 
herbruikbaarheid en 
hulpbronnenefficiëntie vast te stellen; is 
ingenomen met het voorstel om nieuwe 
duurzaamheidscriteria voor 
bouwproducten en processen te 
ontwikkelen en bevorderen;

21. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor ecodesign, 
herbruikbaarheid, de nieuwe 
duurzaamheidscriteria voor producten en 
productiemethoden en 
hulpbronnenefficiëntie; vraagt dat bij 
wetsontwerpen en studies naar efficiënt 
hulpbronnengebruik rekening wordt 
gehouden met de duurzaamheid van 
hulpbronnen volgens de criteria 
efficiëntie, rentabiliteit en afschrijving op 
de lange termijn;

Or. fr

Amendement 204
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor ecodesign; 
verzoekt de Commissie wat betreft 
ecodesign specificaties voor 
herbruikbaarheid en hulpbronnenefficiëntie 
vast te stellen; is ingenomen met het 
voorstel om nieuwe duurzaamheidscriteria 
voor bouwproducten en processen te 
ontwikkelen en bevorderen;

21. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor ecodesign; 
verzoekt de Commissie wat betreft 
ecodesign specificaties voor 
herbruikbaarheid en hulpbronnenefficiëntie 
vast te stellen; is ingenomen met het 
voorstel om nieuwe duurzaamheidscriteria 
voor bouwproducten en processen te 
ontwikkelen en bevorderen; verzoekt de 
Commissie het denken in termen van 
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levenscycli verder te stimuleren door 
middel van een geïntegreerd 
productbeleid dat zich richt op de gehele 
levenscyclus van een product (‘cradle-to-
cradle’-benadering);

Or. en

Amendement 205
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor ecodesign; 
verzoekt de Commissie wat betreft 
ecodesign specificaties voor 
herbruikbaarheid en hulpbronnenefficiëntie 
vast te stellen; is ingenomen met het 
voorstel om nieuwe duurzaamheidscriteria 
voor bouwproducten en processen te 
ontwikkelen en bevorderen;

21. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor ecodesign; 
verzoekt de Commissie wat betreft 
ecodesign specificaties voor 
herbruikbaarheid en hulpbronnenefficiëntie 
vast te stellen; is ingenomen met het 
voorstel om nieuwe duurzaamheidscriteria 
voor bouwproducten en processen te 
ontwikkelen en bevorderen; wijst erop dat 
de normen niet zo veeleisend moeten zijn 
dat ze een negatief effect hebben op het 
concurrentievermogen van de EU in de 
wereldeconomie;

Or. sl

Amendement 206
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor ecodesign; 
verzoekt de Commissie wat betreft 
ecodesign specificaties voor 

21. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor ecodesign; 
verzoekt de Commissie wat betreft 
ecodesign en ‘cradle-to-cradle’
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herbruikbaarheid en hulpbronnenefficiëntie 
vast te stellen; is ingenomen met het 
voorstel om nieuwe duurzaamheidscriteria 
voor bouwproducten en processen te 
ontwikkelen en bevorderen;

specificaties voor herbruikbaarheid en 
hulpbronnenefficiëntie vast te stellen in 
samenhang met het concept van 
kringloopeconomie; is ingenomen met het 
voorstel om nieuwe duurzaamheidscriteria 
voor bouwproducten en processen te 
ontwikkelen en bevorderen;

Or. en

Amendement 207
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor ecodesign; 
verzoekt de Commissie wat betreft 
ecodesign specificaties voor 
herbruikbaarheid en hulpbronnenefficiëntie 
vast te stellen; is ingenomen met het 
voorstel om nieuwe duurzaamheidscriteria 
voor bouwproducten en processen te 
ontwikkelen en bevorderen;

21. is verheugd over de speciale aandacht 
van de Commissie voor ecodesign; 
verzoekt de Commissie wat betreft 
ecodesign te overwegen specificaties voor 
herbruikbaarheid en hulpbronnenefficiëntie 
vast te stellen; is ingenomen met het 
voorstel om nieuwe duurzaamheidscriteria 
voor bouwproducten en processen te 
ontwikkelen en bevorderen;

Or. en

Amendement 208
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is van mening dat 
breedbanddiensten van essentieel belang 
zijn voor de ontwikkeling van de EU-
industrie, en kunnen bijdragen aan de 
economische groei en de werkgelegenheid 
in de EU, en dat investeren in de 
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breedbandinfrastructuur derhalve een 
prioriteit van de EU moet blijven, om 
breedbandnetwerken met hoge capaciteit 
en netwerken met optische vezelkabels te 
kunnen ontwikkelen;

Or. en

Amendement 209
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt het belang van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, dat een essentieel 
instrument is in een beleid voor 
ondernemingen dat bedacht is op een 
efficiënt gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, op de sociale aspecten van 
betrekkingen met de gemeenschap, met de 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
en op de economische aspecten van een 
correct bedrijfsbeheer;

Or. it

Amendement 210
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat het actiegebied met 
betrekking tot slimme netwerken met te 
weinig voorstellen te beperkt is;

22. is van mening dat het actiegebied met 
betrekking tot slimme netwerken met te 
weinig voorstellen te beperkt is; doet de 
aanbeveling dat de activiteiten 
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daarbinnen zich ook moeten richten op de 
aspecten van een adequate infrastructuur 
die door de Commissie genoemd zijn, 
zoals een hoogrendabel 
elektriciteitsnetwerk met interconnectoren 
dat bijdraagt aan de voltooiing van de 
interne energiemarkt en waarmee gebruik 
kan worden gemaakt van duurzame 
energiebronnen zoals windmolens op zee, 
en een technologisch hoogwaardige 
digitale infrastructuur;

Or. en

Amendement 211
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat het actiegebied met 
betrekking tot slimme netwerken met te 
weinig voorstellen te beperkt is;

22. is van mening dat het actiegebied met 
betrekking tot slimme netwerken te beperkt 
is en dat er ook moet worden gekeken 
naar de vraagstukken rond energieopslag 
en reservecapaciteit;

Or. sl

Amendement 212
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat het actiegebied met 
betrekking tot slimme netwerken met te 
weinig voorstellen te beperkt is;

22. is ingenomen met het actiegebied met 
betrekking tot slimme netwerken;
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Or. fr

Amendement 213
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is ingenomen met het door de 
Commissie voorgestelde wetgevingspakket 
betreffende productveiligheid en 
markttoezicht, waarbij wordt benadrukt 
welk belang de oorsprongsvermelding kan 
hebben, niet alleen voor consumenten, 
maar ook met het oog op een 
transparanter beleid voor binnenlandse 
en buitenlandse handel;

Or. it

Amendement 214
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie 
beleidsinstrumenten voor de aanbodzijde 
te koppelen aan beleidsinstrumenten voor 
de vraagzijde, door het oprichten van 
innovatiepartnerschappen (zoals 
“intelligente steden”, “actief ouder 
worden” en “grondstoffen”) en het 
ontwikkelen van “leidende markten”, die 
erop gericht zijn de acceptatie op de markt 
van nieuwe producten/diensten te 
bevorderen die tegemoet komen aan de 
vragen uit de samenleving;

Or. en
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Amendement 215
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. constateert dat de onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s van de Commissie 
overwegend gericht zijn op “technology 
push”; is van mening dat er een algemene 
behoefte is aan versterking van “market 
pull”-maatregelen en -activiteiten, die 
zich lenen om oplossingen effectief op de 
markt te brengen;

Or. en

Amendement 216
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het belangrijk is om in 
verbinding te staan met gemeenschappen 
van EU-emigranten en hen aan te 
moedigen hun kennis te gebruiken voor 
zakelijke kansen in de EU;

23. verzoekt de Commissie een strategie te 
ontwikkelen waarmee Europa talent uit 
het buitenland kan aantrekken en 
tegelijkertijd relaties kan onderhouden 
met Europees toptalent in het buitenland; 
benadrukt dat het belangrijk is om in 
verbinding te staan met gemeenschappen 
van EU-emigranten en hen aan te 
moedigen hun kennis te gebruiken voor 
zakelijke kansen in de EU;

Or. en
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Amendement 217
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat het belangrijk is om in 
verbinding te staan met gemeenschappen 
van EU-emigranten en hen aan te 
moedigen hun kennis te gebruiken voor 
zakelijke kansen in de EU;

23. benadrukt dat het belangrijk is om in 
verbinding te staan met gemeenschappen 
van EU-emigranten en hen aan te 
moedigen hun kennis en hun connecties te 
gebruiken voor zakelijke kansen in de EU;

Or. fr

Amendement 218
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst erop dat het niet voltooien 
van de interne markt een obstakel vormt 
voor de mogelijke groeifactoren en 
verzoekt de Commissie om een onderzoek 
naar de impact van de crisis op de interne 
markt;

Or. es

Amendement 219
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. waarschuwt voor het gevaar van 
onderlinge concurrentie tussen de 
lidstaten en de verplaatsing van bedrijven 
binnen het grondgebied van de EU als 
gevolg van de versnippering van de 
interne markt;

Or. es

Amendement 220
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Ondertitel 3

Ontwerpresolutie Amendement

Voltooiing van de interne markt en 
openstelling van de externe markten voor 
de RISE-strategie

Voltooiing van de interne markt en 
openstelling van de externe markten voor 
de industriestrategie

Or. fr

Amendement 221
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de eengemaakte markt voor energie, 
telecom, groene producten en durfkapitaal 
zo snel mogelijk te voltooien;

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de eengemaakte markt voor energie, 
telecom, grondstoffenvoorziening en 
durfkapitaal zo snel mogelijk te voltooien;
vraagt dat de Europese Unie haar 
integratie op het gebied van arbeidsrecht 
en belastingvoordelen versterkt;

Or. fr
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Amendement 222
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de eengemaakte markt voor energie, 
telecom, groene producten en durfkapitaal 
zo snel mogelijk te voltooien;

24. benadrukt dat de Europese interne 
markt een centrale rol speelt als 
thuismarkt voor de Europese industrie; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
de eengemaakte markt voor energie, 
telecom, groene producten en durfkapitaal 
zo snel mogelijk te voltooien;

Or. en

Amendement 223
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de eengemaakte markt voor energie, 
telecom, groene producten en durfkapitaal 
zo snel mogelijk te voltooien;

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de eengemaakte markt voor energie, 
telecom, groene producten en durfkapitaal 
zo snel mogelijk te voltooien, aangezien 
deze het mogelijk maakt het hoofd te 
bieden aan de ongelijke kosten waarmee 
Europese bedrijven in tegenstelling tot 
hun concurrenten in derde landen te 
maken krijgen;

Or. it

Amendement 224
Zofija Mazej Kukovič



AM\1000754NL.doc 21/100 PE516.811v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de eengemaakte markt voor energie, 
telecom, groene producten en durfkapitaal 
zo snel mogelijk te voltooien;

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de eengemaakte markt voor energie, 
telecom, groene producten en durfkapitaal 
zo snel mogelijk te voltooien; dringt er bij 
de Commissie op aan het gebruik van het 
‘Made in Europe’-merk te stimuleren, om 
de positie van de interne markt en van 
producten uit Europa te versterken;

Or. en

Amendement 225
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de eengemaakte markt voor energie, 
telecom, groene producten en durfkapitaal 
zo snel mogelijk te voltooien;

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de eengemaakte markt voor goederen,
energie, telecom, groene producten en 
durfkapitaal zo snel mogelijk te voltooien, 
en om het vrije verkeer van onderzoekers, 
wetenschappelijke kennis en technologie 
te waarborgen;

Or. fr

Amendement 226
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
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om de eengemaakte markt voor energie, 
telecom, groene producten en durfkapitaal 
zo snel mogelijk te voltooien;

om de eengemaakte markt voor energie, 
telecom en durfkapitaal zo snel mogelijk te 
voltooien;

Or. de

Amendement 227
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de eengemaakte markt voor energie, 
telecom, groene producten en durfkapitaal 
zo snel mogelijk te voltooien;

