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Amendement 1
Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Visum 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 14 december 2007 over 
precommerciële inkoop COM(2007) 799,

Or. fr

Amendement 2
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Visum 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gelet op de richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
energieprestaties van gebouwen
(herschikking),

Or. en

Amendement 3
Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien de conclusies van de Raad van 22 
en 23 november 2007 betreffende 
wetenschappelijke informatie in het 
digitale tijdperk: toegang, verspreiding en 
bewaring,
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Or. fr

Amendement 4
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de economische en 
financiële crisis ernstige gevolgen heeft 
gehad voor de nationale begrotingen, 

Or. en

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de cijfers in het 
Groenboek over demografische 
veranderingen (COM 2005/94) laten zien 
dat in 2030 de EU een tekort van 20,8 
miljoen (6,8%) arbeidskrachten zal 
hebben en overwegende dat het aantal 
mensen ouder dan 60 nu tweemaal zo snel 
toeneemt als vóór 2007 – met ongeveer 
twee miljoen per jaar, tegen één miljoen 
voorheen,

Or. en

Amendement 6
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat een nieuwe duurzame 
economie in de Europese Unie waarborgen 
moet bieden voor een evenwichtige 
economische en sociale ontwikkeling, wat 
impliceert dat rekening moet worden 
gehouden met de specifieke 
eigenschappen van elke lidstaat, de 
ontwikkelingsgraad van elke nationale 
economie, de kennisvoorraad, garanties 
voor de werkgelegenheid met 
gegarandeerde arbeidsrechten, en de 
bescherming van het milieu;

1. is van mening dat een nieuwe duurzame 
economie in de Europese Unie waarborgen 
moet bieden voor een evenwichtige 
economische en sociale ontwikkeling; 
vraagt om een ambitieus duurzaam 
industriebeleid dat zich vooral richt op
een efficiënt gebruik van hulpbronnen; 
benadrukt dat de groene economie 
uitzicht moet bieden op fatsoenlijke, goed 
betaalde banen en zich daarbij moet 
richten op de bescherming van het milieu;

Or. en

Amendement 7
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat huidige economische 
crises, mondiale energiecrises, de 
aanpassing aan de klimaatverandering, de 
toenemende vraag naar metalen en 
delfstoffen als gevolg van de groei van de 
wereldbevolking en het toenemende 
verbruik door de opkomende economieën 
dringend maatregelen vereisen teneinde te 
komen tot een koolstofarme economie met
een efficiënt gebruik van hulpbronnen; is 
van mening dat op de korte termijn de 
nadruk moet liggen op energiebesparende 
maatregelen met behulp van bestaande 
technologie, dat de strategie op de 
middellange termijn gericht moet zijn op 
het zo veel mogelijk uitbannen van het 
gebruik van koolstofrijke energiebronnen, 
terwijl op de lange termijn radicale eco-
innovatie nodig is om geheel nieuwe 
systemen uit te denken en te ontwikkelen 
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voor de levering van goederen en diensten 
met een minimaal gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen;

Or. en

Amendement 8
Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. acht een ambitieus, geloofwaardig, 
voorspelbaar en stabiel beleid van vitaal 
belang – met name op energie- en 
klimaatgebied – teneinde bedrijven in 
staat te stellen te investeren en ten volle 
gebruik te maken van het 
werkgelegenheidspotentieel van een 
nieuwe duurzame economie; benadrukt 
derhalve dat het van belang is de 
Europese doelstelling om 20% minder 
energie te verbruiken in 2020 bindend te 
maken en spreekt nogmaals zijn steun uit 
voor het voornemen van de Raad om te 
komen tot een reductie van 80-95% van de 
Europese uitstoot van broeikasgassen in 
2050;

Or. fr

Amendement 9
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat er evenwel geen 
rekening is gehouden met het feit dat de 
EU-lidstaten met een aantal 
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gemeenschappelijke problemen worden 
geconfronteerd, die alleen door een 
gemeenschappelijke Europese aanpak 
kunnen worden opgelost;

Or. da

Amendement 10
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. constateert dat een coherente EU-
strategie waar eco-innovatie deel van 
uitmaakt, ontbreekt en is van mening dat 
het huidige EU-milieukader zich veeleer 
richt op het terugdringen van vervuiling 
dan op een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

Or. en

Amendement 11
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met maatregelen te komen voor 
een bredere verspreiding van een
economisch model dat hulpbronnen 
spaart en hiervoor specifieke
voorzieningen te treffen in de 
communautaire begroting; is van mening
dat wat betreft de financiering in het 
kader van het gemeenschappelijke
landbouwbeleid een overschakeling van 
directe steun een mogelijke optie is, zodat 
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er meer substantiële toewijzingen dan tot 
nu toe kunnen plaatsvinden voor
plattelandsontwikkeling en de 
ontwikkeling van een ecologisch
duurzame landbouw; acht het tevens van 
essentieel belang om in het kader van de 
financiering van initiatieven op het gebied 
van eco-innovatie kritisch te kijken naar 
de financiering van regionale 
ontwikkeling; wijst op de noodzaak van 
een betere interactie tussen structurele 
financiering, het zevende 
kaderprogramma en het PCI;

