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Amendement 195
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) (tussen "Hulpbronnen" en paragraaf 13)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van oordeel dat economische 
groei kan en moet worden losgekoppeld 
van een toegenomen 
hulpbronnengebruik;

Or. sv

Amendement 196
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de duidelijke 
toename van de efficiëntie van 
hulpbronnen voor grond- en hulpstoffen en 
materialen de wereldwijde 
concurrentiepositie van de Europese 
industrie verbetert en roept de Commissie 
dan ook op de efficiëntie van hulpbronnen 
tot kerndoelstelling te maken; hieronder 
vallen:

13. is van mening dat de duidelijke 
toename van de efficiëntie van 
hulpbronnen voor grond- en hulpstoffen en 
materialen de wereldwijde 
concurrentiepositie van de Europese 
industrie verbetert en roept de Commissie 
dan ook op om voortbouwend op de 
mededeling over een duurzaam gebruik 
van de natuurlijke hulpbronnen (COM 
2005/670) de efficiëntie van hulpbronnen 
tot kerndoelstelling in een 
actieprogramma en eventueel een richtlijn 
inzake efficiëntie van hulpbronnen te 
maken; hieronder vallen:

Or. de

Amendement 197
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – inleidende formule
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Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de duidelijke 
toename van de efficiëntie van 
hulpbronnen voor grond- en hulpstoffen en 
materialen de wereldwijde 
concurrentiepositie van de Europese 
industrie verbetert en roept de Commissie 
dan ook op de efficiëntie van hulpbronnen
tot kerndoelstelling te maken; Hieronder 
vallen:

13. is van mening dat de duidelijke 
toename van de efficiëntie van 
hulpbronnen voor grond- en hulpstoffen en 
materialen de wereldwijde 
concurrentiepositie van de Europese 
industrie verbetert en roept de Commissie 
dan ook op om een ambitieus EU-beleid 
voor hulpbronnenefficiëntie tot 
kerndoelstelling te maken; Hieronder 
vallen:

Or. en

Amendement 198
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – streepje -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- het opstellen van een heldere definitie 
van hulpbronnen in al hun facetten,

Or. fr

Amendement 199
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

- de ontwikkeling van duidelijke 
indicatoren voor toetsing van de 
productiviteit van hulpbronnen en de 
verdere ontwikkeling van normen hiervoor;

- de ontwikkeling van duidelijke 
indicatoren voor toetsing van de 
productiviteit van hulpbronnen en de 
verdere ontwikkeling van normen en 
richtsnoeren hiervoor, ontwikkeling van 
prototypen van nieuwe benaderingen 
zoals resource contracting, de 
verspreiding van optimale oplossingen en 
de bevordering van netwerken voor 
hulpbron- en materiaalefficiëntie waarin 
de eigenaren van hulpbronnen, 
producenten en productiedistributeurs 



AM\839013NL.doc 5/86 PE452.770v01-00

NL

samenwerken met onderzoekers en 
innoverende ontwikkelaars. de 
ontwikkeling van normen voor een 
duurzaamheidsverslag van bedrijven, 
waarin rekening wordt gehouden met de 
"ecologische rugzak" op basis waarvan 
kostenbesparingen mogelijk zijn en 
bedrijven concurrerender worden, en 
waarin bestaande verslagleggingsplichten 
en mogelijkheden (b.v. EMAS) worden 
verwerkt en gestandaardiseerd, en welk 
verslag zo veel mogelijk verplicht zou 
moeten worden gesteld;

Or. en

Amendement 200
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

- de ontwikkeling van duidelijke 
indicatoren voor toetsing van de
productiviteit van hulpbronnen en de 
verdere ontwikkeling van normen hiervoor;

- de ontwikkeling van duidelijke 
indicatoren voor het toezien op de 
productiviteit van hulpbronnen en, zo 
nodig, de verdere ontwikkeling van 
normen hiervoor;

Or. es

Amendement 201
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

- de ontwikkeling van duidelijke 
indicatoren voor toetsing van de 
productiviteit van hulpbronnen en de 
verdere ontwikkeling van normen hiervoor;

- de ontwikkeling van duidelijke cradle-to-
cradle-indicatoren voor toetsing van de 
productiviteit van hulpbronnen en de 
verdere ontwikkeling van normen hiervoor;

Or. en



PE452.770v01-00 6/86 AM\839013NL.doc

NL

Amendement 202
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- de identificatie van doelen en 
instrumenten ter bevordering van de 
productiviteit van de EU op 
hulpbronnengebied, de duurzaamheid en 
het hergebruik, de recycling en 
herproductie alsmede de ontwikkeling van 
gesloten industriële productiesystemen,

Or. en

Amendement 203
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- het ondersteunen van materiaalrecycling 
in een werkelijk gesloten industrieel 
productiesysteem boven downcycling en 
energieterugwinning,

Or. en

Amendement 204
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

- de verspreiding van beste praktijken en 
stimulering van netwerken voor efficiëntie 
van hulpbronnen en agentschappen voor 
efficiëntie van materialen,

- de verspreiding van beste praktijken en 
stimulering van netwerken voor efficiëntie 
van hulpbronnen, speciaal gericht op 
voorzieningsketens en mkb’s en de 
ondersteuning van agentschappen voor 
efficiëntie van materialen,

Or. en
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Amendement 205
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- ondersteuning van O&O naar de 
verbetering van producten en het 
materiaal waaruit zij bestaan, en steun 
aan O&O naar de ontwikkeling van 
gesloten industriële processen met 
minimale niveaus afvalmaterialen en 
energiestromen,

Or. en

Amendement 206
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen 
Creutzmann, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-
Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

- de ontwikkeling van normen voor een 
duurzaamheidsverslag van bedrijven, 
waarin rekening wordt gehouden met de 
"ecologische rugzak" op basis waarvan 
kostenbesparingen mogelijk zijn en 
bedrijven concurrerender worden, en 
waarin bestaande verslagleggingsplichten 
en mogelijkheden (b.v. EMAS) worden 
verwerkt en gestandaardiseerd, en dat zo 
veel mogelijk verplicht zou moeten 
worden gesteld;

- de bevordering van het gebruik van 
vrijwillige milieubeheersystemen als ISO 
14001 of EMAS;

Or. en

Amendement 207
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – streepje 4
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Ontwerpresolutie Amendement

- de ontwikkeling van normen voor een 
duurzaamheidsverslag van bedrijven, 
waarin rekening wordt gehouden met de 
"ecologische rugzak" op basis waarvan 
kostenbesparingen mogelijk zijn en 
bedrijven concurrerender worden, en 
waarin bestaande verslagleggingsplichten 
en mogelijkheden (b.v. EMAS) worden 
verwerkt en gestandaardiseerd, en dat zo 
veel mogelijk verplicht zou moeten 
worden gesteld;

- de bevordering van het gebruik van 
vrijwillige milieubeheersystemen als ISO 
14001 of EMAS;

Or. en

Amendement 208
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

- de ontwikkeling van normen voor een 
duurzaamheidsverslag van bedrijven, 
waarin rekening wordt gehouden met de 
"ecologische rugzak" op basis waarvan 
kostenbesparingen mogelijk zijn en 
bedrijven concurrerender worden, en 
waarin bestaande verslagleggingsplichten 
en mogelijkheden (b.v. EMAS) worden 
verwerkt en gestandaardiseerd, en dat zo 
veel mogelijk verplicht zou moeten worden 
gesteld;

- de ontwikkeling van normen voor een 
duurzaamheidsverslag van bedrijven, 
waarin rekening wordt gehouden met de 
"ecologische rugzak" op basis waarvan 
kostenbesparingen mogelijk zijn en 
bedrijven concurrerender worden, en 
waarin bestaande verslagleggingsplichten 
en mogelijkheden (b.v. (EMAS) worden 
verwerkt en gestandaardiseerd en welk 
verslag, steeds rekening houdend met de 
capaciteiten van juist kleine en 
middelgrote ondernemingen, zo veel 
mogelijk verplicht zou moeten worden 
gesteld;

Or. de

Amendement 209
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – streepje 4
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Ontwerpresolutie Amendement

- de ontwikkeling van normen voor een 
duurzaamheidsverslag van bedrijven, 
waarin rekening wordt gehouden met de 
"ecologische rugzak" op basis waarvan 
kostenbesparingen mogelijk zijn en 
bedrijven concurrerender worden, en 
waarin bestaande verslagleggingsplichten 
en mogelijkheden (b.v. EMAS) worden 
verwerkt en gestandaardiseerd, en dat zo 
veel mogelijk verplicht zou moeten worden 
gesteld;