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de eengemaakte markt voor energie, 
telecom en durfkapitaal zo snel mogelijk te 
voltooien;

Or. sl

Amendement 228
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de eengemaakte markt voor energie, 
telecom, groene producten en durfkapitaal 
zo snel mogelijk te voltooien;

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de eengemaakte markt voor energie, 
telecom, vervoer, groene producten en 
durfkapitaal zo snel mogelijk te voltooien;

Or. ro

Amendement 229
Patrizia Toia
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie ook om in 
het kader van het beleid voor 
ondernemingen en in het bijzonder in 
bilaterale akkoorden en ook in de 
toepassing van het klimaatbeleid de 
belangen te behartigen van de Europese 
industriële sector teneinde een gelijke 
behandeling te garanderen ten opzichte 
van ondernemingen uit derde landen; 
vraagt de Commissie bovendien de 
mogelijkheid na te gaan om bepaalde 
lasten op te schorten voor bedrijven in 
sectoren die zwaarder door de crisis zijn 
getroffen;

Or. it

Amendement 230
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat het belangrijk is dat 
de interne digitale markt wordt voltooid 
en moedigt de Commissie aan hieraan 
prioriteit te geven; verzoekt de Commissie 
voor de online- en de offlinemarkten een 
vergelijkbaar regelgevend kader te 
hanteren, om het consumentenvertrouwen 
te herstellen en oneerlijke 
handelspraktijken tegen te gaan;

Or. en

Amendement 231
Reinhard Bütikofer
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat er een strategie voor 
de interne markt moet worden ontwikkeld 
die vraaggestuurde innovatie bevordert, 
om de acceptatie van nieuwe 
technologieën te bevorderen en daarmee 
het creëren van nieuwe markten, 
bedrijfsmodellen en bedrijfssectoren te 
ondersteunen; onderstreept dat dit met 
name van groot belang is als het gaat om 
het op de markt introduceren van de 
resultaten van O&O;

Or. en

Amendement 232
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. stelt vast dat er gebieden zijn 
waarvoor sprake is van onevenwichtige 
concurrentie tussen de lidstaten van de 
Europese Unie (fiscale en sociale 
dumping) en tegenover buitenlandse 
concurrenten (hoge prijzen voor energie 
en grondstoffen, hoge wisselkoers van de 
euro);

Or. fr

Amendement 233
Henri Weber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. onderstreept dat de voltooiing van 
de digitale interne markt een prioriteit is 
voor de Unie; staat erop dat een 
soortgelijk rechtskader wordt toegepast op 
de online en offline markten, teneinde 
oneerlijke handelspraktijken te bestrijden 
om het vertrouwen van de consument te 
herstellen;

Or. fr

Amendement 234
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt nogmaals het belang 
van het digitaliseren van de interne markt 
en het ontwikkelen van e-handel binnen 
de interne markt voor het mkb;

Or. en

Amendement 235
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. onderstreept de dwingende 
noodzaak het normalisatiebeleid van de 
EU inzake informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) af te 
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stemmen op de markt- en 
beleidsontwikkelingen, met als doel de 
Europese beleidsdoelstellingen te 
verwezenlijken waarbij interoperabiliteit 
essentieel is, zoals elektronisch 
zakendoen, e-handel, e-freight en 
intelligente vervoerssystemen (ITS), enz.;

Or. en

Amendement 236
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is verheugd over het voornemen van 
de Commissie om een horizontaal 
actieplan te ontwikkelen om de vraag 
naar innovatieve goederen en diensten te 
stimuleren; verzoekt de Commissie met 
behulp van de milieuvoetafdruk 
duurzaamheids- en efficiëntiebenchmarks 
voor producten vast te stellen;

Schrappen

Or. de

Amendement 237
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve 
goederen en diensten te stimuleren; 
verzoekt de Commissie met behulp van de 
milieuvoetafdruk duurzaamheids- en 
efficiëntiebenchmarks voor producten 

25. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve 
goederen en diensten te stimuleren;
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vast te stellen;

Or. de

Amendement 238
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve 
goederen en diensten te stimuleren; 
verzoekt de Commissie met behulp van de 
milieuvoetafdruk duurzaamheids- en 
efficiëntiebenchmarks voor producten 
vast te stellen;

25. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve 
goederen en diensten te stimuleren; 

Or. sl

Amendement 239
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve 
goederen en diensten te stimuleren;
verzoekt de Commissie met behulp van de 
milieuvoetafdruk duurzaamheids- en 
efficiëntiebenchmarks voor producten 
vast te stellen;

25. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve 
goederen en diensten te stimuleren;

Or. de
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Amendement 240
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve 
goederen en diensten te stimuleren; 
verzoekt de Commissie met behulp van de 
milieuvoetafdruk duurzaamheids- en 
efficiëntiebenchmarks voor producten 
vast te stellen;

25. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve 
goederen en diensten te stimuleren;

Or. en

Amendement 241
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve 
goederen en diensten te stimuleren;
verzoekt de Commissie met behulp van de 
milieuvoetafdruk duurzaamheids- en 
efficiëntiebenchmarks voor producten vast 
te stellen;

25. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve 
goederen en diensten te stimuleren;
verzoekt de Commissie te volharden in het 
onderzoek naar de levenscyclus van 
producten, van grondstoffen tot recycling, 
om duurzaamheids- en 
efficiëntiebenchmarks voor producten vast 
te stellen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de kosteneffectiviteit;

Or. fr
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Amendement 242
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve 
goederen en diensten te stimuleren; 
verzoekt de Commissie met behulp van de 
milieuvoetafdruk duurzaamheids- en 
efficiëntiebenchmarks voor producten vast 
te stellen;

25. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve 
goederen en diensten te stimuleren, 
alsmede over het initiatief van de 
Commissie voor een eengemaakte markt 
voor groene producten; verzoekt de 
Commissie met behulp van de 
milieuvoetafdruk duurzaamheids- en 
efficiëntiebenchmarks voor producten vast 
te stellen; merkt op dat producten die aan 
dergelijke benchmarks voldoen of deze 
overtreffen in aanmerking zouden moeten 
kunnen komen voor marktstimulansen 
zoals het verwerven van 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 243
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve 
goederen en diensten te stimuleren;
verzoekt de Commissie met behulp van de 
milieuvoetafdruk duurzaamheids- en 
efficiëntiebenchmarks voor producten 
vast te stellen;

25. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om een horizontaal actieplan te 
ontwikkelen om de vraag naar innovatieve 
goederen en diensten te stimuleren;
verzoekt de Commissie rekening te 
houden met de milieuvoetafdruk;
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Or. fr

Amendement 244
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. staat achter de erkenning door de 
Europese Commissie van een sectorale 
economische definitie voor de 
geavanceerde culturele en creatieve 
sectoren, waarmee de bovenste segmenten 
van verschillende markten van producten 
en diensten horizontaal worden bestreken 
en waarbij wordt uitgegaan van specifieke 
kenmerken als de inbreng van culturele 
en creatieve aspecten, de uitstraling van 
het product, de intellectuele eigendom, de 
productiekwaliteit, ontwerp en innovatie, 
marketing en de communicatie naar de 
consument; verzoekt de Commissie de 
specifieke aard te erkennen van de meest 
hoogstaande vakgebieden binnen deze 
sectoren, die bronnen voor 
werkgelegenheid in Europa vormen en 
aan de volgende vier criteria voldoen:
creativiteit, perfectie, knowhow en 
scholing gedurende de gehele carrière;

Or. fr

Amendement 245
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt het belang van 
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belastingvoordelen als instrument voor 
het stimuleren van consumptie van 
innovatieve, duurzame goederen;

Or. nl

Amendement 246
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. is verheugd over het voornemen 
van de Europese Commissie om het 
concurrentievermogen van de sector van 
kwaliteitsproducten, die goed is voor 3% 
van het bbp van de Europese Unie en 
meer dan 1,5 miljoen directe en indirecte 
banen genereert, te ondersteunen, en 
vraagt haar maatregelen uit te voeren om 
mogelijke tekorten aan vaardigheden in 
deze sector aan te pakken, teneinde de 
Europese productie en de Europese 
specifieke kennis te beschermen;

Or. fr

Amendement 247
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; is van mening dat de richtsnoeren 
voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie 

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; herinnert eraan dat 
overheidsopdrachten integrerend deel 
uitmaken van het industriebeleid van onze 
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stimuleren; is van mening dat normalisatie 
en het toekennen van een milieukeurmerk
een belangrijke rol spelen bij de acceptatie 
van nieuwe technologieën;

handelspartners; is van mening dat de 
richtsnoeren voor staatssteun het 
concurrentievermogen van onze industrie 
ten goede moeten komen, in navolging 
van de praktijken van onze 
handelspartners, en open moeten staan 
voor beleidsmaatregelen die innovatie 
stimuleren; is van mening dat normalisatie 
en het toekennen van een milieukenmerk 
aan het begin van de productie- en 
distributieketen een beginsel moeten 
vormen van de acceptatie van nieuwe 
technologieën; vraagt de lidstaten hun 
samenwerking inzake normalisatie op de 
wereldmarkt te versterken teneinde de 
superioriteit van Europese technische 
ontwikkelingen te waarborgen;

Or. fr

Amendement 248
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; is van mening dat de richtsnoeren 
voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie 
stimuleren; is van mening dat normalisatie 
en het toekennen van een milieukeurmerk 
een belangrijke rol spelen bij de 
acceptatie van nieuwe technologieën;

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; is van mening dat de richtsnoeren 
voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie 
stimuleren en Europese samenwerking 
moeten bevorderen;

Or. de

Amendement 249
Rachida Dati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; is van mening dat de richtsnoeren 
voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie 
stimuleren; is van mening dat normalisatie 
en het toekennen van een milieukeurmerk 
een belangrijke rol spelen bij de acceptatie 
van nieuwe technologieën;

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn en dat ten minste 20% van de 
overheidsopdrachten moet worden 
voorbehouden aan in de Europese Unie 
gevestigde bedrijven; is van mening dat de 
richtsnoeren voor staatssteun open moeten 
staan voor beleidsmaatregelen die 
innovatie stimuleren; is van mening dat 
normalisatie en het toekennen van een 
milieukeurmerk een belangrijke rol spelen 
bij de acceptatie van nieuwe technologieën;

Or. fr

Amendement 250
Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; is van mening dat de richtsnoeren 
voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie 
stimuleren; is van mening dat normalisatie 
en het toekennen van een milieukeurmerk 
een belangrijke rol spelen bij de acceptatie 
van nieuwe technologieën;

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; is van mening dat de richtsnoeren 
voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie 
stimuleren; is van mening dat normalisatie 
en het toekennen van een milieukeurmerk, 
ook voor geïmporteerde goederen, een 
belangrijke rol spelen bij de acceptatie van 
nieuwe technologieën;

Or. pl

Amendement 251
Paul Rübig
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; is van mening dat de richtsnoeren 
voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie 
stimuleren; is van mening dat normalisatie 
en het toekennen van een milieukeurmerk
een belangrijke rol spelen bij de acceptatie 
van nieuwe technologieën;

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; is van mening dat de richtsnoeren 
voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie 
stimuleren; is van mening dat normalisatie 
een belangrijke rol speelt bij de acceptatie 
van nieuwe technologieën;

Or. de

Amendement 252
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; is van mening dat de richtsnoeren 
voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie 
stimuleren; is van mening dat normalisatie 
en het toekennen van een milieukeurmerk
een belangrijke rol spelen bij de acceptatie 
van nieuwe technologieën;

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; is van mening dat de richtsnoeren 
voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie 
stimuleren; is van mening dat normalisatie 
een belangrijke rol speelt bij de acceptatie 
van nieuwe technologieën;

Or. en

Amendement 253
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; is van mening dat de richtsnoeren 
voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie 
stimuleren; is van mening dat normalisatie 
en het toekennen van een milieukeurmerk 
een belangrijke rol spelen bij de acceptatie 
van nieuwe technologieën;