Or. et

Amendement 12
Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat het potentieel aan 
werkgelegenheid van hoge kwaliteit in een 
nieuwe duurzame economie moet worden 
versterkt door de innovatie te richten op 
oplossingen die een antwoord bieden op de 
grote maatschappelijke vraagstukken, zoals 
de werkloosheid en de armoede, de 
klimaatverandering, de vergrijzing van de 
bevolking en de almaar schaarser 
wordende hulpbronnen;

2. onderstreept dat het potentieel aan 
werkgelegenheid van hoge kwaliteit in een 
nieuwe duurzame economie moet worden 
versterkt door de innovatie te richten op 
oplossingen die een antwoord bieden op de 
grote maatschappelijke vraagstukken, zoals 
de werkloosheid en de armoede, de 
klimaatverandering, de vergrijzing van de 
bevolking en de almaar schaarser 
wordende hulpbronnen; vestigt de 
aandacht op het belang van een 
industrieel en onderzoeksbeleid dat is 
gebaseerd op open innovatie en clusters, 
teneinde bundeling van kennis door de 
verschillende economische actoren in de 
publieke en private sector te bevorderen 
en innovatie te stimuleren;

Or. fr
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Amendement 13
Yannick Jadot en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat het potentieel aan 
werkgelegenheid van hoge kwaliteit in een 
nieuwe duurzame economie moet worden 
versterkt door de innovatie te richten op 
oplossingen die een antwoord bieden op de 
grote maatschappelijke vraagstukken, zoals 
de werkloosheid en de armoede, de 
klimaatverandering, de vergrijzing van de 
bevolking en de almaar schaarser 
wordende hulpbronnen;

2. onderstreept dat het potentieel aan 
werkgelegenheid van hoge kwaliteit in een 
nieuwe duurzame economie moet worden 
versterkt door de innovatie te richten op 
oplossingen die een antwoord bieden op de 
grote maatschappelijke vraagstukken, zoals 
de werkloosheid en de armoede, de 
klimaatverandering, de vergrijzing van de 
bevolking en de almaar schaarser 
wordende hulpbronnen; vestigt in dit 
verband de aandacht op de belangrijke rol 
van eco-innovatie;

Or. en

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich sterk te maken voor het 
tweeledige doel om zowel de 
klimaatverandering aan te pakken als
groei en werkgelegenheid te creëren;

Or. en

Amendement 15
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om voortgang te maken met de 
hervorming van de financiële 
instrumenten teneinde ze meer 
milieuvriendelijk en langetermijngericht 
te maken, wat particuliere investeringen 
aan zou trekken en in de toekomst meer 
en betere banen zou scheppen;

Or. en

Amendement 16
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat een verstandig
gebruik van de 
financieringsmechanismen en -
instrumenten alsmede overheidssturing
ervoor kunnen zorgen dat er aanzienlijke 
hoeveelheden extra financiële middelen 
uit de privésector vrijkomen ter
ondersteuning van investeringen en voor 
het scheppen van nieuwe banen;

Or. en

Amendement 17
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het van essentieel belang dat een
nieuw communautair kader tot stand 

3. acht het van essentieel belang te zorgen 
voor communautaire kaders voor 



AM\816987NL.doc 11/33 PE441.372v01-00

NL

komt, met een adequaat budget dat 
voldoende groot is om de 
overheidsinvesteringen te ondersteunen en 
de resultaten ervan op een eenvoudige en 
onbureaucratische manier toegankelijk te 
maken voor de innovatie van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
zowel uit het oogpunt van de energie-
efficiëntie, het gebruik van nieuwe 
energiebronnen en nieuwe 
productieprocessen, als op dat van de 
recyclage en het optimale gebruik van 
hulpbronnen, activiteiten die stuk voor stuk 
werkgelegenheid met gegarandeerde 
arbeidsrechten opleveren;

onderzoek en ontwikkeling met een 
adequaat budget dat voldoende groot is; 
verzoekt daarom de Commissie te zijner 
tijd te komen met een ambitieus achtste 
kaderprogramma; benadrukt het belang 
van overheidsonderzoek, vooral op het 
gebied van energie-efficiëntie, energie-
infrastructuur, het gebruik van nieuwe 
energiebronnen en nieuwe 
productieprocessen, en op dat van de 
recyclage en het optimale gebruik van 
hulpbronnen, activiteiten die stuk voor stuk 
werkgelegenheid met gegarandeerde 
arbeidsrechten opleveren; benadrukt 
tevens dat het belangrijk is dat micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen
daarin worden betrokken;