- de ontwikkeling van MKB-vriendelijke 
normen voor een duurzaamheidsverslag 
van bedrijven, waarin rekening wordt 
gehouden met de "ecologische rugzak" op 
basis waarvan kostenbesparingen mogelijk 
zijn en bedrijven concurrerender worden, 
en waarin bestaande 
verslagleggingsplichten en mogelijkheden 
(b.v. EMAS) worden verwerkt en 
gestandaardiseerd, en dat zo veel mogelijk 
verplicht zou moeten worden gesteld;

Or. de

Amendement 210
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 – streepje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- het opnemen en eerbiedigen van 
nationale initiatieven op 
grondstoffengebied;

Or. en

Amendement 211
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van grondstoffen van essentieel belang is 
voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de Europese industrie; roept de Commissie 
daarom op nog in 2010 een uitgebreide 
grondstoffenstrategie voor te leggen; deze 
zou onder meer het volgende moeten 
omvatten:

14. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van grondstoffen van essentieel belang is 
voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de Europese industrie en waarschuwt 
ervoor dat er zonder bepaalde uiterst 
belangrijke grondstoffen geen 
vooruitgang mogelijk zou zijn in de 
meeste strategische industrietakken in 
Europa (nucleaire industrie, ruimtevaart, 
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luchtvaart, medische industrie, 
informatica, nieuwe materialen, militaire 
uitrustingen, enz.); roept de Commissie 
daarom op nog in 2010 een 
gemeenschappelijke strategie voor te 
leggen ter verdediging van de belangen 
van de EU op het gebied van 
voorzieningszekerheid in de bredere 
context van handelsovereenkomsten 
(vrijhandelsovereenkomsten, economische 
partnerschapsovereenkomsten, enz.); met 
deze strategie moet een einde worden 
gemaakt aan de uitvoerbeperkingen die 
sommige staten hanteren en moet een 
toereikende grondstoffenvoorziening door 
faire handelsovereenkomsten en 
strategische partnerschappen veilig 
worden gesteld; zij dient maatregelen te 
omvatten tegen de toenemende 
oligopolisering van de grondstofwinning 
en de grondstoffenhandel; wenst dat deze 
gemeenschappelijke strategie ook inhoudt 
dat de Commissie het aanleggen van 
nationale voorraden strategische minerale 
hulpbronnen aanmoedigt en dat 
prioritaire partnerschappen tussen 
lidstaten en vooraanstaande producenten 
van strategische grondstoffen, zoals 
China, Rusland, Kazachstan, Brazilië, 
Zuid-Afrika, Canada, Australië en de VS, 
worden ontwikkeld; verzoekt de 
Commissie ook een algemene strategie op 
te stellen die de volgende punten omvat:

Or. fr

Amendement 212
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van grondstoffen van essentieel belang is 
voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de Europese industrie; roept de Commissie 
daarom op nog in 2010 een uitgebreide 

14. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van grondstoffen van essentieel belang is 
voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de Europese industrie; roept de Commissie 
daarom op nog in 2010 een uitgebreide 
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grondstoffenstrategie voor te leggen; deze 
zou onder meer het volgende moeten 
omvatten:

grondstoffenstrategie voor te leggen; deze 
zou zich niet alleen moeten beperken tot 
“kritieke grondstoffen”, zoals door de 
Commissie gedefinieerd, en zou moeten 
omvatten:

Or. en

Amendement 213
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van grondstoffen van essentieel belang is 
voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de Europese industrie; roept de Commissie 
daarom op nog in 2010 een uitgebreide 
grondstoffenstrategie voor te leggen; deze 
zou onder meer het volgende moeten 
omvatten:

14. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van grondstoffen, met name strategische 
hulpbronnen en zeldzame aardmetalen, 
van essentieel belang is voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de 
Europese industrie; roept de Commissie 
daarom op nog in 2010 een ambitieuze,
uitgebreide grondstoffenstrategie voor te 
leggen; deze zou onder meer het volgende 
moeten omvatten:

Or. en

Amendement 214
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van grondstoffen van essentieel belang is 
voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de Europese industrie; roept de Commissie 
daarom op nog in 2010 een uitgebreide 
grondstoffenstrategie voor te leggen; deze 
zou onder meer het volgende moeten 
omvatten:

14. onderstreept dat de beveiligde 
beschikbaarheid op de lange termijn van 
grondstoffen van essentieel belang is voor 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
Europese industrie; roept de Commissie 
daarom op om vóór maart 2011 een 
uitgebreide grondstoffenstrategie voor te 
leggen; deze zou onder meer het volgende 
moeten omvatten:

Or. de
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Amendement 215
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van grondstoffen van essentieel belang is 
voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de Europese industrie; roept de Commissie 
daarom op nog in 2010 een uitgebreide 
grondstoffenstrategie voor te leggen; deze 
zou onder meer het volgende moeten 
omvatten:

14. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van grondstoffen van essentieel belang is 
voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de Europese industrie; roept de Commissie 
daarom op om in het eerste halfjaar van 
2011 een uitgebreide grondstoffenstrategie 
voor te leggen; deze zou onder meer het 
volgende moeten omvatten:

Or. de

Amendement 216
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

14. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van grondstoffen van essentieel belang is 
voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de Europese industrie; roept de Commissie 
daarom op nog in 2010 een uitgebreide 
grondstoffenstrategie voor te leggen; deze 
zou onder meer het volgende moeten 
omvatten:

14. onderstreept dat de beschikbaarheid 
van redelijk geprijsde grondstoffen van 
essentieel belang is voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de 
Europese industrie; roept de Commissie 
daarom op nog in 2010 een uitgebreide 
grondstoffenstrategie voor te leggen; deze 
zou onder meer het volgende moeten 
omvatten:

Or. sv

Amendement 217
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje -1 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- regelmatige effectbeoordeling van de te 
verwachten vraag naar – en kritieke 
karakter en voorzieningsrisico’s van –
grondstoffen en zeldzame aardmetalen 
(waaronder eventuele tekorten, 
prijsverhogingen, enz.) en de gevolgen 
voor de EU-economie in het algemeen en 
het bedrijfsleven in het bijzonder; de lijst 
grondstoffen en lijst van zeldzame 
aardmetalen in kwestie dient regelmatig te 
worden geactualiseerd;

Or. en

Amendement 218
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje -1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- het houden van toezicht op de 
productieramingen van derde landen en 
de omstandigheden op de 
grondstoffenmarkten in de wereld;

Or. en

Amendement 219
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen via ambitieuze 
recyclingregels, subsidiëring van 
onderzoek en stopzetting van de uitvoer 
van grondstofhoudend afval,

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen via ambitieuze 
recyclingregels, correcte en snelle 
uitvoering van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, en doelstellingen voor de 
recycleerbaarheid van producten alsmede 
de bevordering van recycling en 
hergebruik in alle EU-wetgeving, 
subsidiëring van onderzoek,
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Or. en

Amendement 220
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen via ambitieuze 
recyclingregels, subsidiëring van 
onderzoek en stopzetting van de uitvoer 
van grondstofhoudend afval,

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen via ambitieuze 
recyclingregels en regels voor een nuttige 
toepassing van afvalstoffen, subsidiëring 
van onderzoek en handhaving van de 
bestaande wetgeving die de frauduleuze 
uitvoer van grondstofhoudend afval 
verbiedt, en de ontwikkeling van 
secundaire grondstoffen afkomstig van 
recycling overeenkomstig de 
kaderrichtlijn afvalstoffen,

Or. fr

Amendement 221
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen via ambitieuze 
recyclingregels, subsidiëring van 
onderzoek en stopzetting van de uitvoer 
van grondstofhoudend afval,

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen door een consequente 
omzetting van bestaande recyclings- en 
afvalregelingen, verdergaande 
recyclingnormen, alsmede subsidiëring 
van onderzoek en stopzetting van de 
uitvoer van grondstofhoudend afval,

Or. de

Amendement 222
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 1
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Ontwerpresolutie Amendement

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen via ambitieuze 
recyclingregels, subsidiëring van 
onderzoek en stopzetting van de uitvoer 
van grondstofhoudend afval,

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen via ambitieuze 
recyclingregels, subsidiëring van 
onderzoek en bevordering van recycling 
en hergebruik in het EU-gebied van 
materialen die thans als afvalstoffen 
worden behandeld,

Or. en

Amendement 223
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 1 

Ontwerpresolutie Amendement

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen via ambitieuze 
recyclingregels, subsidiëring van 
onderzoek en stopzetting van de uitvoer 
van grondstofhoudend afval,