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; is van mening dat de richtsnoeren 
voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie 
stimuleren; is van mening dat normalisatie 
en het toekennen van een milieukeurmerk 
een belangrijke rol spelen bij het 
bevorderen van de acceptatie van nieuwe 
technologieën;

Or. en

Amendement 254
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; is van mening dat de richtsnoeren 
voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie 
stimuleren; is van mening dat normalisatie 
en het toekennen van een milieukeurmerk 
een belangrijke rol spelen bij de acceptatie 
van nieuwe technologieën;

26. benadrukt dat overheidsopdrachten een 
drijvende kracht achter innovatie moeten 
zijn; is van mening dat de richtsnoeren 
voor staatssteun open moeten staan voor 
beleidsmaatregelen die innovatie 
stimuleren; is van mening dat normalisatie 
en het toekennen van een sociaal
milieukeurmerk een belangrijke rol spelen 
bij de acceptatie van nieuwe technologieën;

Or. en

Amendement 255
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is van mening dat de digitale markt 
voor nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën een 
mogelijkheid voor industriële 
ontwikkeling vormt die nog ten volle 
benut moet worden en waarvoor Europa 
de nodige kennis in huis heeft;

Or. fr

Amendement 256
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. roept de Commissie op prioriteit te 
geven aan activiteiten ter ondersteuning 
van normalisatie en interoperabiliteit voor 
nieuwe opkomende producten, diensten 
en technologieën, als pijler onder de 
Europese interne concurrentie en kansen 
op internationaal handelsgebied;

Or. en

Amendement 257
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. neemt kennis van het onderzoek van de 
Commissie naar de hervorming van de 
interne markt voor industriële producten; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat dit niet tot het verlagen van de normen 

27. neemt kennis van het onderzoek van de 
Commissie naar de hervorming van de 
interne markt voor industriële producten;
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leidt;

Or. de

Amendement 258
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. neemt kennis van het onderzoek van de 
Commissie naar de hervorming van de 
interne markt voor industriële producten;
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat dit niet tot het verlagen van de normen 
leidt;

27. neemt kennis van het onderzoek van de 
Commissie naar de hervorming van de 
interne markt voor industriële producten;
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat deze normen verenigbaar zijn met de 
markt;

Or. fr

Amendement 259
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. erkent het streven van de Commissie 
naar slimme regelgeving met als doel de 
administratieve lasten te verminderen 
zonder de doeltreffendheid van de 
wetgeving te ondermijnen; ondersteunt 
samenhang in de wetgeving en betere 
concurrentievermogenstests krachtens de 
richtsnoeren voor effectbeoordelingen;

28. erkent het streven van de Commissie 
naar slimme regelgeving met als doel de 
administratieve lasten te verminderen 
zonder de doeltreffendheid van de 
wetgeving te ondermijnen, vooral met 
betrekking tot de behoeften van kleine en 
middelgrote ondernemingen; ondersteunt 
samenhang in de wetgeving en betere 
concurrentievermogenstests krachtens de 
richtsnoeren voor effectbeoordelingen en 
steunt daarom de invoering van 
concurrentievermogenstests aan de hand 
van een door de Commissie vast te stellen, 
consistente methode, om zo te zorgen voor 
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een evenwichtigere uitvoering van 
effectbeoordelingen;

Or. de

Amendement 260
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. erkent het streven van de Commissie 
naar slimme regelgeving met als doel de 
administratieve lasten te verminderen 
zonder de doeltreffendheid van de 
wetgeving te ondermijnen; ondersteunt 
samenhang in de wetgeving en betere
concurrentievermogenstests krachtens de 
richtsnoeren voor effectbeoordelingen;

28. is van mening dat administratieve 
lasten een van de belangrijkste obstakels 
vormen voor het verbeteren van het 
concurrentievermogen van industriële 
ondernemingen; erkent het streven van de 
Commissie naar slimme regelgeving met 
als doel de administratieve lasten te 
verminderen zonder de doeltreffendheid 
van de wetgeving te ondermijnen;
ondersteunt samenhang in de wetgeving en 
opneming van concurrentievermogenstests 
krachtens de richtsnoeren voor 
effectbeoordelingen voordat nieuwe 
wetgeving wordt ontwikkeld;

Or. fr

Amendement 261
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. erkent het streven van de Commissie 
naar slimme regelgeving met als doel de
administratieve lasten te verminderen
zonder de doeltreffendheid van de 
wetgeving te ondermijnen; ondersteunt 

28. is ingenomen met het streven van de 
Commissie naar slimme regelgeving met 
als doel de druk van wet- en regelgeving te 
verminderen, in het bijzonder voor micro-
ondernemingen en het mkb; ondersteunt 
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samenhang in de wetgeving en betere 
concurrentievermogenstests krachtens de 
richtsnoeren voor effectbeoordelingen;

samenhang in de wetgeving en betere 
concurrentievermogenstests krachtens de 
richtsnoeren voor effectbeoordelingen;

Or. en

Amendement 262
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. erkent het streven van de Commissie 
naar slimme regelgeving met als doel de 
administratieve lasten te verminderen 
zonder de doeltreffendheid van de 
wetgeving te ondermijnen; ondersteunt 
samenhang in de wetgeving en betere 
concurrentievermogenstests krachtens de 
richtsnoeren voor effectbeoordelingen;

28. erkent het streven van de Commissie 
naar slimme regelgeving op basis van 
effectbeoordelingen, beoordelingen van 
het huidige beleid ("kwaliteitsbalans") en 
concurrentievermogenstests, met als doel 
de administratieve lasten te verminderen 
zonder de doeltreffendheid van de 
wetgeving te ondermijnen, en de noodzaak 
om de regels te stabiliseren ter 
bevordering van investeringen;
ondersteunt samenhang in de wetgeving en 
betere concurrentievermogenstests 
krachtens de richtsnoeren voor 
effectbeoordelingen;

Or. fr

Amendement 263
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. erkent het streven van de Commissie 
naar slimme regelgeving met als doel de 
administratieve lasten te verminderen 
zonder de doeltreffendheid van de 

28. erkent het streven van de Commissie 
naar slimme regelgeving met als doel de 
administratieve lasten te verminderen 
zonder de doeltreffendheid van de 
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wetgeving te ondermijnen; ondersteunt 
samenhang in de wetgeving en betere 
concurrentievermogenstests krachtens de 
richtsnoeren voor effectbeoordelingen;

wetgeving te ondermijnen; ondersteunt 
samenhang in de wetgeving, de kmo-test
en betere concurrentievermogenstests die
krachtens de richtsnoeren voor 
effectbeoordelingen verplicht een 
integraal onderdeel moeten vormen; 
verzoekt de lidstaten de kmo-test en de 
betere concurrentievermogenstests ook op 
nationaal niveau toe te passen;

Or. es

Amendement 264
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. erkent het streven van de Commissie 
naar slimme regelgeving met als doel de 
administratieve lasten te verminderen 
zonder de doeltreffendheid van de 
wetgeving te ondermijnen; ondersteunt 
samenhang in de wetgeving en betere 
concurrentievermogenstests krachtens de 
richtsnoeren voor effectbeoordelingen;

28. erkent het streven van de Commissie 
naar slimme regelgeving met als doel de 
administratieve lasten te verminderen 
zonder de doeltreffendheid van de 
wetgeving te ondermijnen; ondersteunt 
samenhang in de wetgeving en betere 
concurrentievermogenstests krachtens de 
richtsnoeren voor effectbeoordelingen; 
benadrukt dat administratieve lasten één 
van de meest essentiële belemmeringen 
voor bedrijven vormen en is van mening 
dat de inspanningen om de 
administratieve lasten te verminderen 
hoog op de politieke agenda moeten 
staan; kijkt uit naar voorstellen van de 
Commissie in dit opzicht, met name met 
concrete, kwantitatieve doelstellingen;

Or. da

Amendement 265
Herbert Reul



AM\1000754NL.doc 41/100 PE516.811v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. erkent het streven van de Commissie 
naar slimme regelgeving met als doel de 
administratieve lasten te verminderen 
zonder de doeltreffendheid van de 
wetgeving te ondermijnen; ondersteunt 
samenhang in de wetgeving en betere 
concurrentievermogenstests krachtens de 
richtsnoeren voor effectbeoordelingen;

28. erkent het streven van de Commissie 
naar slimme regelgeving met als doel de 
administratieve lasten te verminderen 
zonder de doeltreffendheid van de 
wetgeving te ondermijnen; ondersteunt 
samenhang in de wetgeving en betere 
concurrentievermogenstests krachtens de 
richtsnoeren voor effectbeoordelingen; 
ondersteunt een transversale aanpak van 
de regelgeving en het vaststellen van 
prioriteiten;

Or. de

Amendement 266
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is ingenomen met de inspanningen 
van de Commissie om de cumulatieve 
effecten van de wetgeving in de 
staalsector te beoordelen en verzoekt de 
Commissie deze beoordeling ook voor 
andere sectoren uit te voeren en daarbij 
de onderzoeksmethode verder uit te 
werken met als doel het toekomstige 
beleid uit te tekenen;

Or. es

Amendement 267
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. roept op tot een snelle 
implementatie van de Small Business Act 
om het Europese mkb te ondersteunen; 
wijst op het belang van het Enterprise 
Europe Network voor de ondersteuning
van het mkb bij grensoverschrijdende EU-
handel;

Or. en

Amendement 268
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. vraagt de lidstaten en de 
Commissie om onverwijld strategieën 
inzake administratieve vereenvoudiging 
en uniformering uitsluitend bestemd voor 
het mkb in te stellen met het oog op zijn 
aangiften en zijn banden met de overheid;

Or. fr

Amendement 269
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. wijst op de noodzaak om 
industriële giganten op te richten, net als 
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in de lucht- en ruimtevaart, om de kritieke 
omvang te bereiken die nodig is om de 
concurrentie te kunnen aangaan met onze 
concurrenten wereldwijd;

Or. fr

Amendement 270
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quater. wijst op het economische 
belang van samenwerkingsverbanden 
tussen bedrijven (inkooporganisaties, 
partnerschappen, allianties) om 
aanzienlijke schaalvoordelen te bereiken 
en de kritieke omvang te behalen die 
nodig is om de concurrentie te kunnen 
aangaan met onze concurrenten 
wereldwijd;

Or. fr

Amendement 271
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie de kracht van 
internet te gebruiken bij haar werk met 
betrekking tot het markttoezicht en mensen 
de mogelijkheid te geven deel te nemen 
door feedback over producten te 
verschaffen;

29. onderkent dat markttoezicht een 
cruciale pijler is voor het waarborgen van 
de veiligheid en kwaliteit van producten 
binnen de interne markt; verzoekt de 
Commissie de kracht van internet te 
gebruiken bij haar werk met betrekking tot 
het markttoezicht en mensen de 
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mogelijkheid te geven deel te nemen door 
feedback over producten te verschaffen; 
verzoekt de Commissie het voorstel te 
bestuderen om publieke 
consumentenwaakhonden te financieren 
met middelen afkomstig uit kartelboetes;

Or. en

Amendement 272
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie de kracht van 
internet te gebruiken bij haar werk met 
betrekking tot het markttoezicht en mensen 
de mogelijkheid te geven deel te nemen 
door feedback over producten te 
verschaffen;

29. verzoekt de Commissie de kracht van 
internet te gebruiken bij haar werk met 
betrekking tot het markttoezicht en mensen 
de mogelijkheid te geven deel te nemen 
door feedback over producten te 
verschaffen; benadrukt tevens het belang 
van goed functionerende 
consumentenbescherming in de Unie;

Or. sv

Amendement 273
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie de kracht van 
internet te gebruiken bij haar werk met 
betrekking tot het markttoezicht en mensen 
de mogelijkheid te geven deel te nemen 
door feedback over producten te 
verschaffen;