Or. da

Amendement 18
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het van essentieel belang dat een 
nieuw communautair kader tot stand komt, 
met een adequaat budget dat voldoende 
groot is om de overheidsinvesteringen te 
ondersteunen en de resultaten ervan op een 
eenvoudige en onbureaucratische manier 
toegankelijk te maken voor de innovatie 
van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, zowel uit het oogpunt van 
de energie-efficiëntie, het gebruik van 
nieuwe energiebronnen en nieuwe 
productieprocessen, als op dat van de 
recyclage en het optimale gebruik van 
hulpbronnen, activiteiten die stuk voor stuk 
werkgelegenheid met gegarandeerde 
arbeidsrechten opleveren;

3. acht het van essentieel belang dat een 
nieuw communautair kader tot stand komt, 
met een adequaat budget dat voldoende 
groot is om overheidsonderzoek te 
ondersteunen en de resultaten ervan op een 
eenvoudige en onbureaucratische manier 
toegankelijk te maken voor de innovatie 
van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, zowel op het gebied van 
energie-efficiëntie, het gebruik van nieuwe 
energiebronnen en nieuwe 
productieprocessen, als op dat van de 
recyclage en het optimale gebruik van 
hulpbronnen, activiteiten die stuk voor stuk 
werkgelegenheid met gegarandeerde 
arbeidsrechten opleveren; herhaalt dat het 
noodzakelijk is de doelstelling om 3% van 
het bbp te investeren in onderzoek en 
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ontwikkeling te verwezenlijken, wat
onontbeerlijk is voor de introductie van de 
nieuwe 2020-strategie van de EU voor 
banen en groei, en wat er ook toe kan 
bijdragen dat hoogopgeleide werknemers 
in de EU blijven;

Or. en

Amendement 19
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het van essentieel belang dat een 
nieuw communautair kader tot stand komt, 
met een adequaat budget dat voldoende 
groot is om de overheidsinvesteringen te 
ondersteunen en de resultaten ervan op een 
eenvoudige en onbureaucratische manier 
toegankelijk te maken voor de innovatie 
van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, zowel uit het oogpunt van 
de energie-efficiëntie, het gebruik van 
nieuwe energiebronnen en nieuwe 
productieprocessen, als op dat van de 
recyclage en het optimale gebruik van 
hulpbronnen, activiteiten die stuk voor stuk 
werkgelegenheid met gegarandeerde 
arbeidsrechten opleveren;

3. acht het van essentieel belang dat een 
nieuw communautair kader tot stand komt, 
met een adequaat budget dat voldoende 
groot is om overheidsonderzoek te 
ondersteunen en de resultaten ervan op een 
eenvoudige en onbureaucratische manier 
toegankelijk te maken voor de innovatie 
van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, zowel op het gebied van 
energie-efficiëntie, het gebruik van nieuwe 
energiebronnen en nieuwe 
productieprocessen die weinig koolstof
produceren, met name het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen, als op dat
van de recyclage en het verstandige
gebruik van hulpbronnen, activiteiten die 
stuk voor stuk werkgelegenheid met 
gegarandeerde arbeidsrechten opleveren;

Or. el

Amendement 20
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3



AM\816987NL.doc 13/33 PE441.372v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

3. acht het van essentieel belang dat een 
nieuw communautair kader tot stand komt, 
met een adequaat budget dat voldoende 
groot is om de overheidsinvesteringen te 
ondersteunen en de resultaten ervan op een 
eenvoudige en onbureaucratische manier 
toegankelijk te maken voor de innovatie 
van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, zowel uit het oogpunt van 
de energie-efficiëntie, het gebruik van 
nieuwe energiebronnen en nieuwe 
productieprocessen, als op dat van de 
recyclage en het optimale gebruik van 
hulpbronnen, activiteiten die stuk voor stuk 
werkgelegenheid met gegarandeerde 
arbeidsrechten opleveren;

3. acht het van essentieel belang dat een 
nieuw communautair kader tot stand komt, 
met een adequaat budget dat voldoende 
groot is om overheidsonderzoek te 
ondersteunen en de resultaten ervan op een 
eenvoudige en onbureaucratische manier 
toegankelijk te maken voor de innovatie 
van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, zowel op het gebied van 
energie-efficiëntie, het gebruik van nieuwe 
energiebronnen en nieuwe 
productieprocessen, als op dat van de 
recyclage en het optimale gebruik van 
hulpbronnen, activiteiten die stuk voor stuk 
fatsoenlijke, goed betaalde banen
opleveren;

Or. en

Amendement 21
Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat er voor kleine en 
middelgrote ondernemingen een sleutelrol 
is weggelegd in de ontwikkeling van de
duurzame economie; betreurt het dat zij 
problemen kunnen ondervinden bij het 
inspelen op nieuwe economische trends; 
verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten deze bedrijven te helpen de 
mogelijke ontwikkelingsgebieden voor de
duurzame economie te bepalen, met name 
op het terrein van hernieuwbare energie 
en energiebesparing;