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen via ambitieuze en realistische
recyclingregels, subsidiëring van 
onderzoek en vaststelling van strenge 
voorschriften voor de uitvoer van 
grondstofhoudend afval indien een 
adequate behandeling niet kan worden 
gegarandeerd,

Or. es

Amendement 224
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen via ambitieuze 
recyclingregels, subsidiëring van 
onderzoek en stopzetting van de uitvoer 
van grondstofhoudend afval,

- intensievere terugwinning en hergebruik 
van grondstoffen via ambitieuze 
recyclingregels, subsidiëring van 
onderzoek en stopzetting van de storting 
en uitvoer van grondstofhoudend afval,

Or. el
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Amendement 225
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Paul Rübig, Jens Rohde, 
Werner Langen, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Aldo Patriciello, Jolanta 
Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen via ambitieuze 
recyclingregels, subsidiëring van 
onderzoek en stopzetting van de uitvoer 
van grondstofhoudend afval,

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen door de strikte toepassing 
van de bestaande ambitieuze 
recyclingregels, subsidiëring van 
onderzoek en stopzetting van de uitvoer 
van grondstofhoudend afval,

Or. en

Amendement 226
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen via ambitieuze 
recyclingregels, subsidiëring van 
onderzoek en stopzetting van de uitvoer 
van grondstofhoudend afval,

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen ambitieuze recyclingregels, 
subsidiëring van onderzoek en stopzetting 
van de uitvoer van afvalstoffen die een 
bron van grondstoffen kunnen zijn,

Or. en

Amendement 227
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen via ambitieuze 
recyclingregels, subsidiëring van 
onderzoek en stopzetting van de uitvoer 
van grondstofhoudend afval,

- intensievere terugwinning van 
grondstoffen via ambitieuze 
recyclingsplannen en -stimulansen, 
subsidiëring van onderzoek en stopzetting 
van de uitvoer van grondstofhoudend afval,
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Or. de

Amendement 228
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- regelmatige effectbeoordeling van de te 
verwachten vraag naar – en kritieke 
karakter en voorzieningsrisico’s van –
grondstoffen en zeldzame aardmetalen 
(waaronder eventuele tekorten, 
prijsverhogingen, enz.) en de gevolgen 
voor de EU-economie in het algemeen en 
het bedrijfsleven in het bijzonder; de lijst 
grondstoffen en lijst van zeldzame 
aardmetalen in kwestie dient regelmatig te 
worden geactualiseerd;

Or. en

Amendement 229
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- zo veel als wettelijk mogelijk de export 
stoppen van recycleerbare materialen en 
afvalstoffen die waardevolle grondstoffen 
bevatten, zodat de energie-efficiëntie en 
koolstofvoetafdruk van Europa 
verbeteren, de Commissie vragen na te 
denken over het verdere gebruik van het 
concept van de verantwoordelijkheid van 
de producent om het bereiken van dit doel 
te ondersteunen,

Or. en
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Amendement 230
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- het houden van toezicht op de 
productieramingen van derde landen en 
de omstandigheden op de 
grondstoffenmarkten in de wereld;

Or. en

Amendement 231
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

- meer onderzoek naar 
vervangingsmogelijkheden voor zeldzame 
grondstoffen,

- meer onderzoek naar 
vervangingsmogelijkheden voor zeldzame 
grondstoffen, rekening houden met 
hulpbronnen die gedefinieerd worden als 
“zeldzame grondstoffen” en invoering van 
een strategie voor de leverantie van 
laatstgenoemde stoffen,

Or. fr

Amendement 232
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

- optimaal gebruik van de in de EU 
aanwezige grondstoffen; daartoe is onder 
meer onverwijld een Europees geo-
informatiesysteem met een overzicht van 
de grondstoffen in de EU nodig,

- optimaal gebruik van de in de EU 
aanwezige grondstoffen; daartoe zijn onder 
meer betere geologische onderzoeken in 
de lidstaten nodig naar de mineralen die 
gewonnen kunnen worden, en betere 
onderzoeken naar de hernieuwbare en 
recycleerbare natuurlijke hulpbronnen 
die beschikbaar zijn,
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Or. en

Amendement 233
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

- optimaal gebruik van de in de EU 
aanwezige grondstoffen; daartoe is onder 
meer onverwijld een Europees geo-
informatiesysteem met een overzicht van 
de grondstoffen in de EU nodig,

- optimaal gebruik van de in de EU 
aanwezige grondstoffen; daartoe is onder 
meer onverwijld een Europees geo-
informatiesysteem en een 
gemeenschappelijke gegevensbank met 
een overzicht van de grondstoffen in de EU 
nodig,

Or. fr

Amendement 234
Herbert Reul, Jan Březina, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Jens Rohde, 
Paul Rübig, Amalia Sartori, Daniel Caspary, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, Aldo 
Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

- optimaal gebruik van de in de EU 
aanwezige grondstoffen; daartoe is onder 
meer onverwijld een Europees geo-
informatiesysteem met een overzicht van 
de grondstoffen in de EU nodig,

- optimaal gebruik van en een betere 
toegang tot de in de EU aanwezige 
grondstoffen; daartoe is onder meer 
onverwijld een Europees geo-
informatiesysteem met een overzicht van 
de grondstoffen in de EU nodig,

Or. en

Amendement 235
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

- optimaal gebruik van de in de EU - optimaal gebruik van en een betere 
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aanwezige grondstoffen; daartoe is onder 
meer onverwijld een Europees geo-
informatiesysteem met een overzicht van 
de grondstoffen in de EU nodig,

toegang tot de in de EU aanwezige 
grondstoffen; daartoe is onder meer 
onverwijld een Europees geo-
informatiesysteem met een overzicht van 
de grondstoffen in de EU nodig,

Or. en

Amendement 236
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

- het veiligstellen van een toereikende 
grondstoffenvoorziening door faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen,

Schrappen

Or. fr

Amendement 237
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

- het veiligstellen van een toereikende 
grondstoffenvoorziening door faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen,

- het veiligstellen van een onbeperkte 
toegang tot grondstoffen en zeldzame 
aardmetalen door faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen, ook met partners met wie 
de Commissie vrijhandelsovereenkomsten 
heeft gesloten of met wie zij over 
dergelijke overeenkomsten onderhandelt; 
zulke overeenkomsten dienen altijd ook 
een verbod op de exportbeperking van 
grondstoffen en zeldzame aardmetalen te 
bevatten,

Or. en
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Amendement 238
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

- het veiligstellen van een toereikende 
grondstoffenvoorziening door faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen,

- het veiligstellen van een onbeperkte 
toegang tot toereikende 
grondstoffenvoorziening en zeldzame 
aardmetalen door faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen, ook met partners met wie 
de Commissie vrijhandelsovereenkomsten 
heeft gesloten of met wie zij over 
dergelijke overeenkomsten onderhandelt; 
zulke overeenkomsten dienen altijd ook 
een verbod op de exportbeperking van 
grondstoffen en zeldzame aardmetalen te 
bevatten,

Or. en

Amendement 239
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

- het veiligstellen van een toereikende 
grondstoffenvoorziening door faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen,

- het bestrijden van uitvoerbeperkingen op 
grondstoffen, zoals exportheffingen, het 
veiligstellen van een toereikende 
grondstoffenvoorziening door vrije en faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen en het bevorderen van 
een vrijhandelsdiscipline voor 
grondstoffen op WHO-niveau,

Or. en

Amendement 240
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4
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Ontwerpresolutie Amendement

- het veiligstellen van een toereikende 
grondstoffenvoorziening door faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen,

- het veiligstellen van een toereikende 
grondstoffenvoorziening door faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen en sluiting van nieuwe 
partnerschapsovereenkomsten met derde 
landen ter waarborging van continuïteit 
in de voorziening,

Or. fr

Amendement 241
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4 

Ontwerpresolutie Amendement

- het veiligstellen van een toereikende 
grondstoffenvoorziening door faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen,

- het veiligstellen van een toereikende 
grondstoffenvoorziening door faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen, en door sluiting van 
economische 
partnerschapsovereenkomsten met 
ontwikkelingslanden,

Or. da

Amendement 242
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

- het veiligstellen van een toereikende 
grondstoffenvoorziening door faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen,

- het veiligstellen van een toereikende 
grondstoffenvoorziening door faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen die fair en transparant 
zijn,

Or. en
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Amendement 243
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

- het veiligstellen van een toereikende 
grondstoffenvoorziening door faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen,