29. verzoekt de Commissie de kracht van 
internet te gebruiken bij haar werk met 
betrekking tot het markttoezicht en mensen 
de mogelijkheid te geven deel te nemen 
door op passende en controleerbare wijze 
feedback over producten te verschaffen;
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Or. fr

Amendement 274
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie de kracht van
internet te gebruiken bij haar werk met 
betrekking tot het markttoezicht en mensen 
de mogelijkheid te geven deel te nemen 
door feedback over producten te 
verschaffen;

29. verzoekt de Commissie de efficiëntie
van internet te gebruiken bij haar werk met 
betrekking tot het markttoezicht en mensen 
de mogelijkheid te geven deel te nemen 
door feedback over producten te 
verschaffen;

Or. fr

Amendement 275
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. benadrukt dat de voltooiing van de 
interne digitale markt een belangrijk 
onderdeel zou moeten zijn van de 
industriestrategie van de EU; benadrukt 
dat voor online- en offlinemarkten een 
vergelijkbaar regelgevend kader van 
toepassing moet zijn, teneinde eerlijke 
concurrentie te garanderen en de 
consument te beschermen;

Or. en

Amendement 276
Reinhard Bütikofer
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. benadrukt dat binnen het 
industriebeleid de instrumenten van het 
concurrentiebeleid ten volle moeten 
worden benut om een eerlijk speelveld te 
creëren en concurrerende markten tot 
stand te brengen;

Or. en

Amendement 277
Franck Proust, Marielle Gallo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat de huidige IER-
regeling de innovatie niet bevordert; is 
van mening dat meer transparantie en 
innovatieve beheers- en licentiepraktijken 
snellere marktoplossingen kunnen 
opleveren;

30. herinnert eraan dat de technologische 
ontwikkeling een gevoelige en fragiele 
sector is; is van mening dat intellectuele-
eigendomsrechten een essentieel 
onderdeel van een kenniseconomie zijn 
die innovatie bevorderen en de Europese 
industrie versterken; is in dat verband 
ingenomen met de invoering van een 
Europees eenheidsoctrooi; is van mening 
dat het proces dat heeft geleid tot de 
invoering daarvan moet worden 
opgenomen in de goede praktijken inzake 
het versterken van de integratie van de 
industrie en de interne markt; vraagt de 
Europese Commissie en de lidstaten om 
de bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten te vergroten, met name 
om namaak en industriële spionage tegen 
te gaan; dringt er bij de Europese 
Commissie op aan om op Europees 
niveau een strategie voor de bescherming 
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van het beroepsgeheim in te stellen;

Or. fr

Amendement 278
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat de huidige IER-
regeling de innovatie niet bevordert; is 
van mening dat meer transparantie en 
innovatieve beheers- en licentiepraktijken 
snellere marktoplossingen kunnen 
opleveren;

30. neemt in aanmerking dat de
intellectuele-eigendomsrechten een 
essentieel onderdeel van een goed 
industriebeleid zijn die innovatie en 
onderzoek ten goede komen; is 
ingenomen met de behaalde resultaten 
met betrekking tot het Europees octrooi;

Or. fr

Amendement 279
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat de huidige IER-
regeling de innovatie niet bevordert; is van 
mening dat meer transparantie en 
innovatieve beheers- en licentiepraktijken 
snellere marktoplossingen kunnen 
opleveren;

30. is van mening dat de huidige IER-
regeling de innovatie niet bevordert; is van 
mening dat meer transparantie en 
innovatieve beheers- en licentiepraktijken 
snellere marktoplossingen kunnen 
opleveren; benadrukt dat er nieuwe 
bestuursstructuren en fora voor de 
bescherming van IER op internationaal 
niveau nodig zijn;

Or. en
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Amendement 280
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. is van mening dat de huidige IER-
regeling de innovatie niet bevordert; is van 
mening dat meer transparantie en 
innovatieve beheers- en licentiepraktijken 
snellere marktoplossingen kunnen 
opleveren;

30. is van mening dat de huidige IER-
regeling de innovatie niet bevordert; is van 
mening dat meer transparantie en 
innovatieve beheers- en licentiepraktijken 
snellere marktoplossingen kunnen 
opleveren; is ingenomen met het werk dat 
de Commissie in dit kader geïnitieerd 
heeft;

Or. en

Amendement 281
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. benadrukt het belang van het 
toezicht op naleving van het IER in de 
fysieke en digitale omgevingen voor de 
groei en werkgelegenheid in de Europese 
industrieën; is in dit verband ingenomen 
met de lopende herziening van het 
merkenstelsel van de EU, dat in potentie 
de bescherming van merken online, 
offline en binnen de gehele interne markt 
kan versterken;

Or. en

Amendement 282
Zofija Mazej Kukovič



AM\1000754NL.doc 49/100 PE516.811v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. roept de lidstaten op het EU-
octrooi zo spoedig mogelijk in te voeren;

Or. en

Amendement 283
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is ingenomen met de erkenning van het 
probleem van octrooiclusters en 
octrooihinderlagen; ondersteunt de 
wijziging van het regelgevingssysteem ter 
bevordering van concurrentiebevorderende 
onderlinge licentieverlening of 
octrooipoolregelingen;

31. is ingenomen met de erkenning van het 
probleem van octrooiclusters en 
octrooihinderlagen; ondersteunt de 
wijziging van het regelgevingssysteem ter 
bevordering van concurrentiebevorderende 
onderlinge licentieverlening of 
octrooipoolregelingen; is van mening dat 
regelgeving en beginselen voor
octrooipools gericht moeten zijn op het 
versnellen van de invoering van 
innovaties, in het bijzonder innovaties die 
beogen belangrijke maatschappelijke 
problemen aan te pakken en maximaal 
nut voor de samenleving teweeg te 
brengen; ondersteunt in dit kader de 
werkzaamheden van het JRC en verzoekt 
de expertise van het JRC in te zetten voor 
de ontwikkeling van beleid inzake de 
verbetering van regelgeving en praktijken 
op het gebied van de overdracht van 
technologie en kennis;

Or. en
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Amendement 284
Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. verzoekt de Commissie voorstellen 
te doen voor wetgeving die het voor 
Europese bedrijven mogelijk maakt in de 
EU generieke en biosimilaire 
geneesmiddelen te produceren tijdens de 
periode volgend op het aflopen van de 
octrooibescherming, waarin het 
aanvullend beschermingscertificaat (SPC) 
van toepassing is, zodat men 
voorbereidingen kan treffen om het 
middel onmiddellijk na afloop van het 
SPC op de markt te brengen of naar 
landen te exporteren waar geen octrooi of 
SPC van toepassing is; is van mening dat 
een dergelijke bepaling ertoe kan 
bijdragen dat het verplaatsen van de 
productie wordt voorkomen, en 
werkgelegenheid in de EU kan scheppen, 
en tevens een eerlijk speelveld kan 
creëren tussen Europese ondernemingen 
en hun concurrenten in derde landen;

Or. en

Amendement 285
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. stelt vast dat de Europese bedrijven 
aan hogere eisen, met name op 
milieugebied, moeten voldoen dan de 
meeste van onze handelspartners; is van 
mening dat deze situatie de facto nadelig 
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is voor hun concurrentievermogen; vraagt 
de Commissie om nauwgezet onderzoek te 
doen met het oog op een raming van de 
kosten in verband met deze verschillen in 
de wetgeving;

Or. fr

Amendement 286
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. onderstreept dat de externe 
betrekkingen verder gaan dan de in het 
kader van de WTO ondertekende 
overeenkomsten en dat de EU en de 
lidstaten bij de uitwerking van de externe 
dimensie van het industriebeleid 
gemeenschappelijke standpunten moeten 
vastleggen om op het internationale 
niveau gelijke voorwaarden te 
garanderen;

Or. es

Amendement 287
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. neemt kennis van het voornemen 
van de Commissie om na te gaan hoe 
bedrijven, ook in hun jaarrekeningen, een 
feitelijke erkenning van de waarde van 
hun octrooien kunnen krijgen, en de 
mogelijke voordelen van een dergelijke 
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betere bekendmaking te onderzoeken in 
de zin van toegang tot financiering;
waarschuwt tegen het creëren van een 
gedereguleerde IER-markt die een 
financialisering van het IER in de hand 
zou werken;

Or. en

Amendement 288
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. steunt de huidige hervorming van 
het systeem van het merkenrecht die 
merken beter beschermt, online, offline en 
in de gehele interne markt en in het kader 
van de internationale handel;

Or. fr

Amendement 289
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 ter. wijst erop dat de Hoge 
Vertegenwoordiger van de EU voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
zich er in haar "Strategie inzake 
cyberbeveiliging van de Europese 
Unie"[1] op toelegt cyberdefensiebeleid 
en -middelen te ontwikkelen en industriële 
en technologische voorzieningen voor 
cyberbeveiliging te bevorderen; is van 
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mening dat dit beleid snel ten uitvoer moet 
worden gelegd en uitgebreid moet worden 
om bedrijven, en met name het mkb, te 
beschermen tegen cybercriminaliteit;
[1] JOIN(2013) 1 final - 7.2.2013

Or. fr

Amendement 290
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst op het belang van een 
handelsstrategie van de EU; vraagt de 
Commissie om, samen met de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, 
een strategie te ontwikkelen voor het 
opnemen van adviescentra voor het mkb 
bij EU-missies;

32. wijst op het belang van een 
handelsstrategie van de EU; vraagt de 
Commissie om haar handelsbeleid te 
herzien tegenover de toegenomen 
concurrentie van onze handelspartners;
verzoekt de Commissie om het beginsel 
van handelsreciprociteit geleidelijk op te 
leggen, om non-tarifaire belemmeringen 
tegen te gaan en om sneller in actie te 
komen voor de toepassing van 
tegenmaatregelen en het starten van 
onderzoeken;

Or. fr

Amendement 291
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst op het belang van een 
handelsstrategie van de EU; vraagt de 

32. wijst op het belang van een 
handelsstrategie van de EU; roept de 
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Commissie om, samen met de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, een 
strategie te ontwikkelen voor het opnemen 
van adviescentra voor het mkb bij EU-
missies;

Commissie op te waarborgen dat het 
handels- en concurrentiebeleid van de 
Unie wordt afgestemd op de doelstellingen 
van het Europees industriebeleid; vraagt 
de Commissie om, samen met de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, een 
strategie te ontwikkelen voor het opnemen 
van adviescentra voor het mkb bij EU-
missies; merkt op dat deze adviescentra 
zich rekenschap moeten geven van het 
werk van de Kamers van Koophandel en 
lering moeten trekken uit de ervaringen 
van de European Business Centers;

Or. en

Amendement 292
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst op het belang van een 
handelsstrategie van de EU; vraagt de 
Commissie om, samen met de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, een 
strategie te ontwikkelen voor het opnemen 
van adviescentra voor het mkb bij EU-
missies;

32. wijst op het belang van een 
handelsstrategie van de EU; vraagt de 
Commissie om, samen met de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, een 
strategie te ontwikkelen voor het opnemen 
van adviescentra voor het mkb bij EU-
missies; verzoekt de Commissie om elke 
keer opnieuw te garanderen dat de 
onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten met derde 
landen het innovatiepotentieel en het
concurrentievermogen van Europese 
bedrijven niet in gevaar brengen;

Or. fr

Amendement 293
Josefa Andrés Barea
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst op het belang van een 
handelsstrategie van de EU; vraagt de 
Commissie om, samen met de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, een 
strategie te ontwikkelen voor het opnemen 
van adviescentra voor het mkb bij EU-
missies;

32. wijst op het belang van een 
handelsstrategie van de EU; vraagt de 
Commissie om, samen met de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, een 
strategie te ontwikkelen voor het opnemen 
van adviescentra voor het mkb bij EU-
missies en verzoekt de Commissie tevens 
de betere concurrentievermogenstest en 
de evaluatie van de cumulatieve effecten 
van overeenkomsten op te nemen in de 
effectbeoordelingen van 
handelsovereenkomsten;