Or. fr
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Amendement 22
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat in een op innovatie 
gebaseerde economie de noodzakelijke 
economische groei en de daaruit 
voortvloeiende werkgelegenheidsgroei
alleen kunnen worden verwezenlijkt
indien de Europese onderzoekers en 
bedrijven in staat zijn hun 
onderzoeksresultaten om te zetten in 
commerciële producten; verwijst naar het 
innovatiescorebord van de Commissie dat
een innovatiekloof van 30% met de VS en 
van 40% met Japan laat zien;

Or. da

Amendement 23
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat alle Europese landen 
milieubelasting heffen, maar dat deze 
slechts 2,6% van het bbp van de EU 
uitmaakt; wijst er eveneens op dat de 
inkomsten uit milieubelasting 
voornamelijk bestaan uit
energiebelasting; stelt voor dat de 
Commissie gaat kijken of de belastbare 
basis geleidelijk kan worden uitgebreid 
met delfstoffen die worden gebruikt in 
bouwmaterialen, metalen, industriële 
delfstoffen en andere fossiele 
brandstoffen, zoals ook al op grote schaal 
het geval is in het Verenigd Koninkrijk, 
Zweden, Italië en de Tsjechische 
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Republiek;

Or. et

Amendement 24
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is zich bewust van het feit dat er 
maar weinig coördinatie plaatsvindt 
tussen de EU-, nationale en regionale 
subsidieregelingen en onderstreept 
derhalve de noodzaak van een betere 
coördinatie op de diverse niveaus tussen 
de programma's en van ondersteuning 
voor meer synergie tussen de
verschillende gemeenschappelijke 
beleidsterreinen met behulp van de 
structuur-, landbouw- en 
plattelandsontwikkelingsfondsen, het 
kaderprogramma voor onderzoek en het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
(PCI)) teneinde de Europese 2020-
doelstellingen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 25
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is verheugd over de oprichting van 
een "Europese Progress-
microfinancieringsfaciliteit", die mensen 
die hun baan hebben verloren of dreigen 
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te verliezen gemakkelijker toegang geeft
tot microkredieten, en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten ervoor te 
zorgen dat burgers goed en snel 
geïnformeerd worden over hoe ze voor
deze faciliteit in aanmerking kunnen 
komen;

Or. en

Amendement 26
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om in 
nauwere samenwerking met de lidstaten 
middellange- en langetermijnprognoses
op te stellen voor de vaardigheden die de 
arbeidsmarkt vereist en om 
partnerschappen tussen universiteiten en 
het bedrijfsleven aan te moedigen,
teneinde de aansluiting van jongeren op 
de arbeidsmarkt te bevorderen en 
tegelijkertijd een op kennis gebaseerde 
maatschappij te helpen creëren, alsmede
de ontwikkeling van toegepast onderzoek 
en het scheppen van betere 
arbeidsmarktvooruitzichten voor 
afgestudeerden te bevorderen;

Or. en

Amendement 27
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt in dit verband het belang 
van publiek-private samenwerking bij 
onderzoek als een belangrijk instrument 
voor de verwezenlijking van de Europese 
2020-doelstelling om 3% van het bbp uit 
te geven aan onderzoek en ontwikkeling,
en om ervoor te zorgen dat onderzoek 
toegevoegde waarde creëert in de 
Europese economie;

Or. da

Amendement 28
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie een 
Europees technologieplatform voor 
industrieën met gering gebruik van 
hulpbronnen te ontwikkelen dat zich 
vooral concentreert op het terugdringen 
van het grondstoffengebruik in
productieprocessen, en nieuwe markten 
voor Europese be- en verwerkende 
industrieën te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 29
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. betreurt ten zeerste het besluit 
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van de Commissie om het voorstel voor
een communautair octrooi uit te stellen en 
dringt er bij de lidstaten ten sterkste op 
aan dienaangaande de nodige politieke 
wil te tonen; wijst erop dat de kosten voor 
het verkrijgen van een octrooi in de EU 
ongeveer tien keer zo hoog zijn als in de 
VS;

Or. da

Amendement 30
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de Commissie een 
Europees trustfonds voor eco-
ondernemerschap op te richten, naar het 
succesvolle voorbeeld van de Britse 
Carbon Trust, voor het ondersteunen van 
systeeminnovatie die door nieuwe 
bedrijven wordt aangedreven;

Or. en

Amendement 31
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak om
bijzondere aandacht te besteden aan de 
regio's die te lijden hebben onder de de-
industrialisatie (als gevolg van het feit dat 
een groot aantal industriële sectoren in 
een diepe crisis verkeren of dat 
multinationals hun activiteit verplaatsen), 