- het veiligstellen van een toereikende en 
betaalbare grondstoffenvoorziening door 
faire handelsovereenkomsten en 
strategische partnerschappen,

Or. en

Amendement 244
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

- het veiligstellen van een toereikende 
grondstoffenvoorziening door faire 
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen,

- het veiligstellen van een toereikende 
grondstoffenvoorziening door voordelige
handelsovereenkomsten en strategische 
partnerschappen,

Or. de

Amendement 245
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- het intensiveren van de uitwisseling met 
partners als Japan en de VS inzake de 
toegang tot grondstoffen door middel van 
bilaterale dialogen, maar ook met 
voorname grondstoffenproducerende 
landen als China en Rusland,

Or. en
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Amendement 246
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- het intensiveren van de uitwisseling met 
partners als Japan en de VS inzake de 
toegang tot grondstoffen door middel van 
bilaterale dialogen, maar ook met 
voorname grondstoffenproducerende 
landen als China en Rusland,

Or. en

Amendement 247
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- indien gerechtvaardigd, pogingen om via 
de WHO geschillen op te lossen over 
grondstoffen die voor de Europese 
industrie van strategisch belang zijn;

Or. fr

Amendement 248
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-·een regelmatige en offensievere dialoog 
met Afrikaanse landen over grondstoffen 
en zeldzame aardmetalen,

Or. en
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Amendement 249
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- het starten van overleg met derde landen 
wier beleid de internationale 
grondstoffenmarkten verstoort teneinde 
discriminatoir beleid te ontmoedigen dat 
de markteconomie schaadt;

Or. fr

Amendement 250
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- een regelmatige en offensievere dialoog 
met Afrikaanse landen over grondstoffen 
en zeldzame aardmetalen,

Or. en

Amendement 251
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- een regelmatige dialoog met Afrikaanse 
landen over grondstoffen en zeldzame 
aardmetalen,

Or. en
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Amendement 252
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- een verbeterde toegang tot hernieuwbare 
grondstoffen voor industriegebruik en het 
uitbannen van discriminatie in de 
Europese wetgeving die een bredere 
toepassing van deze materialen in de weg 
staat ;

Or. fr

Amendement 253
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 5

Ontwerpresolutie Amendement

- maatregelen tegen de toenemende 
oligopolisering van de grondstofwinning 
en de grondstoffenhandel;

Schrappen

Or. fr

Amendement 254
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 5

Ontwerpresolutie Amendement

- maatregelen tegen de toenemende 
oligopolisering van de grondstofwinning
en de grondstoffenhandel;

- maatregelen tegen de toenemende 
dominering van de markt door nationale 
oligopolies en monopolies en 
transnationale bedrijven op het gebied 
van de winning van minerale en 
energiegrondstoffen en de productie van 
halffabrikaten, evenals de handel daarin;

Or. pl
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Amendement 255
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 5

Ontwerpresolutie Amendement

- maatregelen tegen de toenemende 
oligopolisering van de grondstofwinning 
en de grondstoffenhandel;

- maatregelen tegen de toenemende 
oligopolisering van de grondstofwinning 
en de grondstoffenhandel,vooral de handel 
in fossiele grondstoffen en zeldzame 
aardmetalen;

Or. de

Amendement 256
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- regelmatige effectbeoordeling van de te 
verwachten vraag naar – en kritieke 
karakter en voorzieningsrisico’s van –
grondstoffen en zeldzame aardmetalen 
(waaronder eventuele tekorten, 
prijsverhogingen, enz.) en de gevolgen 
voor de EU-economie in het algemeen en 
het bedrijfsleven in het bijzonder; de lijst 
grondstoffen en lijst van zeldzame 
aardmetalen in kwestie dient regelmatig te 
worden geactualiseerd,

Or. en

Amendement 257
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- het schenken van aandacht aan het 
gebruik van biomassa die niet alleen als 
bron van hernieuwbare energie moet 
worden gezien, maar ook als grondstof 
voor de industrie die 
duurzaamheidscriteria bevordert en 
marktverstorende maatregelen voorkomt,

Or. en

Amendement 258
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- een noodplan voor het geval dat eminent 
belangrijke grondstoffen spontaan om de 
meest verschillende redenen niet kunnen 
worden geleverd,

Or. de

Amendement 259
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- ondersteuning van kleine en middelgrote 
bedrijven die plaatselijk aanwezige 
grondstoffen verwerken, met inbegrip van 
land- en bosbouwgrondstoffen;

Or. pl
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Amendement 260
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 – streepje 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- het houden van toezicht op de 
productieramingen van derde landen en 
de omstandigheden waaronder de 
wereldgrondstoffenmarkten functioneren,

Or. en

Amendement 261
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van oordeel dat een 
industriebeleid in de allereerste plaats 
maatregelen op energiegebied opnieuw in 
balans moet brengen en wel ten behoeve 
van een vraaggestuurd beleid waarbij 
consumenten meer macht krijgen en de 
economische groei wordt losgekoppeld 
van het energiegebruik; vooral de 
vervoersector en bouwindustrie moeten 
een actief energiebesparingsbeleid volgen 
en zich diversifiëren in de richting van 
duurzame, niet-vervuilende en veilige 
energiebronnen; een industriebeleid moet 
bijdragen aan marktomstandigheden die 
tot meer energiebesparingen en 
investeringen in energie-efficiëntie 
stimuleren en tot het ontginnen van een 
breed scala aan hernieuwbare energieën 
en belangrijke technologieën voor 
mobiele energie-opslag (met name 
openbaar vervoer);

Or. en
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Amendement 262
Herbert Reul, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia 
Hibner, Eija-Riitta Korhola, Jan Březina, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe 
moet worden gemoderniseerd, uitgebreid 
en slimmer gemaakt ("smart grids");

15. is ervan overtuigd dat de industrie, om 
zekerheid bij investeringen te waarborgen,
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, evenals concurrerende 
energieprijzen in vergelijking met andere 
landen, zowel in termen van 
energieproductie en eindprijzen voor 
industriële klanten en huishoudens en dat 
verder energiearmoede en koolstoflekken 
vermijdt, vooral voor die industriesectoren 
die het meest aan onderzoek en 
ontwikkeling bijdragen;

Or. en

Amendement 263
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit 
van de voorziening, energieproductie 
zonder schadelijke emissies mogelijk 
maakt en koolstoflekken vermijdt; is van 
mening dat de interne markt voor energie
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor een 
lager energieverbruik en daarbij het 
voortbestaan van industrieën, met name 
mkb’s, garandeert, dat de productie met 
geringere of geen emissies van gassen die 
schadelijk zijn voor het klimaat mogelijk 
maakt en koolstoflekken tracht te 
vermijden; is van mening dat een volledige
interne markt voor energie mogelijkheden 
biedt voor een vermindering van de kosten 
van de industrie, en dat de 
netwerkinfrastructuur (met inbegrip van 
verwarmingsnetwerken) daartoe moet 
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worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids"); op de 
lange termijn moeten ook de volgende 
punten tot het beleid behoren: de 
interactie tussen industrieën en de 
plaatselijke markt voor verwarming en het 
eventuele gebruik van warmte van 
industriële processen van betrekkelijk 
lage temperatuur in de woon- en 
dienstensectoren, wat de continuïteit in de 
voorziening zal verbeteren en de 
efficiëntie van hulpbronnen zal verhogen;

Or. en

Amendement 264
Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur (ook 
verwarmingsnetwerken) daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids"); op de 
lange termijn moeten ook de volgende 
punten tot het beleid behoren: de 
interactie tussen industrieën en de 
plaatselijke markt voor verwarming en het 
eventuele gebruik van warmte van 
industriële processen van betrekkelijk 
lage temperatuur in de woon- en 
dienstensectoren, wat de continuïteit in de 
voorziening zal verbeteren en de 
efficiëntie van hulpbronnen zal verhogen;

Or. en
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Amendement 265
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, waarbij het grote 
potentieel voor energie-efficiëntie in de 
Europese industrie wordt benut, dat
energieproductie zonder schadelijke 
emissies mogelijk maakt en koolstoflekken 
vermijdt; is van mening dat de interne 
markt voor energie mogelijkheden biedt 
voor de overstap naar een duurzame
productie en voorziening, en dat de 
netwerkinfrastructuur (ook 
verwarmingsnetwerken) daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids"); verder 
moeten op de lange termijn ook de 
volgende punten tot het beleid behoren: 
de interactie tussen industrieën en de 
plaatselijke markt voor verwarming en het 
eventuele gebruik van warmte van 
industriële processen van betrekkelijk 
lage temperatuur in de woon- en 
dienstensectoren, wat de continuïteit in de 
voorziening zal verbeteren en de 
efficiëntie van hulpbronnen zal verhogen;