Or. es

Amendement 294
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst op het belang van een 
handelsstrategie van de EU; vraagt de 
Commissie om, samen met de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, een 
strategie te ontwikkelen voor het opnemen 
van adviescentra voor het mkb bij EU-
missies;

32. dringt aan op de noodzaak om het 
concurrentievermogen van Europese 
bedrijven op de wereldmarkt te 
verbeteren; wijst op het belang van een 
handelsstrategie van de EU en van 
Europese economische diplomatie; vraagt 
de Commissie om, samen met de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, een 
strategie te ontwikkelen voor het opnemen 
van adviescentra voor het mkb bij EU-
missies;

Or. fr
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Amendement 295
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. onderstreept dat het belangrijk is 
dat de EU een ambitieuze 
vrijhandelsagenda uitwerkt die gebaseerd 
is op het verlagen van heffingen en het 
verminderen van niet-tarifaire 
handelsbarrières, het liberaliseren van de 
toegang tot overheidsopdrachten en 
privékapitaal en het harmoniseren van 
normen en regelgeving op internationaal 
niveau; is van mening dat het 
noodzakelijk is alomvattende en 
ambitieuze handelsovereenkomsten te 
sluiten met de VS en Japan en alle 
belangrijke handelspartners van de EU; 

Or. en

Amendement 296
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. vraagt de Commissie en de 
lidstaten om beter samen te werken in de 
begeleiding van Europese bedrijven op 
buitenlandse markten; verzoekt hun met 
name om aan te dringen op de 
voorzieningen ten behoeve van het mkb, 
om de informatie voor het mkb te 
centraliseren door één loket in alle 
Europese gebieden op te richten en om 
een strategie te ontwikkelen voor het 
opnemen van adviescentra voor het mkb 
bij EU-missies;
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Or. fr

Amendement 297
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. benadrukt het belang van sociale 
en milieunormen in bilaterale 
handelsovereenkomsten en multilaterale 
handelsbetrekkingen, om eerlijke en 
rechtvaardige handel en een wereldwijd 
gelijk speelveld te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 298
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de Commissie het 
handelsbeleid en het mededingingsbeleid 
van de Unie ten dienste te stellen van het 
Europese industriebeleid;

Or. fr

Amendement 299
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. wijst erop dat, aangezien de 
openstelling van markten wederkerigheid 
inhoudt, de EU concrete verstoringen die 
de belangen van de Europese industrie 
schaden, serieus moet aanpakken;

Or. es

Amendement 300
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 ter. onderstreept dat het ontbreken van 
gelijke voorwaarden voor de Europese 
ondernemingen en hun concurrenten 
bijdraagt tot de verslechtering van het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; verzoekt de Commissie 
bijgevolg striktere bepalingen in te voeren 
om ervoor te zorgen dat de 
milieubeschermings- en 
klimaatwetgeving, alsook de sociale en 
arbeidsnormen beter op elkaar worden 
afgestemd bij de ondertekening van 
nieuwe of de herziening van bestaande 
handelsovereenkomsten om zo te 
garanderen dat marktdeelnemers van 
binnen en buiten de EU aan dezelfde 
voorwaarden moeten voldoen;

Or. es

Amendement 301
Franck Proust, Françoise Grossetête, Tokia Saïfi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 ter. is van mening dat de Europese 
Unie de mogelijkheden moet blijven 
onderzoeken om voor de industriesectoren 
die daadwerkelijk zijn blootgesteld aan 
koolstoflekkage, adequate milieu-
instrumenten in te voeren ter aanvulling 
op de handel in CO2-emissierechten, met 
name een mechanisme voor de 
doorberekening van CO2-kosten, met 
inachtneming van de WTO-regels, omdat 
een dergelijk mechanisme het mogelijk 
maakt de risico’s van overdracht van 
CO2-emissies naar derde landen te 
bestrijden;

Or. fr

(Verwijzing naar paragraaf 10 van de resolutie van 25 november 2010 over mensenrechten, 
sociale normen en milieunormen in internationale handelsovereenkomsten 

(P7_TA(2010)0434))

Amendement 302
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 ter. onderstreept het belang van 
onderzoek en innovatie voor het 
concurrentievermogen van Europese 
bedrijven op de wereldmarkten en dringt 
aan op de noodzaak voor onze bedrijven 
om beter te anticiperen op de behoeften 
van derde markten teneinde te voldoen 
aan de internationale vraag;

Or. fr
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Amendement 303
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 quater. benadrukt dat, telkens wanneer 
de omstandigheden het rechtvaardigen, 
gebruik moet worden gemaakt van 
handelsbeschermende instrumenten 
jegens landen die zich niet houden aan de 
internationale handelsregels of de met de 
EU gesloten vrijhandelsovereenkomsten;
en vraagt dat de toegang van het mkb tot 
antidumpingprocedures vereenvoudigd 
wordt en sneller en goedkoper wordt 
gemaakt opdat deze bedrijven zich beter 
tegen oneerlijke praktijken kunnen 
beschermen;

Or. fr

Amendement 304
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 quinquies. acht een herziening van de 
Europese overnamerichtlijn nodig om 
Europa de middelen te bezorgen om zich 
te verzetten tegen projecten die funest 
kunnen blijken voor haar industriële 
weefsel;

Or. fr
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Amendement 305
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 sexies. is het ermee eens dat het 
cruciaal is dat de Unie, om op industrieel 
gebied weer mee te tellen, van haar 
partners wederkerigheid op het gebied van 
handelsbetrekkingen verlangt, en met 
name wat betreft de toegang tot de 
openbare aanbestedingen; de 
intellectuele-eigendomsrechten van 
Europese bedrijven beter beschermt en de 
doeltreffendheid van de instrumenten 
voor de bescherming van de handel 
verbetert;

Or. fr

Amendement 306
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 septies. betreurt de ontoereikende 
bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten en het gebrek aan 
concrete middelen die Europese bedrijven, 
en met name het mkb, tot hun 
beschikking hebben om de schendingen 
waarvan zij het slachtoffer zijn, tegen te 
gaan;

Or. fr
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Amendement 307
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 octies. is van mening dat de Unie zich 
voor de uitvoering van haar 
industriebeleid de instrumenten moet 
verschaffen om:
- een actiever antidumpingbeleid te voeren 
en onder meer te reageren op de 
onrechtmatige exportfinanciering van 
sommige derde landen,
- een waarachtig wisselkoersbeleid te 
voeren waarmee de Europese 
handelsbelangen worden verdedigd,
- te zorgen voor de toepassing van het 
concept "eerlijke handel", dat berust op 
wederzijdse naleving van sociale, 
ecologische en culturele normen of 
normen die betrekking hebben op de 
eerbiediging van de mensenrechten in het 
internationale handelsverkeer;

Or. fr

Amendement 308
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd 
subsidies voor fossiele brandstoffen 
geleidelijk af te bouwen; pleit ervoor de 
vergelijkbaarheid van producten opnieuw 

Schrappen
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te bepalen door producten te 
onderscheiden op basis van hun 
koolstofvoetafdruk;

Or. pl

Amendement 309
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd 
subsidies voor fossiele brandstoffen 
geleidelijk af te bouwen; pleit ervoor de 
vergelijkbaarheid van producten opnieuw 
te bepalen door producten te 
onderscheiden op basis van hun 
koolstofvoetafdruk;

33. verzoekt de Commissie met betrekking 
tot de handelsovereenkomsten om haar 
beoordeling aanzienlijk bij te stellen, met 
name voor de effectbeoordelingen door 
het concurrentievermogen van de 
industriële sector erin op te nemen, door 
een onderzoek achteraf te houden en door 
een gecumuleerd onderzoek te houden 
naar de gevolgen van alle gesloten 
overeenkomsten en de overeenkomsten 
waarover momenteel wordt onderhandeld 
voor het concurrentievermogen van de 
industrie; erkent het belang van de start 
van het trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap;

Or. fr

Amendement 310
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd 
subsidies voor fossiele brandstoffen 

33. benadrukt het belang van de start van 
het trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; waarschuwt er 
echter voor, dat het toenemende verschil 
tussen de energietarieven voor de 
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geleidelijk af te bouwen; pleit ervoor de 
vergelijkbaarheid van producten opnieuw 
te bepalen door producten te 
onderscheiden op basis van hun 
koolstofvoetafdruk;

industrie in de EU en de VS kan leiden tot 
een verslechtering van de 
concurrentiepositie van de eerste ten 
opzichte van de laatste;

Or. en

Amendement 311
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd 
subsidies voor fossiele brandstoffen 
geleidelijk af te bouwen; pleit ervoor de 
vergelijkbaarheid van producten opnieuw 
te bepalen door producten te 
onderscheiden op basis van hun 
koolstofvoetafdruk;

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; onderstreept dat 
de uiteindelijke totstandkoming van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap de mogelijkheid 
zal creëren van een brede economische 
ruimte, die vervolgens de betrekkingen 
van de EU kan versterken en een impuls 
kan geven aan de groei van directe 
buitenlandse investeringen in de EU;

Or. en

Amendement 312
Daniel Caspary
Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen; pleit ervoor de vergelijkbaarheid 
van producten opnieuw te bepalen door 

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap voor het behalen 
van de Europese doelstellingen op het 
gebied van herindustrialisering, groei en 
werkgelegenheid; pleit ervoor dat hiermee 
moet worden geprobeerd subsidies voor 
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producten te onderscheiden op basis van 
hun koolstofvoetafdruk;

fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen; verzoekt de Commissie deze 
doelstellingen actief na te streven bij de 
verlaging van de tarieven, het vergroten 
van de markttoegang voor diensten en 
investeringen en samenwerking op het 
gebied van regelgeving, evenals bij de 
verbetering van de regelgeving op het 
gebied van overheidsopdrachten, de 
bescherming van de intellectuele 
eigendom en het vaststellen van het 
mededingingsbeleid en ten aanzien van 
energie en grondstoffen;

Or. de

Amendement 313
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen; pleit ervoor de vergelijkbaarheid 
van producten opnieuw te bepalen door 
producten te onderscheiden op basis van 
hun koolstofvoetafdruk;

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; dat kan 
bijdragen aan het vereenvoudigen en 
vergroten van de export van Europese 
industrieproducten, het verbeteren van het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie door het verhogen van 
internationale productienormen, alsook 
aan het verlagen van importkosten van 
ruwe en voorbewerkte materialen voor 
productieactiviteiten; dat de Europese 
industrie een noodzakelijke impuls kan 
geven en een bijdrage in de groei ter 
grootte van 0,5% van het bbp van de EU 
en daarmee ook duizenden nieuwe banen 
kan opleveren; pleit ervoor dat hiermee 
moet worden geprobeerd subsidies voor 
fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen; pleit ervoor de vergelijkbaarheid 
van producten opnieuw te bepalen door 
producten te onderscheiden op basis van 
hun koolstofvoetafdruk;
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Or. da

Amendement 314
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd 
subsidies voor fossiele brandstoffen 
geleidelijk af te bouwen; pleit ervoor de 
vergelijkbaarheid van producten opnieuw 
te bepalen door producten te 
onderscheiden op basis van hun 
koolstofvoetafdruk;

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap;

Or. de

Amendement 315
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd 
subsidies voor fossiele brandstoffen 
geleidelijk af te bouwen; pleit ervoor de 
vergelijkbaarheid van producten opnieuw 
te bepalen door producten te 
onderscheiden op basis van hun 
koolstofvoetafdruk;

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap;

Or. en
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Amendement 316
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen; pleit ervoor de vergelijkbaarheid 
van producten opnieuw te bepalen door 
producten te onderscheiden op basis van 
hun koolstofvoetafdruk;

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen;

Or. de

Amendement 317
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd 
subsidies voor fossiele brandstoffen 
geleidelijk af te bouwen; pleit ervoor de 
vergelijkbaarheid van producten opnieuw 
te bepalen door producten te onderscheiden 
op basis van hun koolstofvoetafdruk;

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor de 
vergelijkbaarheid van producten opnieuw 
te bepalen door producten te onderscheiden 
op basis van hun koolstofvoetafdruk;