4. wijst erop dat de overgang naar een 
nieuwe duurzame economie een complex 
fenomeen is, dat het noodzakelijk maakt
bijzondere aandacht te besteden aan de 
regio's die te lijden hebben onder de de-
industrialisatie en op ontwikkeling 
gerichte ondersteuningsmechanismen in 
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en mechanismen in het leven te roepen om 
steun te verlenen aan geïntegreerde 
ontwikkelingsacties, die innoverend zijn, 
werkgelegenheid met rechten genereren en 
ervoor zorgen dat de bestaande sociale 
ongelijkheid en regionale asymmetrie 
verminderen;

het leven te roepen, die innoverend zijn, 
fatsoenlijke, goed betaalde
werkgelegenheid genereren en ervoor 
zorgen dat de bestaande sociale 
ongelijkheid en regionale asymmetrie 
verminderen;

Or. en

Amendement 32
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak om bijzondere 
aandacht te besteden aan de regio's die te 
lijden hebben onder de de-industrialisatie 
(als gevolg van het feit dat een groot 
aantal industriële sectoren in een diepe 
crisis verkeren of dat multinationals hun 
activiteit verplaatsen), en mechanismen in 
het leven te roepen om steun te verlenen 
aan geïntegreerde ontwikkelingsacties, die 
innoverend zijn, werkgelegenheid met 
rechten genereren en ervoor zorgen dat de 
bestaande sociale ongelijkheid en regionale 
asymmetrie verminderen;

4. onderstreept de noodzaak om bijzondere 
aandacht te besteden aan de regio's die te 
lijden hebben onder de de-industrialisatie 
(als gevolg van de reorganisatie van de 
wereldeconomie) door mechanismen in het 
leven te roepen om steun te verlenen aan 
de omschakeling naar een meer op 
innovatie gebaseerde economie, die 
werkgelegenheid met rechten genereert en 
ervoor zorgt dat de bestaande sociale 
ongelijkheid en regionale asymmetrie 
verminderen;

Or. da

Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak om bijzondere 
aandacht te besteden aan de regio's die te 

4. onderstreept de noodzaak om bijzondere 
aandacht te besteden aan de regio's die te 
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lijden hebben onder de de-industrialisatie 
(als gevolg van het feit dat een groot aantal 
industriële sectoren in een diepe crisis 
verkeren of dat multinationals hun 
activiteit verplaatsen), en mechanismen in 
het leven te roepen om steun te verlenen 
aan geïntegreerde ontwikkelingsacties, die 
innoverend zijn, werkgelegenheid met 
rechten genereren en ervoor zorgen dat de 
bestaande sociale ongelijkheid en regionale 
asymmetrie verminderen;

lijden hebben onder de de-industrialisatie 
(als gevolg van het feit dat een groot aantal 
industriële sectoren in een diepe crisis 
verkeren of dat multinationals hun 
activiteit verplaatsen), door te zorgen voor
passende financiële steun en
mechanismen en geïntegreerde 
maatregelen in het leven te roepen, gericht 
op ontwikkeling door het steunen van 
alternatieve groene industrieën, 
hernieuwbare energie en toerisme, die 
innoverend zijn, werkgelegenheid met 
rechten genereren en ervoor zorgen dat de 
bestaande sociale ongelijkheid en regionale 
asymmetrie verminderen;

Or. en

Amendement 34
Yannick Jadot en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak om bijzondere 
aandacht te besteden aan de regio's die te 
lijden hebben onder de de-industrialisatie 
(als gevolg van het feit dat een groot aantal 
industriële sectoren in een diepe crisis 
verkeren of dat multinationals hun 
activiteit verplaatsen), en mechanismen in 
het leven te roepen om steun te verlenen 
aan geïntegreerde ontwikkelingsacties, die 
innoverend zijn, werkgelegenheid met 
rechten genereren en ervoor zorgen dat de 
bestaande sociale ongelijkheid en regionale 
asymmetrie verminderen;

4. onderstreept de noodzaak om bijzondere 
aandacht te besteden aan de regio's die te 
lijden hebben onder de de-industrialisatie 
(als gevolg van het feit dat een groot aantal 
industriële sectoren in een diepe crisis 
verkeren of dat multinationals hun 
activiteit verplaatsen), en mechanismen in 
het leven te roepen om steun te verlenen 
aan geïntegreerde ontwikkelingsacties, die 
innoverend zijn, werkgelegenheid met 
rechten genereren en ervoor zorgen dat de 
bestaande sociale ongelijkheid en regionale 
asymmetrie verminderen; acht het van 
belang dat voor de verwezenlijking van 
deze doelstellingen wordt samengewerkt 
met de vakbonden;

Or. en
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Amendement 35
Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept de noodzaak om bijzondere 
aandacht te besteden aan de regio's die te 
lijden hebben onder de de-industrialisatie 
(als gevolg van het feit dat een groot aantal 
industriële sectoren in een diepe crisis 
verkeren of dat multinationals hun 
activiteit verplaatsen), en mechanismen in 
het leven te roepen om steun te verlenen 
aan geïntegreerde ontwikkelingsacties, die 
innoverend zijn, werkgelegenheid met 
rechten genereren en ervoor zorgen dat de 
bestaande sociale ongelijkheid en regionale 
asymmetrie verminderen;