Or. en

Amendement 266
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 15. is ervan overtuigd dat de industrie 
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behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe 
moet worden gemoderniseerd, uitgebreid 
en slimmer gemaakt ("smart grids");

behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
een voortzetting van de aanwezigheid van 
de overheid op het terrein van de energie 
essentieel is voor de ontwikkeling van de 
industrie en fatsoenlijke werkgelegenheid 
in de lidstaten, en dat nationale 
energiestrategieën die prioriteit geven aan 
de industriële productie in iedere lidstaat 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening;

Or. pt

Amendement 267
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, dat bij productieprocessen 
helpt om schadelijke emissies aanzienlijk 
te beperken en koolstoflekken vermijdt; is 
van mening dat de interne markt voor 
energie mogelijkheden biedt voor de 
overstap naar koolstofarme productie en 
voorziening, en dat het industriebeleid 
zich ook moet bezighouden met de 
netwerkinfrastructuur om ervoor te zorgen 
dat deze tijdig en op kostenefficiënte wijze 
wordt gemoderniseerd en uitgebreid en dat 
slimme elektriciteitsnetwerken ("smart 
grids") worden bevorderd; constateert dat 
voor de overschakeling op een 
koolstofarme productie aanzienlijke 
initiële investeringen in de energie-
infrastructuur vereist zijn die een stabiel 
en voorspelbaar beleidskader vergen dat 
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investeringsbeslissingen voor de lange 
termijn vergemakkelijkt;

Or. en

Amendement 268
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit 
van de voorziening, energieproductie 
zonder schadelijke emissies mogelijk 
maakt en koolstoflekken vermijdt; is van 
mening dat de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

15. is ervan overtuigd dat de industrie baat 
zal hebben bij een energiebeleid voor de 
lange termijn, dat gebaseerd is op 
continuïteit van de voorziening en 
concurrentie, energieproductie met zo min 
mogelijk schadelijke emissies mogelijk 
maakt; wijst erop dat rechtszekerheid en 
stabiele kadervoorwaarden van 
fundamenteel belang voor ieder bedrijf 
zijn en is van mening dat de interne markt 
voor energie mogelijkheden biedt voor de 
overstap naar koolstofarme productie en 
voorziening, en dat de 
netwerkinfrastructuur daartoe moet worden 
gemoderniseerd, uitgebreid en slimmer 
gemaakt ("smart grids") en wijst er 
tenslotte op dat energiebesparing ook 
besparing van hulpbronnen betekent;

Or. en

Amendement 269
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
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koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids"); is 
eveneens van mening dat rekening moet 
worden gehouden met de 
concurrentievoordelen van de 
infrastructuur van andere (digitale en 
vervoers-)netwerken als er een strategie 
wordt vastgesteld om deze zo modern en 
efficiënt mogelijk te maken;

Or. fr

Amendement 270
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid, ook 
via liberalisering, en slimmer gemaakt 
("smart grids" en “smart metering”);
onderstreept dat alle energieopties moeten 
worden opengehouden, waaronder de 
nucleaire, overeenkomstig de 
energiemixkeuze van iedere lidstaat;

Or. en
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Amendement 271
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een ambitieus, maar 
realistisch energie- en milieubeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, een vermindering van 
onze afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen, een verhoging van de 
efficiëntie van productie en verbruik en 
dat koolstoflekken vermijdt; is van mening 
dat de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

Or. en

Amendement 272
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een ambitieus, maar 
realistisch energie- en milieubeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, een vermindering van 
onze afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen, een verhoging van de 
efficiëntie van productie en verbruik en 
dat koolstoflekken vermijdt; is van mening 
dat de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
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worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

Or. en

Amendement 273
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, een vermindering van 
onze afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen, een verhoging van de 
efficiëntie van productie en verbruik en 
dat koolstoflekken vermijdt; is van mening 
dat de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

Or. en

Amendement 274
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening en dat energieproductie met 
geringere schadelijke emissies mogelijk 
maakt; is van mening dat de interne markt 
voor energie mogelijkheden biedt voor de 
overstap naar koolstofarme productie en 
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koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

voorziening, en dat de 
netwerkinfrastructuur daartoe moet worden 
gemoderniseerd, uitgebreid en slimmer 
gemaakt ("smart grids");

Or. de

Amendement 275
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
voortzetting van het streven naar 
harmonisatie van de interne markt voor 
energie mogelijkheden biedt voor de 
overstap naar koolstofarme productie en 
voorziening, en dat de infrastructuur voor 
een transeuropees energienetwerk daartoe 
moet worden gemoderniseerd, uitgebreid 
en slimmer gemaakt ("smart grids"), in het 
bijzonder met behulp van financiering 
door de Europese investeringsbank;

Or. fr

Amendement 276
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, duurzame 
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schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

energieproductie mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

Or. en

Amendement 277
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, duurzame 
energieproductie mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

Or. en

Amendement 278
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een op solidariteit 
gericht infrastructuur- en energiebeleid 
voor de lange termijn, dat garant staat voor 
lage wereldenergieprijzen en continuïteit 
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schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

van de voorziening van de EU, 
energieproductie zonder schadelijke 
emissies mogelijk maakt en koolstoflekken 
vermijdt; is van mening dat de interne 
markt voor energie mogelijkheden biedt 
voor de overstap naar koolstofarme 
productie en voorziening, en dat “slimme” 
elektriciteits- en gasnetwerken daartoe 
moeten worden gemoderniseerd en
uitgebreid;

Or. pl

Amendement 279
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15.is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie met 
geringe emissieniveaus mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

Or. es

Amendement 280
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
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adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energie-efficiëntie en 
besparingen aanmoedigt, energieproductie 
zonder schadelijke emissies mogelijk 
maakt en koolstoflekken vermijdt; is van 
mening dat de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

Or. en

Amendement 281
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
adequate energieprijzen en continuïteit van 
de voorziening, energieproductie zonder 
schadelijke emissies mogelijk maakt en 
koolstoflekken vermijdt; is van mening dat 
de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

15. is ervan overtuigd dat de industrie 
behoefte heeft aan een energiebeleid voor 
de lange termijn, dat garant staat voor 
betaalbare energieprijzen en continuïteit 
van de voorziening, energieproductie 
zonder schadelijke emissies mogelijk 
maakt en koolstoflekken vermijdt; is van 
mening dat de interne markt voor energie 
mogelijkheden biedt voor de overstap naar 
koolstofarme productie en voorziening, en 
dat de netwerkinfrastructuur daartoe moet 
worden gemoderniseerd, uitgebreid en 
slimmer gemaakt ("smart grids");

Or. el

Amendement 282
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt het belang voor de 
Europese automobielsector om het 
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voortouw te nemen op het vlak van de 
verdere ontwikkeling en productie van 
elektrische wagens; verzoekt in dit 
verband de Commissie om tegen uiterlijk 
midden 2011 kadervoorwaarden te 
scheppen voor de ontwikkeling van 
elektrische voertuigen, met name wat de 
standaardisering betreft van de 
infrastructuur en de laadtechnologie, om 
de interoperabiliteit en veiligheid van de 
infrastructuur te garanderen; verzoekt de 
Commissie voorts geharmoniseerde 
vereisten vast te stellen voor de 
goedkeuring van elektrische voertuigen, 
met specifieke aandacht voor gezondheid 
en veiligheid, zowel van de werknemers 
als van de eindgebruikers;

Or. nl

Amendement 283
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herinnert aan het enorme 
potentieel voor het creëren van 
werkgelegenheid en aan de voordelen van 
kostenverminderingen die van 
efficiëntieverbeteringen verwacht worden; 
het vaststellen van maatregelen, 
waaronder doelstellingen, normen en 
mechanismen voor benchmarking die 
voor verbetering van de energie-efficiëntie 
zorgen moeten daarom ten grondslag 
liggen aan initiatieven in alle 
industriesectoren;

Or. en

Amendement 284
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. dringt aan op innovaties in de 
gezondheidszorg en sociale sector, zodat 
de industrie zich in de komende decennia 
niet geconfronteerd ziet met een gebrek 
aan arbeidskrachten en hogere 
arbeidskosten;

Or. en

Amendement 285
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst op de energiebesparingen die 
met behulp van intelligente technologieën 
mogelijk zijn;