Or. ro

Amendement 318
Evelyne Gebhardt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen; pleit ervoor de vergelijkbaarheid 
van producten opnieuw te bepalen door 
producten te onderscheiden op basis van 
hun koolstofvoetafdruk;

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen; pleit ervoor de vergelijkbaarheid 
van producten opnieuw te bepalen door 
producten te onderscheiden op basis van 
hun koolstofvoetafdruk; onderstreept dat 
het belangrijk is dat regelgeving wordt 
gestroomlijnd en dat de last van 
regelgeving en administratie wordt 
teruggedrongen, zoals met het TTIP 
beoogd wordt, waarbij strenge sociale en 
milieunormen en de rechten van 
werknemers nauwkeurig in acht dienen te 
worden genomen;

Or. en

Amendement 319
Rachida Dati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen; pleit ervoor de vergelijkbaarheid 
van producten opnieuw te bepalen door 
producten te onderscheiden op basis van 
hun koolstofvoetafdruk;

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap en de 
mogelijkheden die het biedt om de handel 
te vergemakkelijken; wijst echter op de 
noodzaak om deze onderhandelingen te 
voeren zonder ons industrieel 
concurrentievermogen in welke sector 
dan ook op het spel te zetten; pleit ervoor 
dat hiermee moet worden geprobeerd 
subsidies voor fossiele brandstoffen 
geleidelijk af te bouwen; pleit ervoor de 
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vergelijkbaarheid van producten opnieuw 
te bepalen door producten te onderscheiden 
op basis van hun koolstofvoetafdruk;

Or. fr

Amendement 320
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen; pleit ervoor de vergelijkbaarheid 
van producten opnieuw te bepalen door 
producten te onderscheiden op basis van 
hun koolstofvoetafdruk;

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen, stap voor stap en rekening 
houdend met de maatschappelijke context 
en de noodzaak van een betrouwbare 
energievoorziening; pleit ervoor de 
vergelijkbaarheid van producten opnieuw 
te bepalen door producten te onderscheiden 
op basis van hun koolstofvoetafdruk;

Or. en

Amendement 321
Vittorio Prodi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen; pleit ervoor de vergelijkbaarheid 

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen en EU-normen te waarborgen 
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van producten opnieuw te bepalen door 
producten te onderscheiden op basis van 
hun koolstofvoetafdruk;

voor de bescherming van de consument, 
het milieu en de gezondheid; pleit ervoor 
de vergelijkbaarheid van producten 
opnieuw te bepalen door producten te 
onderscheiden op basis van hun 
koolstofvoetafdruk;

Or. en

Amendement 322
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen; pleit ervoor de vergelijkbaarheid 
van producten opnieuw te bepalen door 
producten te onderscheiden op basis van 
hun koolstofvoetafdruk;

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen; pleit ervoor gemeenschappelijke 
normen vast te stellen op basis van
gunstige aspecten voor duurzame 
ontwikkeling;

Or. sl

Amendement 323
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. erkent het belang van de start van het 
trans-Atlantische handels- en 
investeringspartnerschap; pleit ervoor dat 
hiermee moet worden geprobeerd subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te 
bouwen; pleit ervoor de vergelijkbaarheid 

33. erkent het belang van handels- en 
investeringspartnerschappen; pleit ervoor 
dat hiermee moet worden geprobeerd 
subsidies voor fossiele brandstoffen 
geleidelijk af te bouwen; pleit ervoor de 
vergelijkbaarheid van producten opnieuw 
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van producten opnieuw te bepalen door 
producten te onderscheiden op basis van 
hun koolstofvoetafdruk;

te bepalen door producten te onderscheiden 
op basis van hun koolstofvoetafdruk;

Or. fr

Amendement 324
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. benadrukt dat oneerlijke dumping 
in derde landen niet mag worden 
toegestaan en dat de rechten van 
werknemers overal moeten gelden; dringt 
er bij de Commissie op aan dat naast vrije 
handel ook eerlijke handel moet worden 
gewaarborgd en dat sociale en 
milieunormen, alsook arbeidsrechten in 
alle toekomstige handelsovereenkomsten 
moeten worden opgenomen; alleen op 
deze manier kunnen gelijke 
concurrentievoorwaarden worden 
gecreëerd;

Or. de

Amendement 325
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. erkent ook het belang van open 
markten en verzoekt de Commissie 
daarom haar multi-, bi- en unilaterale 
inspanningen om de handel te 
liberaliseren en protectionisme tegen te 
gaan voort te zetten, te streven naar 
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concrete resultaten en zelf af te zien van 
protectionistische maatregelen;

Or. de

Amendement 326
Kent Johansson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie vakbonden in 
staat te stellen handelsklachten in te 
dienen;

Schrappen

Or. sv

Amendement 327
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie vakbonden in 
staat te stellen handelsklachten in te 
dienen;

Schrappen

Or. sl

Amendement 328
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie vakbonden in 
staat te stellen handelsklachten in te 

Schrappen
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dienen;

Or. fr

Amendement 329
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie vakbonden in 
staat te stellen handelsklachten in te 
dienen;

Schrappen

Or. de

Amendement 330
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. benadrukt het feit dat de keten van 
de industriële waardeschepping in Europa 
door toekomstige handelsverdragen, 
investeringsakkoorden en akkoorden over 
de intellectuele eigendom moet worden 
versterkt en dat daarom al in het mandaat 
een strategische oriëntatie in die zin moet 
worden opgenomen;

Or. de

Amendement 331
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. benadrukt dat de mogelijkheid te 
investeren in groeimarkten door middel 
van handelsverdragen moet worden 
versterkt en gewaarborgd; bij het 
investeren in derde landen moeten de 
Europese MVO-normen en de Europese 
normen voor de participatie van 
werknemers door de Europese bedrijven 
in derde landen worden toegepast en moet 
de regionale ontwikkeling worden 
bevorderd;

Or. de

Amendement 332
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie een Europese 
exportstrategie te ontwikkelen voor 
technologieën die efficiënt gebruikmaken 
van hulpbronnen en energie;

35. verzoekt de Commissie een Europese 
exportstrategie te ontwikkelen voor 
technologieën die efficiënt gebruikmaken 
van hulpbronnen en energie en voor 
daarmee samenhangende diensten, 
hetgeen onder andere diplomatie op het 
gebied van normalisatie inhoudt, om te 
zorgen dat Europese normen wereldwijd 
bevorderd worden;

Or. en

Amendement 333
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35
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Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie een Europese 
exportstrategie te ontwikkelen voor 
technologieën die efficiënt gebruikmaken 
van hulpbronnen en energie;

35. verzoekt de Commissie een Europese 
exportstrategie te ontwikkelen voor 
hulpbronnen en voor technologieën die 
efficiënt gebruikmaken van energie;

Or. en

Amendement 334
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. wijst erop dat normen en 
technische regelgeving van cruciaal 
belang zijn om te waarborgen dat de EU 
voorop loopt in innovatieve sectoren, 
waaronder groene technologie; verzoekt 
de Commissie derhalve het vermogen van 
de EU te versterken om normen en 
internationale technische regels vast te 
stellen in innovatieve sectoren; dringt er 
verder op aan dat de Commissie de 
samenwerking met belangrijke derde 
landen verbetert – waaronder de 
opkomende landen – teneinde 
gezamenlijke normen en technische regels 
te kunnen vaststellen;

Or. en

Amendement 335
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

35 ter. benadrukt dat fiscale 
verantwoordelijkheid gewaarborgd moet 
worden bij de financiering van de 
voorgestelde beleidsmaatregelen en acties 
die nodig zijn voor RISE;

Or. en

Amendement 336
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

 Financiering van een industriële omslag Financiering van een sterke Europese 
industrie

Or. de

Amendement 337
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. erkent de beperkingen bij het 
verstrekken van leningen door banken en 
de gevolgen daarvan, met name voor het 
mkb; is ingenomen met het Groenboek van 
de Commissie over financiering op lange 
termijn; benadrukt dat de robuustheid van 
het Europese bankwezen moet worden 
versterkt via Bazel III, een bankenunie en 
het ESM;

36. erkent de beperkingen bij het 
verstrekken van leningen door banken en 
de gevolgen daarvan, met name voor het 
mkb; is ingenomen met het Groenboek van 
de Commissie over financiering op lange 
termijn; benadrukt dat de robuustheid van 
het Europese bankwezen moet worden 
versterkt via Bazel III, een bankenunie en 
het ESM; benadrukt echter dat het van 
belang is dat onze internationale partners 
ook de regels van Bazel III ten uitvoer 
leggen, zodat Europese ondernemingen 
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en het mkb niet in een relatief slechtere 
positie belanden, wat de Europese 
concurrentiepositie zou verslechteren;

Or. da

Amendement 338
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. erkent de beperkingen bij het 
verstrekken van leningen door banken en 
de gevolgen daarvan, met name voor het 
mkb; is ingenomen met het Groenboek van 
de Commissie over financiering op lange 
termijn; benadrukt dat de robuustheid van 
het Europese bankwezen moet worden 
versterkt via Bazel III, een bankenunie en 
het ESM;

36. erkent de beperkingen bij het 
verstrekken van leningen door banken en 
de gevolgen daarvan, met name voor het 
mkb; betreurt het dat deze blokkering ook 
van invloed is op de instrumenten die de 
Europese Unie beschikbaar stelt en is van 
mening dat de Commissie jaarverslagen 
moet opvragen bij de financiële 
bemiddelaars die daarvoor 
verantwoordelijk zijn; is ingenomen met 
het Groenboek van de Commissie over 
financiering op lange termijn; benadrukt 
dat de robuustheid van het Europese 
bankwezen moet worden versterkt via 
Bazel III, een bankenunie en het ESM;

Or. fr

Amendement 339
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. erkent de beperkingen bij het 
verstrekken van leningen door banken en 
de gevolgen daarvan, met name voor het 
mkb; is ingenomen met het Groenboek van 
de Commissie over financiering op lange 

36. erkent de beperkingen bij het 
verstrekken van leningen door banken en 
de negatieve gevolgen daarvan, met name 
voor het mkb; is ingenomen met het 
Groenboek van de Commissie over 
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termijn; benadrukt dat de robuustheid van 
het Europese bankwezen moet worden 
versterkt via Bazel III, een bankenunie en 
het ESM;

financiering op lange termijn; benadrukt 
dat de robuustheid en geloofwaardigheid
van het Europese bankwezen moet worden 
versterkt door middel van een snelle 
implementatie van Bazel III, het SSM en 
de hieraan gerelateerde herziening van de 
EBA-verordening, en dat het op 
democratische wijze afleggen van 
verantwoording in alle stadia van de 
bankenunie en de steun vanuit het ESM 
moet worden bevorderd;

Or. en

Amendement 340
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. is van mening dat er naar nieuwe 
alternatieve en creatieve 
financieringsmogelijkheden moet worden 
gezocht, in het bijzonder wat betreft 
particuliere en aandelenfinanciering; 
merkt op dat het bevorderen van 
financiële kennis in dit verband ook een 
belangrijke rol speelt en dat deze kennis 
op school moet worden onderricht;

Or. en

Amendement 341
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. benadrukt het belang van 
financieringsmiddelen voor start-ups en 
MKB zodat ondernemers de middelen 
hebben om innovatieve ideeën naar de 
markt te brengen;

Or. nl

Amendement 342
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie om samen met de EIB 
gezamenlijke financiële instrumenten uit 
te werken en neemt nota van de door de 
Europese Raad in juni 2013 uitgesproken 
steun hiervoor; is tevreden dat de 
Commissie en de EIB voornemens zijn de 
Europese Raad nog voor zijn bijeenkomst 
in oktober 2013 een algemeen verslag 
over de toepassing ervan voor te leggen 
met daarin kwantitatieve doelstellingen, 
instrumenten en een tijdschema;

Or. es

Amendement 343
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 ter. verzoekt de Raad om onverwijld en 
in overleg met de Commissie en de EIB de 
parameters voor het ontwerp van zulke 