4. onderstreept de noodzaak om bijzondere 
aandacht te besteden aan de regio's die te 
lijden hebben onder de de-industrialisatie 
(als gevolg van het feit dat een groot aantal 
industriële sectoren in een diepe crisis 
verkeren of dat multinationals hun 
activiteit verplaatsen), en mechanismen in 
het leven te roepen om steun te verlenen 
aan geïntegreerde acties gericht op 
duurzame ontwikkeling, die innoverend 
zijn, werkgelegenheid met rechten
genereren en ervoor zorgen dat de 
bestaande sociale ongelijkheid en regionale 
asymmetrie verminderen;

Or. fr

Amendement 36
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de demografische 
ontwikkelingen een bredere strategie 
vereisen, waarin het scheppen van 
werkgelegenheid en het inspelen op 
nieuwe en opkomende behoeften op de 
Europese arbeidsmarkt worden 
gecombineerd; in dit verband moet de 
mobiliteit van EU-werknemers meer 
worden bevorderd, met inbegrip van 
onderzoekers en andere vakmensen, om 
zo binnen de interne markt van de EU te 
komen tot een Europa zonder 
belemmeringen;
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Or. en

Amendement 37
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst er nogmaals op dat, teneinde 
inconsistenties binnen de interne markt 
van de EU te vermijden, de lidstaten 
voorrang moeten geven aan EU-burgers 
en voorrang kunnen geven aan 
onderdanen van derde landen die naar 
hooggekwalificeerde banen solliciteren, 
zoals uiteengezet in Richtlijn 2009/50/EG 
van de Raad van 25 mei 2009 betreffende 
de voorwaarden voor toegang en verblijf 
van onderdanen van derde landen met het 
oog op een hooggekwalificeerde baan; 
onderstreept dat het belangrijk is 
aanvragen voor een blauwe kaart van de 
EU te weigeren voor sectoren van de 
arbeidsmarkt met een beperkte toegang 
voor werknemers uit andere lidstaten in 
het kader van overgangsregelingen;

Or. en

Amendement 38
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie de 
lidstaten te vragen om een herziening van 
de overgangsregelingen die de toegang tot 
hun arbeidsmarkten regelen, als een 
middel om tijdens de wereldwijde 
economische crisis de werkgelegenheid in 
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de EU te behouden;

Or. en

Amendement 39
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat investeringen in energie-
efficiëntie bijdragen aan de ontwikkeling 
van gediversifieerde ondernemingen en een 
groot aantal arbeidsplaatsen met rechten
kunnen creëren;

5. wijst erop dat het efficiënt omgaan met 
energie en hulpbronnen zal leiden tot een 
beslissend concurrentievoordeel in de 
toekomst; stelt met nadruk dat 
investeringen in energie-efficiëntie 
bijdragen aan de ontwikkeling van 
gediversifieerde ondernemingen en een 
groot aantal arbeidsplaatsen met rechten 
kunnen creëren; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten bij het bepalen van hun 
energiestrategieën arbeidsintensieve 
sectoren te bevoordelen;

Or. fr

Amendement 40
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat investeringen in energie-
efficiëntie bijdragen aan de ontwikkeling 
van gediversifieerde ondernemingen en 
een groot aantal arbeidsplaatsen met 
rechten kunnen creëren;

5. wijst erop dat maatregelen die energie-
efficiëntie bevorderen veel sociale 
voordelen opleveren door het scheppen 
van concurrerende arbeidsplaatsen met 
rechten, de sociaal kwetsbaren helpen 
door hun kwaliteit van leven te verbeteren 
en een belangrijke bijdrage leveren aan 
de sociale cohesie;
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Or. el

Amendement 41
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat investeringen in energie-
efficiëntie bijdragen aan de ontwikkeling 
van gediversifieerde ondernemingen en een 
groot aantal arbeidsplaatsen met rechten 
kunnen creëren;

5. onderstreept het belang van het 
scheppen van werkgelegenheid om de 
huidige economische crisis te boven te 
komen; wijst erop dat investeringen in 
energie-efficiëntie bijdragen aan de 
ontwikkeling van gediversifieerde 
ondernemingen en een groot aantal 
arbeidsplaatsen kunnen creëren;

Or. en

Amendement 42
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat investeringen in energie-
efficiëntie bijdragen aan de ontwikkeling 
van gediversifieerde ondernemingen en 
een groot aantal arbeidsplaatsen met 
rechten kunnen creëren;

5. wijst erop dat investeringen in energie-
efficiëntie bijdragen aan de ontwikkeling 
van gediversifieerde ondernemingen en 
grote mogelijkheden bieden om de uitstoot 
van broeikasgassen terug te dringen en 
arbeidsplaatsen te creëren;