Or. de

Amendement 286
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. acht een beleid noodzakelijk dat 
zich richt op de verbetering van de 
duurzaamheid van vervoersystemen en 
infrastructuur door maatregelen als 
efficiëntere technologieën, 
interoperabiliteit, innovatieve 
mobiliteitsoplossingen, maar ook het 
lokaal aankopen van benodigde goederen, 
zodat de aanvoerketens kunnen 
functioneren met duurzamere 
logistieksystemen en verminderde 
bedrijfskosten;

Or. en
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Amendement 287
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. is van mening dat moderne 
ICT-technologieën een groot potentieel 
bieden voor innovaties ter ondersteuning 
van duurzaamheid en milieu-efficiëntie, 
bij voorbeeld integratie van technologieën 
door het toevoegen van aanvullende 
intelligentielagen aan fysieke lagen om tot 
een efficiënter beheer van systemen te 
komen (zoals bij watervoorziening en 
vervoersystemen); onderstreept de 
noodzaak om over open ICT-standaards 
voor dergelijke oplossingen te kunnen 
beschikken en dringt er daarom bij de 
Commissie op aan open standaards te 
verlangen en wenst bovendien dat de 
belanghebbenden op dit gebied de 
ontwikkeling van geschikte open 
standaards ter ondersteuning van een 
efficiënte omgang met hulpbronnen 
stimuleren;

Or. en

Amendement 288
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt erop aan dat alles in het werk 
wordt gesteld om het gebrek aan 
gekwalificeerd personeel te verhelpen;

16. wijst erop dat het noodzakelijk is over 
technisch en voldoende geschoold 
personeel te beschikken ; is daarom van 
mening dat er meer in onderwijs en 
beroepsopleiding geïnvesteerd moet 
worden; dringt erop aan dat alles in het 
werk wordt gesteld om het gebrek aan 
gekwalificeerd personeel te verhelpen;

Or. fr
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Amendement 289
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt erop aan dat alles in het werk 
wordt gesteld om het gebrek aan 
gekwalificeerd personeel te verhelpen;

16. dringt erop aan dat alles in het werk 
wordt gesteld om het gebrek aan 
gekwalificeerd personeel te verhelpen 
teneinde de kwalificaties van de 
arbeidskrachten te bevorderen en het 
beeld van een baan in de industrie bij 
jonge afgestudeerden te verbeteren;

Or. fr

Amendement 290
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt erop aan dat alles in het werk 
wordt gesteld om het gebrek aan 
gekwalificeerd personeel te verhelpen; 
daartoe behoort onder meer:

16. dringt erop aan dat alles in het werk 
wordt gesteld om het gebrek aan 
gekwalificeerd personeel op alle niveaus te 
verhelpen;

Or. da

Amendement 291
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

- daartoe behoort onder meer: een 
geïnstitutionaliseerde dialoog tussen de 
bevoegde instanties en de sociale partners 
om het leerprogramma te moderniseren en 
goede oplossingen voor de overgang van 

- daartoe behoort onder meer: een 
geïnstitutionaliseerde dialoog tussen de 
bevoegde instanties en de sociale partners 
om het leerprogramma te moderniseren 
doordat men zich hierin ook op 
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school naar arbeidsmarkt te ontwikkelen, ondernemersgeest en –gevoeligheid richt 
en goede oplossingen voor de overgang 
van school naar arbeidsmarkt te 
ontwikkelen, vooral door het bevorderen 
van programma’s voor individuele 
mobiliteit zoals “Erasmus voor jonge 
ondernemers" en "Erasmus voor 
leerlingen in het beroepsonderwijs”,

Or. fr

Amendement 292
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

• daartoe behoort onder meer: een 
geïnstitutionaliseerde dialoog tussen de 
bevoegde instanties en de sociale partners 
om het leerprogramma te moderniseren en 
goede oplossingen voor de overgang van 
school naar arbeidsmarkt te ontwikkelen,

• daartoe behoort onder meer: een 
geïnstitutionaliseerde dialoog tussen de 
bevoegde instanties en de sociale partners 
om het leerprogramma te moderniseren en 
goede oplossingen voor de overgang van 
opleiding naar beroep te ontwikkelen,

Or. en

Amendement 293
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

- daartoe behoort onder meer: een 
geïnstitutionaliseerde dialoog tussen de 
bevoegde instanties en de sociale partners 
om het leerprogramma te moderniseren en 
goede oplossingen voor de overgang van 
school naar arbeidsmarkt te ontwikkelen,

- daartoe behoort onder meer: een 
geïnstitutionaliseerde dialoog tussen de 
bevoegde instanties, vertegenwoordigers 
van bedrijven en de sociale partners om het 
leerprogramma te moderniseren en goede 
oplossingen voor de overgang van school 
naar arbeidsmarkt te ontwikkelen,

Or. fr
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Amendement 294
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- wijst zowel op de noodzaak van een 
versterking in geheel Europa van het op 
de beroepspraktijk gerichte onderwijs met 
het oog op een betere aansluiting van de 
beroepsopleidingssystemen op de 
arbeidsmarkt, als op het belang van de 
verhoging in geheel Europa van de 
aantrekkelijkheid van een 
beroepsopleiding met 
doorstroommogelijkheid naar het 
universitair onderwijs voor degenen die 
hun beroepsopleiding hebben afgesloten,

Or. de

Amendement 295
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- waarborgen van het recht op levenslang 
leren voor alle burgers, die de gelegenheid 
moet worden geboden zich gedurende hun 
arbeidsleven te herscholen, hetgeen van 
cruciaal belang is voor gelijkheid en 
solidariteit, maar ook voor 
concurrentievermogen in tijden van 
economische moeilijkheden,

Or. sv

Amendement 296
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- innovatieve opleiding van jonge 
studenten als toekomstige werknemers die 
voorbereid zijn op de confrontatie met de 
voorspelde technologische 
ontwikkelingen, en nauwere betrekkingen 
tussen universiteiten, 
onderzoekinstellingen en bedrijfsleven,

Or. en

Amendement 297
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

- op elkaar afgestemde initiatieven ter 
ondersteuning van de "STEM(science, 
technology, engineering and 
mathematics)"-opleiding op alle niveaus, 
met name ook voor vrouwen, en 
uitwisseling van voorbeelden van beste 
praktijken,

- op elkaar afgestemde initiatieven ter 
ondersteuning van de "STEM(science, 
technology, engineering and 
mathematics)"-opleiding op alle niveaus, 
met name ook voor vrouwen, en 
uitwisseling van voorbeelden van beste 
praktijken zowel op het gebied van het 
onderwijs als dat van de beroepsopleiding,
het bevorderen van de uitwisseling van 
innoverende maatregelen om beroeps- en 
gezinsleven te combineren en het 
bevorderen van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen,

Or. fr

Amendement 298
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

- op elkaar afgestemde initiatieven ter 
ondersteuning van de "STEM(science, 
technology, engineering and 
mathematics)"-opleiding op alle niveaus, 

- verbetering van en een bredere toegang 
op alle niveaus tot onderwijs en 
beroepsopleiding, met name in “STEM 
(science, technology, engineering and 
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met name ook voor vrouwen, en
uitwisseling van voorbeelden van beste 
praktijken,

mathematics)”-onderwerpen door middel 
van gecoördineerde initiatieven en de 
uitwisseling van voorbeelden van beste 
praktijken,

Or. es

Amendement 299
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

- op elkaar afgestemde initiatieven ter 
ondersteuning van de "STEM (science, 
technology, engineering and 
mathematics)"-opleiding op alle niveaus, 
met name ook voor vrouwen, en 
uitwisseling van voorbeelden van beste 
praktijken,

- op elkaar afgestemde initiatieven ter 
verbetering van het onderwijs in de 
natuurwetenschappen, technologie, 
technische vakken en mathematiek en ter 
consolidering van vakken die speciaal 
verband houden met het oprichten van 
bedrijven als onderdeel van de 
basisopleiding op alle niveaus en met 
name in het geval van vrouwen, en 
uitwisseling van voorbeelden van beste 
praktijken,

Or. es

Amendement 300
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

- op elkaar afgestemde initiatieven ter 
ondersteuning van de "STEM(science, 
technology, engineering and 
mathematics)"-opleiding op alle niveaus, 
met name ook voor vrouwen, en 
uitwisseling van voorbeelden van beste 
praktijken,

- op elkaar afgestemde initiatieven ter 
ondersteuning van de "STEM(science, 
technology, engineering and 
mathematics)"-opleiding op alle niveaus, 
met name ook voor vrouwen, kwetsbare 
groepen en migrerende werknemers en 
uitwisseling van voorbeelden van beste 
praktijken,