PE516.811v01-00 80/100 AM\1000754NL.doc

NL

instrumenten vast te leggen om zo een 
aanzienlijk hefboomeffect te 
verwezenlijken; dringt er dan ook op aan 
dat die instrumenten voor eind 2013 in 
werking kunnen treden;

Or. es

Amendement 344
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 quater. wijst erop dat het 
subsidiariteitsbeginsel ertoe heeft geleid 
dat het fiscaal beleid in Europa zeer 
uiteenlopend is en dat er verschillende 
stelsels voor leningen en subsidies 
bestaan; benadrukt dan ook dat de 
Commissie de nationale instrumenten 
moet evalueren en onderzoeken ten 
behoeve van een effectieve convergentie 
van die instrumenten;

Or. es

Amendement 345
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 quinquies. stelt vast dat de 
versnippering van de kredietmarkten en 
de uiteenlopende rentevoeten voor 
bankleningen aan ondernemingen in de 
verschillende lidstaten het 
weerstandsvermogen van de banken en 
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financiële stelsels ondermijnen, de 
beschikbaarheid van krediet verkleinen en 
kredietverstrekking aan ondernemingen 
en consumenten duurder maken, hetgeen 
een belangrijke belemmering voor de 
groei en de werkgelegenheid vormt;

Or. es

Amendement 346
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
op welke wijze de markt voor effecten op 
onderpand van activa kan worden ingezet
om de financiering van het mkb te 
vergemakkelijken; wijst op de rol die 
overheidsbanken kunnen spelen bij het 
investeren in door banken uitgegeven 
gestructureerde gedekte obligaties, waarbij 
deze investeringen worden gecombineerd 
met hogere doelstellingen inzake 
kredietverlening aan het mkb;

37. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
op welke wijze de markt voor effecten op 
onderpand van activa kan worden ingezet 
om de financiering van het mkb te 
vergemakkelijken; wijst op de rol die 
zakenbanken en infrastructuurbanken
kunnen spelen bij het investeren in door 
banken uitgegeven gestructureerde gedekte 
obligaties, waarbij deze investeringen 
worden gecombineerd met hogere 
doelstellingen inzake kredietverlening aan 
het mkb; is ingenomen met het voorstel 
voor privaat-private 
kredietpartnerschappen, waarin een 
verzekeraar en een bank samenwerken 
om korte- en langetermijnleningen te 
verstrekken;

Or. en

Amendement 347
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37



PE516.811v01-00 82/100 AM\1000754NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
op welke wijze de markt voor effecten op 
onderpand van activa kan worden ingezet 
om de financiering van het mkb te 
vergemakkelijken; wijst op de rol die 
overheidsbanken kunnen spelen bij het 
investeren in door banken uitgegeven 
gestructureerde gedekte obligaties, waarbij 
deze investeringen worden gecombineerd 
met hogere doelstellingen inzake 
kredietverlening aan het mkb;

37. acht het noodzakelijk dat er 
alternatieve financieringsbronnen voor 
het mkb worden ontwikkeld; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken op welke wijze 
de markt voor effecten op onderpand van 
activa, alsook alternatieve vormen van 
tussenkomst door banken met toereikend 
prudentieel toezicht kunnen worden 
ingezet om de financiering van het mkb te 
vergemakkelijken; wijst op de rol die 
overheidsbanken kunnen spelen bij het 
investeren in door banken uitgegeven 
gestructureerde gedekte obligaties, waarbij 
deze investeringen worden gecombineerd 
met hogere doelstellingen inzake 
kredietverlening aan het mkb;

Or. es

Amendement 348
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. is van mening dat de Europese 
financiële steun en instrumenten te lijden 
hebben van een gebrek aan 
naamsbekendheid bij economische 
actoren, en met name bij het mkb; eist dat 
in alle Europese gebieden één loket wordt 
opgericht om de informatie over de 
mogelijkheden van Europese 
financieringen voor het mkb te 
centraliseren;

Or. fr
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Amendement 349
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 ter. wijst erop dat industriële 
investeringen traag verlopen; vraagt de 
Commissie en de lidstaten om het 
rechtskader te verbeteren om dit 
duidelijker en voorspelbaarder te maken, 
teneinde industriële investeringen aan te 
moedigen;

Or. fr

Amendement 350
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Commissie een mededeling 
over crowdfunding op te stellen; verzoekt 
de Commissie een solide 
regelgevingskader voor crowdfunding te 
ontwikkelen op basis van maximaal 
één miljoen EUR per project;

38. wijst op de sterke opkomst van 
initiatieven op het gebied van 
crowdfunding en e-platforms voor 
kredietverstrekking in Europa en op de 
financiële en niet-financiële voordelen 
van deze wijze van financiering voor het 
mkb en ondernemers, zoals het verwerven 
van middelen voor startende 
ondernemingen, productvalidatie, 
klantenfeedback, en een stabiele en 
stevige aandeelhoudersstructuur; verzoekt 
de Commissie een mededeling over 
crowdfunding op te stellen; verzoekt de 
Commissie een solide regelgevingskader 
voor crowdfunding te ontwikkelen op basis 
van maximaal één miljoen EUR per 
project; roept de Commissie op te 
overwegen om op beperkte schaal 
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middelen vrij te maken voor diensten op 
het gebied van crowdfunding, zoals 
sommige lidstaten hebben gedaan;

Or. en

Amendement 351
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de Commissie een 
mededeling over crowdfunding op te 
stellen; verzoekt de Commissie een solide
regelgevingskader voor crowdfunding te 
ontwikkelen op basis van maximaal 
één miljoen EUR per project;

38. is van mening dat het belangrijk is 
nieuwe innovatieve financieringsmodellen
voor het mkb met een groot 
groeipotentieel te bevorderen en verzoekt 
de Commissie een doeltreffend
regelgevingskader voor crowdfunding te 
ontwikkelen waarbinnen oog is voor het 
feit dat er een beperkte hoeveelheid 
middelen beschikbaar is en voor de 
unieke vraagstukken inzake de 
bescherming van investeerders die zich 
hierbij voordoen;

Or. en

Amendement 352
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. vraagt de Commissie fiscale 
mechanismen vast te stellen om de fusie 
van kleine bedrijven te vereenvoudigen;

Or. it
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Amendement 353
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. verzoekt de Commissie de 
totstandbrenging van lokale 
obligatiemarkten voor het mkb te 
ondersteunen;

39. verzoekt de Commissie de 
totstandbrenging van lokale 
obligatiemarkten voor het mkb te 
ondersteunen teneinde adequate 
langetermijnfinanciering te verstrekken, 
in het bijzonder in regio’s met 
kredietschaarste; is van mening dat lokale 
obligatiemarkten zoals de Beurs van 
Stuttgart als potentieel model kunnen 
dienen;

Or. en

Amendement 354
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van nationale 
investeringsbanken voor het mkb te 
ondersteunen en bestaande 
investeringsbanken in staat te stellen hun 
activiteiten uit te breiden in andere 
lidstaten;

40. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van nationale 
investeringsbanken voor het mkb te 
ondersteunen en bestaande 
investeringsbanken in staat te stellen bij te 
dragen tot de financiering van projecten 
buiten hun grondgebied;

Or. fr

Amendement 355
Patrizia Toia
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van nationale 
investeringsbanken voor het mkb te 
ondersteunen en bestaande 
investeringsbanken in staat te stellen hun 
activiteiten uit te breiden in andere 
lidstaten;

40. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van nationale 
investeringsbanken voor het mkb te 
ondersteunen en bestaande 
investeringsbanken in staat te stellen hun 
activiteiten uit te breiden in andere 
lidstaten, en tegelijkertijd richtsnoeren uit 
te werken om het hoofd te kunnen bieden 
aan het wijdverspreide fenomeen van 
kredietschaarste;

Or. it

Amendement 356
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. roept de lidstaten op de richtlijn 
betalingsachterstand volledig ten uitvoer te 
leggen;

41. is van mening dat 
betalingsachterstanden een bron van 
instabiliteit en verlies van 
concurrentievermogen zijn voor 
industriële ondernemingen en met name 
het mkb; roept de lidstaten derhalve op de 
richtlijn betalingsachterstand volledig ten 
uitvoer te leggen;

Or. fr

Amendement 357
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41
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Ontwerpresolutie Amendement

41. roept de lidstaten op de richtlijn 
betalingsachterstand volledig ten uitvoer te 
leggen;

41. prijst de lidstaten die de richtlijn 
betalingsachterstand volledig ten uitvoer 
hebben gelegd en roept op tot de volledige 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn in de 
gehele EU;

Or. en

Amendement 358
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. spreekt zijn steun uit voor een 
intensievere coördinatie van de 
vennootschapsbelastingstelsels in de EU 
door de vaststelling van uniforme 
belastinggrondslagen; is van mening dat 
oneerlijke belastingconcurrentie tussen de 
lidstaten niet bijdraagt aan de 
ontwikkeling van een sterk Europees 
industriebeleid; voegt hieraan toe dat het 
mkb bovendien belastingtechnisch vaak in 
een nadelige positie verkeert vergeleken 
met grote ondernemingen, waardoor hun 
potentiële groei en investeringen geremd 
worden; is van mening dat het 
verminderen van de belastingdruk voor 
het mkb gepaard moet gaan met acties om 
belastingvlucht, -ontduiking en -fraude 
terug te dringen, een probleem dat zich 
vooral voordoet in zuidelijke landen en bij 
grote multinationale ondernemingen; er 
dient binnen de EU actie te worden 
ondernomen om ervoor te zorgen dat 
grote multinationals geen agressieve 
belastingplannen kunnen uitvoeren om 
belasting te ontduiken;
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Or. en

Amendement 359
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. juicht de kapitaalverhoging van de EIB 
toe; is van mening dat zijn doelstelling 
voor investeringen in koolstofarme 
technologie tegen 2020 60% moet 
bedragen;

42. juicht de kapitaalverhoging van de EIB 
toe; is van mening dat zijn doelstelling 
voor investeringen in koolstofarme 
technologie tegen 2020 60% moet 
bedragen; verzoekt de Commissie en de 
EIB een financieringsmodel voor 
milieuefficiëntie te bestuderen 
waarbinnen leningen kunnen worden 
verstrekt voor dergelijke investeringen, 
alsmede voorschotten op de 
efficiëntiewinst die daarmee wordt 
behaald (bijvoorbeeld een lening van 
120%), die gebruikt kunnen worden voor 
de financiering van andere investeringen 
die niet aan efficiëntie gerelateerd zijn en 
die onder andere uit de overige 
efficiëntiewinsten kunnen worden 
terugbetaald;

Or. en

Amendement 360
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. juicht de kapitaalverhoging van de EIB 
toe; is van mening dat zijn doelstelling 
voor investeringen in koolstofarme 
technologie tegen 2020 60% moet 

42. juicht de kapitaalverhoging van de EIB 
toe en is van mening dat deze, als een van 
de grootste financiers van investeringen in 
koolstofarme technologie, zich in zijn 
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bedragen; bedrijfsplan reeds scherpe 
klimaatdoelstellingen heeft gesteld en een 
voortrekkersrol zal blijven spelen bij het 
verstrekken van financiering in het kader 
van de bestrijding van de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 361
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. juicht de kapitaalverhoging van de EIB 
toe; is van mening dat zijn doelstelling 
voor investeringen in koolstofarme 
technologie tegen 2020 60% moet 
bedragen;

42. juicht de kapitaalverhoging van de EIB
toe; is van mening dat de EIB kan 
meewerken aan een oplossing voor de 
door de versnippering van de financiële 
markten in de EU veroorzaakte 
problemen; verzoekt de EIB de 
ontwikkeling van nieuwe, op de behoeften 
van de industrie afgestemde 
kredietmodellen te blijven onderzoeken; is 
van mening dat zijn doelstelling voor 
investeringen in koolstofarme technologie 
tegen 2020 60% moet bedragen;