Or. en

Amendement 43
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat investeringen in energie-
efficiëntie bijdragen aan de ontwikkeling 
van gediversifieerde ondernemingen en een 
groot aantal arbeidsplaatsen met rechten 
kunnen creëren; 

5. wijst erop dat investeringen in energie-
efficiëntie bijdragen aan de ontwikkeling 
van gediversifieerde ondernemingen en een 
groot aantal, meer dan twee miljoen 
nieuwe arbeidsplaatsen met rechten zullen
creëren en duurzame economische groei 
in de EU zullen bevorderen;

Or. en

Amendement 44
Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat veranderingen in de 
productieprocessen van ondernemingen of 
sectoren gepaard moeten gaan met acties 
op het gebied van de beroepsopleiding en 
levenslang leren voor de werknemers, wat 
eveneens nieuwe banen oplevert;

6. is van mening dat veranderingen in de 
productieprocessen van ondernemingen of 
sectoren gepaard moeten gaan met acties 
op het gebied van de beroepsopleiding en 
levenslang leren voor de werknemers, wat 
eveneens nieuwe banen oplevert; 
benadrukt het belang van een intensievere 
dialoog binnen bedrijven om op de sociale 
veranderingen te anticiperen die nodig 
zijn voor aanpassing aan de nieuwe, 
duurzame economie, in het bijzonder 
binnen bedrijven waarvan de activiteiten 
op fossiele brandstoffen zijn gebaseerd; 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners ervoor te zorgen dat deze 
dialoog wordt gehouden om de 
ecologische transformatie eerlijk te laten 
verlopen;

Or. fr
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Amendement 45
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat veranderingen in de 
productieprocessen van ondernemingen of 
sectoren gepaard moeten gaan met acties 
op het gebied van de beroepsopleiding en
levenslang leren voor de werknemers, wat 
eveneens nieuwe banen oplevert;

6. is van mening dat de overgang naar een 
nieuwe duurzame economie en 
veranderingen in de productieprocessen 
van ondernemingen of sectoren gepaard 
moeten gaan met adequate acties op het 
gebied van beroepsopleiding en onderwijs, 
wat eveneens nieuwe banen oplevert; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de vaardigheidskloof die nu al 
bestaat tussen de beschikbare 
arbeidskrachten en de behoeften van 
nieuwe duurzame industrieën aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 46
Yannick Jadot en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat veranderingen in de 
productieprocessen van ondernemingen of 
sectoren gepaard moeten gaan met acties 
op het gebied van de beroepsopleiding en 
levenslang leren voor de werknemers, wat 
eveneens nieuwe banen oplevert;

6. is van mening dat veranderingen in de 
productieprocessen van ondernemingen of 
sectoren gepaard moeten gaan met acties 
op het gebied van de beroepsopleiding en 
levenslang leren voor de werknemers, wat 
eveneens nieuwe banen oplevert; erkent de 
bijzondere situatie waarmee jonge mensen 
worden geconfronteerd en het belang van 
beroepsopleidingen in dit verband;

Or. en
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Amendement 47
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat veranderingen in de 
productieprocessen van ondernemingen of 
sectoren gepaard moeten gaan met acties 
op het gebied van de beroepsopleiding en 
levenslang leren voor de werknemers, wat 
eveneens nieuwe banen oplevert;

6. is van mening dat veranderingen in de 
productieprocessen van ondernemingen of 
sectoren gepaard moeten gaan met acties 
op het gebied van de beroepsopleiding en 
levenslang leren, speciaal aangepast aan 
de nieuwe technologieën, voor de 
werknemers en van permanente educatie 
voor de 50-plussers die kwetsbaarder zijn 
en een groter risico lopen om van de 
arbeidsmarkt te worden uitgesloten, wat 
eveneens nieuwe banen oplevert;

Or. en

Amendement 48
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de lidstaten op tot 
samenwerking in de strijd tegen 
zwartwerk, aangezien de ondergrondse 
economie overal in Europa aanleiding 
geeft tot zorg; is van mening dat op 
lidstaat- en EU-niveau de regels tegen 
zwartwerk moeten worden aangescherpt;

Or. en
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Amendement 49
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Europese Commissie 
werkgelegenheidsrichtsnoeren op te 
stellen die een hogere arbeidsparticipatie 
van werknemers onder de 25 en boven de 
50 jaar actief stimuleren en gepaste 
aandacht schenken aan de specifieke 
problemen waarmee jongeren en ouderen 
worden geconfronteerd;

Or. en

Amendement 50
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt de noodzaak stimulansen 
te geven aan werkgevers die laag- of 
ongeschoolde mensen (met inbegrip van 
Roma) een opleiding bieden en 
mogelijkheden om direct op de werkplek 
praktische ervaring op te doen;