Or. en
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Amendement 301
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

- op elkaar afgestemde initiatieven ter 
ondersteuning van de "STEM(science, 
technology, engineering and 
mathematics)"-opleiding op alle niveaus, 
met name ook voor vrouwen, en 
uitwisseling van voorbeelden van beste 
praktijken,

- op elkaar afgestemde initiatieven ter 
ondersteuning van de "STEM(science, 
technology, engineering and 
mathematics)"-opleiding op alle niveaus, 
waarbij de aandacht naar de inschakeling 
van beide geslachten moet uitgaan, en 
uitwisseling van voorbeelden van beste 
praktijken,

Or. en

Amendement 302
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

- op elkaar afgestemde initiatieven ter 
ondersteuning van de "STEM(science, 
technology, engineering and 
mathematics)"-opleiding op alle niveaus, 
met name ook voor vrouwen, en 
uitwisseling van voorbeelden van beste 
praktijken,

- op elkaar afgestemde initiatieven ter 
ondersteuning van de "STEM(science, 
technology, engineering and 
mathematics)"-opleiding op alle niveaus en 
uitwisseling van voorbeelden van beste 
praktijken,

Or. de

Amendement 303
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gecoördineerde activiteiten ter 
verbetering van het onderricht en de 
vergroting van het inzicht in de 
economische rol van de Europese 
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industriesectoren en de noodzaak van een 
innovatieve transformatie daarvan in een 
economie met een geringe kooldioxide-
uitstoot die een efficiënt gebruik van haar 
hulpbronnen maakt,

Or. en

Amendement 304
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- een duidelijke intensivering van de 
inspanningen om jonge burgers en vooral 
ook vrouwen voor een opleiding op het 
gebied van de STEM te motiveren,

Or. de

Amendement 305
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- verhoging van de kwalificaties van de 
bestaande beroepsbevolking met speciale 
aandacht voor de laaggekwalificeerde 
werknemers en werknemers met een 
verouderde beroepsopleiding. Het doel 
van verhoogde kwalificaties is het 
concurrentievermogen van bedrijven te 
verbeteren en de mogelijkheden van de 
werknemers op de arbeidsmarkt te 
vergroten; het is van essentieel belang dat 
de kwalificatieverhoging niet eenvoudig 
plaatsvindt in het licht van de beoordeling 
door individuele bedrijven van hun 
behoefte aan bepaalde 
vakbekwaamheden; de werknemers moet 
ook worden gegarandeerd dat zij hun 
vakkennis voortdurend kunnen 
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onderhouden en ontwikkelen, waardoor 
hun kansen op een baan in andere 
bedrijven/sectoren verbeteren; er moet 
een systematische planning voor de 
beroepsopleiding van alle werknemers 
zijn, 

Or. da

Amendement 306
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- het opzetten op Europees niveau van een 
benchmarkingbeheer van banen en 
vakkennis met als uitgangspunt het 
niveau van beroepstakken, 
ondernemingen en de meest ontwikkelde 
industrieregio’s,

Or. en

Amendement 307
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- het instellen van waarnemingscentra 
van de industrieberoepen op regionaal, 
nationaal en Europees niveau om de 
toekomstige beroepen en de professionele 
vraag te bepalen,

Or. en

Amendement 308
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 4
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Ontwerpresolutie Amendement

- openstelling en modernisering van 
universiteiten wat betreft voortgezette 
beroepsopleidingen (ingenieurs, 
informatici, technici);

- invoering, in samenwerking met 
beroepsopleidingsorganen en de sociale 
partners, van een beroepsopleiding 
waarbij werk en school elkaar afwisselen 
en programma’s voor (her)opleiding in 
het kader van “levenslang leren”, zowel 
voor werknemers als werkgevers; 
openstelling en modernisering van 
universiteiten wat betreft voortgezette 
beroepsopleidingen (ingenieurs, 
informatici, technici);

Or. fr

Amendement 309
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

- openstelling en modernisering van 
universiteiten wat betreft voortgezette 
beroepsopleidingen (ingenieurs, 
informatici, technici);

- openstelling en modernisering van 
universiteiten wat betreft voortgezette 
beroepsopleidingen (ingenieurs, 
informatici, technici) of een intensievere 
samenwerking tussen uitsluitend op de 
wetenschap gerichte universiteiten en 
universiteiten voor toegepaste 
wetenschappen met educatieve 
instellingen die zich meer op de 
beroepsopleiding richten,

Or. en

Amendement 310
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

- openstelling en modernisering van 
universiteiten wat betreft voortgezette 
beroepsopleidingen (ingenieurs, 

- openstelling en modernisering van 
universiteiten wat betreft langlopende 
voortgezette beroepsopleidingen en het 



PE452.770v01-00 54/86 AM\839013NL.doc

NL

informatici, technici); verwerven van nieuwe kwalificaties
(ingenieurs, informatici, technici);

Or. en

Amendement 311
Andreas Mölzer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

- openstelling en modernisering van 
universiteiten wat betreft voortgezette 
beroepsopleidingen (ingenieurs, 
informatici, technici);

- openstelling, financiële versterking en 
modernisering van universiteiten wat 
betreft voortgezette beroepsopleidingen 
(ingenieurs, informatici, technici);

Or. de

Amendement 312
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- streven naar meer mobiliteit en 
flexibiliteit in beroepsopleiding en 
onderwijs voor zowel werkgevers als 
werknemers, met inachtneming van 
vooral de speciale eisen van het mkb,

Or. en

Amendement 313
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- streven naar meer mobiliteit en 
flexibiliteit in beroepsopleiding en 
onderwijs voor zowel werkgevers als 
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werknemers, met inachtneming van 
vooral de speciale eisen van het MKB,

Or. en

Amendement 314
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- aanmoedigen van de lidstaten hun 
pensioenstelsels te hervormen en een 
einde te maken aan stimulansen voor het 
vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt 
om zo het percentage oudere werknemers 
te verhogen,

Or. en

Amendement 315
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- bestudering van de nieuwe behoeften die 
in termen van werkgelegenheid en 
kwalificaties worden gecreëerd door de 
banenontwikkeling in de groene economie 
teneinde hierop met adequate 
beroepsopleiding te reageren;

Or. fr

Amendement 316
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- aanmoedigen van meer synergieën 
tussen universiteiten en bedrijfscultuur en 
kennisgerichte bedrijven,

Or. es

Amendement 317
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- stimulansen voor ingenieurs en 
gekwalificeerde onderzoekers uit derde 
landen om naar de EU te komen,

Or. fr

Amendement 318
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- invoeren van stimulansen om hoger 
onderwijs te volgen voor een 
dienovereenkomstige aanpassing van 
curricula,

Or. en

Amendement 319
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 – streepje 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- erkenning van het feit dat legale 
migratie om economische redenen kan 
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helpen ter verlichting van de 
onmiddellijke tekorten aan arbeidskracht 
in Europa, de EU moet zijn algemene 
reputatie betreffende het aantrekken van 
gekwalificeerde migrerende werknemers 
verbeteren; verzoekt de Commissie in dit 
verband ervoor te zorgen dat de Blauwe 
Kaard van de EU snel en tijdig door de 
lidstaten wordt omgezet,

Or. en

Amendement 320
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. acht een goed functionerende 
kapitaalmarkt van essentieel belang voor 
een dynamische, innovatieve economie;
de belemmeringen van de toegang tot 
kredietfinanciering zijn als gevolg van de 
economische crisis nog toegenomen; de 
regelgeving voor de financiële markten 
moet voorkomen dat de 
financieringsbehoeften op de korte 
termijn van de reële economie en het 
vermogen van bedrijven om te investeren 
worden geschaad; daarom mogen de 
totale gevolgen van nieuwe regelgeving 
voor banken en/of nieuwe belastingen 
aantoonbaar niet aanzienlijk negatief zijn 
voor de concurrentiepositie van de 
financiële en industriële sector,

Or. en

Amendement 321
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Duurzame industriecultuur
16 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
het juiste kader voor de industrie te 
creëren, opdat deze in Europa blijft, en 
het concurrentievermogen op 
wereldschaal verder te verbeteren; is 
derhalve van mening dat EU-beleid 
gestoeld moet zijn op robuuste 
effectbeoordelingen die alle aspecten van 
de economische, maatschappelijke en 
milieutechnische voordelen van het EU-
beleid analyseren;