Or. es

Amendement 362
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. juicht de kapitaalverhoging van de EIB 
toe; is van mening dat zijn doelstelling 
voor investeringen in koolstofarme 

42. juicht de kapitaalverhoging van de EIB 
toe;
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technologie tegen 2020 60% moet 
bedragen;

Or. fr

Amendement 363
Zofija Mazej Kukovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. juicht de kapitaalverhoging van de EIB 
toe; is van mening dat zijn doelstelling 
voor investeringen in koolstofarme 
technologie tegen 2020 60% moet 
bedragen;

42. juicht de kapitaalverhoging van de EIB 
toe;

Or. en

Amendement 364
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. is van mening dat een geleidelijke 
afschaffing van schadelijke subsidies 
bijdraagt aan het verminderen van de 
tekorten op de overheidsbegroting en dat 
daarmee meer middelen vrij komen voor 
innovatie en O&O;

Or. en

Amendement 365
Franck Proust
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. onderstreept de noodzaak om 
intermediaire netwerken van verenigingen 
uit te rollen voor de oprichting en 
begeleiding van en leningen aan mkb-
bedrijven, teneinde het ondernemerschap 
te ontwikkelen;

Or. fr

Amendement 366
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. roept de EIB op uitvoering te 
geven aan zijn plan om de 
kredietverstrekking in de EU tussen 2013 
en 2015 met meer dan 50% op te voeren;

Or. es

Amendement 367
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. benadrukt het belang van durfkapitaal 
en netwerken van business angels; is van 
mening dat het Europees Investeringsfonds 
een cruciale rol moet spelen bij de 
ontwikkeling van markten voor 

43. benadrukt het belang van durfkapitaal 
en netwerken van business angels; is 
ingenomen met de EU-steun voor het 
ontwikkelen van netwerken van business 
angels en kweekvijvers; is in het bijzonder 
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durfkapitaal; is van mening dat het fiscaal 
onderscheid tussen aandelenvermogen en 
schuld moet worden opgeheven;

ingenomen met de inrichting van een 
eigenvermogensfaciliteit in het kader van 
Horizon 2020 en COSME om de groei, in 
kwantiteit en kwaliteit, van de 
verstrekking van durfkapitaal te 
ondersteunen; is van mening dat het 
Europees Investeringsfonds een cruciale 
rol moet spelen bij de ontwikkeling van 
markten voor durfkapitaal, in het bijzonder 
voor de invoering van duurzame 
technologie; is van mening dat het fiscaal 
onderscheid tussen aandelenvermogen en 
schuld moet worden opgeheven;

Or. en

Amendement 368
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. benadrukt het belang van durfkapitaal 
en netwerken van business angels; is van 
mening dat het Europees Investeringsfonds 
een cruciale rol moet spelen bij de 
ontwikkeling van markten voor 
durfkapitaal; is van mening dat het fiscaal 
onderscheid tussen aandelenvermogen en 
schuld moet worden opgeheven;

43. benadrukt het belang van durfkapitaal 
en netwerken van business angels, met 
name voor vrouwen; dringt aan op een 
snelle invoering van het “online portaal 
voor vrouwelijke ondernemers”; is van 
mening dat het Europees Investeringsfonds 
een cruciale rol moet spelen bij de 
ontwikkeling van markten voor 
durfkapitaal; is van mening dat het fiscaal 
onderscheid tussen aandelenvermogen en 
schuld moet worden opgeheven;

Or. de

Amendement 369
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. vraagt de Commissie om een 
alomvattende studie naar de essentiële 
factoren van het niet-prijsgebonden 
concurrentievermogen van de industriële 
activiteiten die op het grondgebied van de 
Europese Unie worden verricht 
(leveringstermijn, octrooi, kwaliteit van de 
producten, klantenservice, kwaliteit van 
de vervoers-, energie- en digitale 
netwerken enz.) door ze regelmatig te 
vergelijken met die van andere regio's in 
de wereld; vraagt dat de Commissie een 
permanente analyse uitvoert van het 
onderzoek naar het macro-economische 
concurrentievermogen van de Europese 
Unie, met name wat betreft de vervoers-, 
energie- en digitale netwerken, met de 
onderzoeken naar de 
langetermijnfinanciering van nieuwe of te 
vernieuwen infrastructuur, die nodig zijn 
om ervoor te zorgen dat de Europese Unie 
continu concurrerend blijft;

Or. fr

Amendement 370
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. onderkent dat er in de loop van de 
jaren een financialisering van de reële 
economie heeft plaatsgevonden, hetgeen 
mogelijk eerder een bedrijfscultuur met 
een kortetermijnvisie dan met een 
langetermijnvisie bevordert; benadrukt 
dat het stopzetten van het uitbrengen van 
kwartaalberichten, zoals bijvoorbeeld 
gebeurt bij multinationals als Unilever, 
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kan bijdragen aan meer 
middellangetermijn- tot 
langetermijnperspectieven op 
investeringen en winsten; wijst in dit 
verband op het recente EU-besluit om de 
wettelijk verplichting betreffende 
kwartaalberichten op te heffen;

Or. en

Amendement 371
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. vraagt de Commissie maatregelen 
te stimuleren die ondernemers ertoe 
aanzetten om instrumenten te hanteren 
die uitgaan van verantwoordelijkheid in 
het beheer van bedrijfsprocessen en van 
duurzaamheid in de waardeketen, door 
middel van extra incentives in de 
maatregelen voor communautaire 
financiering, met name de "green public 
procurement", de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten;

Or. it

Amendement 372
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. verzoekt de Commissie het 
instrumentarium op het gebied van 
duurzaam ondernemingsbeleid te 
ontwikkelen en bevorderen 
(maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, 
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duurzaamheidsverslaglegging, acties om 
koolstofarme of weinig afval genererende 
productiemodellen te stimuleren);

Or. en

Amendement 373
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 ter. roept multinationals op een groter 
deel van hun uitgaven te besteden aan 
leveranciers uit het mkb en het voorbeeld 
te volgen van HP, dat zich ten doel heeft 
gesteld zijn uitgaven aan leveranciers 
afkomstig uit het mkb dit jaar te verhogen 
van 10 naar 15%;

Or. en

Amendement 374
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 quater. merkt op dat de wetgeving 
inzake faillissementen zodanig moet 
worden ingericht dat een doorstart 
gestimuleerd wordt;

Or. en
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Amendement 375
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Ondertitel 5

Ontwerpresolutie Amendement

De vaardigheden en arbeidskrachten 
verwerven voor de RISE-strategie

De vaardigheden en arbeidskrachten 
verwerven voor de herindustrialisering 
van Europa

Or. sl

Amendement 376
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Ondertitel 5

Ontwerpresolutie Amendement

De vaardigheden en arbeidskrachten 
verwerven voor de RISE-strategie

De vaardigheden en arbeidskrachten 
verwerven voor een industriestrategie

Or. fr

Amendement 377
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. benadrukt dat onderwijs een 
basisvereiste is en voor iedereen, van de 
laagste kwalificaties tot het hoger 
onderwijs, toegankelijk moet zijn;

Or. es
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Amendement 378
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 ter. wijst erop dat de scholen voor 
secundair technisch onderwijs en de 
stelsels voor beroepsopleidingen een 
essentiële rol vervullen en steunt de 
initiatieven van de Commissie voor de 
bevordering van grensoverschrijdende 
uitwisselingen tussen lidstaten;

Or. es

Amendement 379
Josefa Andrés Barea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 quater. benadrukt dat de doelstelling 
om een concurrerende Europese industrie 
te handhaven en ontwikkelen niet gestoeld 
mag zijn op lage loonkosten, flexibiliteit 
van het personeel, weinig ontwikkelde 
sociale stelsels en een beroepsopleiding 
die uitsluitend gericht is op het 
aanpassingsvermogen van de 
werknemers;

Or. es

Amendement 380
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44
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Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt dat de RISE-strategie
kansen biedt voor stabiele 
werkgelegenheid met goede banen en 
fatsoenlijke lonen; benadrukt dat een 
partnerschap met belanghebbenden, met 
name sociale partners en 
jongerenorganisaties, essentieel is in de 
context van de integratie van jongeren in 
de beroepsbevolking; roept de Commissie 
en de lidstaten op de sociale dialoog te 
versterken;

44. benadrukt dat een industriestrategie 
kansen biedt voor stabiele 
werkgelegenheid met goede banen en 
fatsoenlijke lonen; benadrukt dat een 
partnerschap met belanghebbenden, met 
name sociale partners en 
jongerenorganisaties, essentieel is in de 
context van de integratie van jongeren in 
de beroepsbevolking; roept de Commissie 
en de lidstaten op de sociale dialoog te 
versterken; verzoekt de Commissie de rol 
van de sociale partners op haar niveau te 
bevorderen, en daarbij rekening te 
houden met de verschillen tussen de 
nationale stelsels; verzoekt de sociale 
partners op het niveau van de Unie en 
telkens waar mogelijk de dialoog op gang 
te brengen om tot contractuele 
betrekkingen, waaronder 
overeenkomsten, te komen en die uit te 
voeren onder de voorwaarden zoals 
voorzien in artikel 155 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU);

Or. fr

Amendement 381
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt dat de RISE-strategie kansen 
biedt voor stabiele werkgelegenheid met 
goede banen en fatsoenlijke lonen; 
benadrukt dat een partnerschap met 
belanghebbenden, met name sociale 
partners en jongerenorganisaties, essentieel 

44. benadrukt dat de RISE-strategie kansen 
biedt voor stabiele werkgelegenheid met 
goede banen en fatsoenlijke lonen; 
benadrukt dat een partnerschap met 
belanghebbenden, met name sociale 
partners, Kamers van Koophandel en 
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is in de context van de integratie van 
jongeren in de beroepsbevolking; roept de 
Commissie en de lidstaten op de sociale 
dialoog te versterken;

jongerenorganisaties, essentieel is in de 
context van de integratie van jongeren in 
de beroepsbevolking; roept de Commissie 
en de lidstaten op de sociale dialoog te 
versterken; is van mening dat het van 
groot belang zou zijn als de sociale 
partners steeds in een zo vroeg mogelijk 
stadium bij wetgevingsprocedures 
betrokken zouden worden;

Or. en

Amendement 382
Romana Jordan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt dat de RISE-strategie
kansen biedt voor stabiele 
werkgelegenheid met goede banen en 
fatsoenlijke lonen; benadrukt dat een 
partnerschap met belanghebbenden, met 
name sociale partners en 
jongerenorganisaties, essentieel is in de 
context van de integratie van jongeren in 
de beroepsbevolking; roept de Commissie 
en de lidstaten op de sociale dialoog te 
versterken;

44. benadrukt dat maatregelen voor de 
herindustrialisering van Europa kansen 
bieden voor stabiele werkgelegenheid met 
goede banen en fatsoenlijke lonen;
benadrukt dat een partnerschap met 
belanghebbenden, met name sociale 
partners en jongerenorganisaties, essentieel 
is in de context van de integratie van 
jongeren in de beroepsbevolking; roept de 
Commissie en de lidstaten op de sociale 
dialoog te versterken;

Or. sl

Amendement 383
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt dat de RISE-strategie kansen 
biedt voor stabiele werkgelegenheid met 
goede banen en fatsoenlijke lonen;
benadrukt dat een partnerschap met 
belanghebbenden, met name sociale 

44. benadrukt dat de RISE-strategie kansen 
biedt voor stabiele werkgelegenheid met 
goede banen en fatsoenlijke lonen;
benadrukt dat een partnerschap met 
belanghebbenden, met name sociale 
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partners en jongerenorganisaties, essentieel 
is in de context van de integratie van 
jongeren in de beroepsbevolking; roept de 
Commissie en de lidstaten op de sociale 
dialoog te versterken;

partners en jongerenorganisaties, essentieel 
is in de context van de integratie van 
jongeren in de beroepsbevolking; roept de 
Commissie en de lidstaten op de sociale 
dialoog te versterken in zowel de branches 
als de bedrijven;

Or. fr