Or. en

Amendement 51
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 quater. is van oordeel dat digitale 
geletterdheid en digitale vaardigheden tot 
de kern dienen te behoren van het EU-
beleid en benadrukt dat alle EU-burgers 
de mogelijkheid moeten hebben en 
gestimuleerd moeten worden om de 
digitale vaardigheden te ontwikkelen die 
nodig zijn om de obstakels voor 
maatschappelijke integratie weg te nemen 
en ze voor te bereiden op een uiteindelijke 
baan;

Or. en

Amendement 52
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. benadrukt dat het belangrijk 
is in economische sectoren met goede 
vooruitzichten leerlingenplaatsen voor 
jongeren te subsidiëren, die een 
waardevolle stap vormen in de overgang 
van het onderwijs naar het beroepsleven;

Or. en

Amendement 53
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. benadrukt de rol van 
beroepsonderwijs en beroepsopleidingen 
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die kunnen voorzien in de vaardigheden, 
kennis en competenties die op de 
arbeidsmarkt nodig zijn; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten te zorgen voor 
meer beroepsonderwijs en -opleidingen in 
Europa, teneinde de transparantie, 
erkenning en kwaliteit van competenties 
en kwalificaties te verbeteren en zo de 
mobiliteit van lerenden en werkenden te 
vergroten;

Or. en

Amendement 54
Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept de belangrijke rol van de 
overheid bij het scheppen van banen met 
gegarandeerde arbeidsrechten, in het 
bijzonder op het gebied van de energie, de
bouw van infrastructuur en voorzieningen, 
vervoer en communicaties.

7. onderstreept de belangrijke rol van de 
overheid bij het scheppen van banen met 
gegarandeerde arbeidsrechten, in het 
bijzonder op het gebied van de energie, de 
bouw van infrastructuur en voorzieningen, 
vervoer en communicaties; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om, in het 
bijzonder bij precommerciële inkoop, de 
insluiting van milieu-, sociale en ethische 
normen te bevorderen, naast het 
bevorderen van lokale-inhoudclausules en 
ondernemingen die opereren in een 
duurzame en solidaire economie, in het 
bijzonder kleine en middelgrote bedrijven.

Or. fr

Amendement 55
Ivari Padar

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept de belangrijke rol van de 
overheid bij het scheppen van banen met 
gegarandeerde arbeidsrechten, in het 
bijzonder op het gebied van de energie, de 
bouw van infrastructuur en voorzieningen, 
vervoer en communicaties.

7. benadrukt de belangrijke rol die de 
overheid kan spelen door het goede 
voorbeeld te geven op het gebied van 
toepassing van progressieve 
aanbestedingsnormen en het geven van 
stimulansen en voorlichting, in het 
bijzonder op het gebied van de energie, de 
bouw van infrastructuur en voorzieningen, 
vervoer en communicaties.

Or. en

Amendement 56
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept ook het belang van 
particuliere investeringen en benadrukt in 
dit verband dat voor de noodzakelijke 
financiering particuliere investeringen 
onontbeerlijk zijn; wijst op de grote 
verschillen in de hoogte van investeringen 
in O&O door particuliere bedrijven, 
variërend van 5 tot 7 % van de winst in de 
ICT-sector en de farmaceutische industrie 
tot ongeveer 1 % bij energiebedrijven; 
verzoekt de EU de juiste randvoorwaarden 
te scheppen om ondernemingen tot 
investeren te stimuleren.

Or. da

Amendement 57
Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)



PE441.372v01-00 32/33 AM\816987NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. doet nogmaals een beroep op de 
Europese Commissie en de lidstaten om 
gebruik te maken van het succes van het 
herstructureringsfonds en een nieuw 
communautair initiatief te starten, met 
onder meer proefprojecten, voor een 
herstructurering met een nieuwe 
duurzame economie als doel.

Or. en

Amendement 58
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. vestigt de aandacht erop dat er meer 
inspanningen nodig zijn om met het oog 
op de gezondheid en veiligheid van 
werknemers te zorgen voor een effectieve 
harmonisatie binnen de EU van de 
minimumeisen voor de organisatie van de 
arbeidstijd.

Or. en

Amendement 59
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. benadrukt dat er nog steeds een 
grote behoefte is aan structurele 
hervormingen; wijst onder andere op de 
afname van de productiviteit in de EU, 
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tegenover een groei van 2 % in de VS en 8 
% in China in 2009; vestigt tevens de 
aandacht op de starheid van de 
arbeidsmarkten en de demografische 
ontwikkelingen, die er volgens 
berekeningen voor zullen zorgen dat de 
leeftijdsgerelateerde uitgaven zullen 
oplopen tot bijna een derde van het EU-
bbp.

Or. da

Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een speciaal steuninstrument te 
ontwikkelen voor hen die in de publieke 
sector hebben gewerkt en hun baan 
hebben verloren als gevolg van de 
economische en financiële crisis, 
vergelijkbaar met het EFG in het geval 
van EU-ondernemingen die getroffen zijn 
door de globalisering of de economische 
crisis.

Or. en