Or. en

Amendement 322
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
het juiste kader voor de industrie te 
creëren, opdat deze in Europa blijft, en 
het concurrentievermogen op 
wereldschaal verder te verbeteren; is 
derhalve van mening dat EU-beleid 
gestoeld moet zijn op robuuste 
effectbeoordelingen die alle aspecten van 
de economische, maatschappelijke en 
milieutechnische voordelen van het EU-
beleid analyseren;

Or. en

Amendement 323
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept dat de relatief 
beperkte bereidheid tot zelfstandige 
ondernemersactiviteiten kan worden 
overwonnen door het creëren van een 
milieu dat vriendelijk is voor degenen die 
een bestaan willen opbouwen, meer 
geïntegreerde stimuleringsstelsels zoals 
ENTRE:DI en door concrete 
programma’s zoals Erasmus voor jonge 
ondernemers;

Or. de

Amendement 324
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
het juiste kader voor de industrie te 
creëren, opdat deze in Europa blijft, en 
het concurrentievermogen op 
wereldschaal verder te verbeteren; is 
derhalve van mening dat EU-beleid 
gestoeld moet zijn op robuuste 
effectbeoordelingen die alle aspecten van 
de economische, maatschappelijke en 
milieutechnische voordelen van het EU-
beleid analyseren;

Or. en

Amendement 325
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om nieuwe 
financieringsbronnen voor grote 
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Europese infrastructuurprojecten aan te 
boren en steunt de invoering van een 
garantieproject van de EU in 
samenwerking met de Europese 
investeringsbank;

Or. en

Amendement 326
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Kopje 3 bis (nieuw) (na paragraaf 16 - streepje 4)

Ontwerpresolutie Amendement

Een eerlijke mededinging

Or. fr

Amendement 327
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is overtuigd van de noodzaak om 
de instrumenten van de interne markt in 
dienst te stellen van het Europese 
industriebeleid om te bevorderen dat 
belangrijke “Europese kampioenen” 
ontstaan die voor de gehele wereld 
ijkpunten vaststellen in de sectoren van 
hun activiteiten, zoals Galileo en SESAR; 
wenst dat de EU niet al te asymmetrische 
beperkingen aan bedrijven oplegt in 
vergelijking met die welke in derde landen 
gelden;

Or. fr

Amendement 328
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)



AM\839013NL.doc 61/86 PE452.770v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. benadrukt de noodzaak dat de EU 
voor haar bedrijven wederzijdse toegang 
tot openbare aanbestedingen bedingt bij 
onderhandelingen over bilaterale en 
multilaterale overeenkomsten met derde 
landen en daarbij de doeltreffendheid van 
het gebruik van instrumenten ter 
beveiliging van de handel door mkb’s 
verbetert om monetaire, sociale en 
milieudumpingspraktijken, piraterij, 
namaak of illegaal kopiëren te bestrijden;

Or. fr

Amendement 329
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. doet een beroep op de EU, 
evenals op Canada, de VS, China en 
Japan, de vermelding van het land van 
herkomst van bepaalde uit derde landen 
ingevoerde producten te verlangen zodat 
kwaliteits- en veiligheidseisen betreffende 
traceerbaarheid hierop van toepassing 
zijn, evenals op producten die in de EU 
vervaardigd zijn;

Or. fr

Amendement 330
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. dringt aan op een 
intensievere bestrijding van kooldioxide-
emissies buiten de EU door in het systeem 
van de EU voor de handel in 
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emissierechten van broeikasgassen buiten 
de EU vervaardigde producten op te 
nemen waarvoor geen emissiebeperkingen 
gelden en die afkomstig zijn uit sectoren 
die gevaar lopen naar elders te worden 
verplaatst;

Or. fr

Amendement 331
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 sexies. dringt erop aan dat de EU de 
economische praktijken van derde landen 
onderzoekt alvorens haar eigen beleid vast 
te stellen en verzoekt met name de 
Commissie om bij het toezicht op de 
verlening van staatssteun als criterium de 
positie van Europese bedrijven in de 
internationale concurrentie te laten 
gelden;

Or. fr

Amendement 332
Herbert Reul, Daniel Caspary, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Eija-
Riitta Korhola, Werner Langen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, Amalia Sartori, Pilar del 
Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie 
(ca. 3,5 miljoen werknemers, een omzet 
van 300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%); onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, 

17. dringt aan op EU-initiatieven waarmee 
onderzocht wordt wat bepalend is voor 
groei, innovatie en concurrentievermogen 
in diverse sectoren en die vervolgens 
aanleiding geven tot op de markt 
gebaseerde beleidsreacties die gunstige en 
voorspelbare kadervoorwaarden bieden 
voor groei, innovatie en 
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een groot innovatiepotentieel hebben 
en/of over comparatieve voordelen 
beschikken die volledig geëxploiteerd 
zouden moeten worden; hiertoe moeten 
productgerichte regelingen zoals de eco-
designrichtlijn verder te ontwikkelen en 
stimulerende initiatieven zoals het "green 
cars"-initiatief in te voeren;

concurrentiekracht in alle sectoren, 
zonder daarbij bepaalde winnaars aan te 
wijzen;

Or. en

Amendement 333
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie 
(ca. 3,5 miljoen werknemers, een omzet 
van 300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%); onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, 
een groot innovatiepotentieel hebben 
en/of over comparatieve voordelen 
beschikken die volledig geëxploiteerd 
zouden moeten worden; hiertoe moeten 
productgerichte regelingen zoals de eco-
designrichtlijn verder te ontwikkelen en 
stimulerende initiatieven zoals het "green 
cars"-initiatief in te voeren;

17. dringt aan op EU-initiatieven waarmee 
onderzocht wordt wat bepalend is voor 
groei, innovatie en concurrentievermogen 
in diverse sectoren en die vervolgens 
aanleiding geven tot op de markt 
gebaseerde beleidsreacties; op de markt 
gebaseerde oplossingen moeten in 
praktijk worden gebracht zonder dat 
bepaalde winnaars uit de diverse sectoren 
worden aangewezen – de EU moet het 
concurrentievermogen in alle sectoren 
versterken door het scheppen van 
gunstige en voorspelbare 
kadervoorwaarden;

Or. en

Amendement 334
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd en technologieneutraal EU-
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markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%); onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten,
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of die 
volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

beleid voor leidende markten, bijvoorbeeld 
de eco-industrie (ca. 3,5 miljoen 
werknemers, een omzet van 300 miljard 
euro, een wereldwijd marktaandeel van tot 
50%) en verwerkende industrieën met een 
groot innovatiepotentieel zoals staal, 
voertuigen en scheepbouw, die over 
comparatieve voordelen beschikken die 
volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
kostenefficiënt verder worden ontwikkeld 
en moeten stimulerende initiatieven zoals 
het "green cars"-initiatief worden 
voortgezet; dringt er in dit verband op aan 
dat er een langdurige campagne ten 
behoeve van duurzaam verbruik wordt 
gevoerd om meer gevoeligheid voor het 
onderwerp en een gedragsverandering, en 
aldus nieuwe innovatieve producten en 
concepten, te steunen;

Or. de

Amendement 335
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%);. onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of 
over comparatieve voordelen beschikken 
die volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%);. onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of 
over comparatieve voordelen beschikken 
die volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder ontwikkeld worden, bijvoorbeeld 
met het oog op het stimuleren van het 
ontwerpen van producten die volledig 
herbruikbaar en/of recycleerbaar zijn 
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(wieg tot wieg), en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
ingevoerd worden;

Or. nl

Amendement 336
Marita Ulvskog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%);. onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of 
over comparatieve voordelen beschikken 
die volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%) onderstreept dat 
veel zogenaamd traditionele markten, zoals 
staal, voertuigen en scheepbouw, een groot 
innovatiepotentieel hebben en/of over 
comparatieve voordelen beschikken die 
volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren; is van oordeel dat op de 
markt gebaseerde instrumenten en andere 
stimulansen ook een voorname rol 
kunnen spelen bij het creëren van 
drijvende krachten achter de ontwikkeling 
van zulke pioniermarkten;

Or. sv

Amendement 337
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
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markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%); onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of 
over comparatieve voordelen beschikken 
die volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%); onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of 
over comparatieve voordelen beschikken 
die volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren; onderstreept daarbij echter 
dat een industriebeleid dat deze 
industrieën ondersteunt de kansen van 
nieuwe, opkomende industrieën met een 
groot groeipotentieel niet mag beperken;

Or. en

Amendement 338
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%); onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of 
over comparatieve voordelen beschikken 
die volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld zoals het eco-
industrie (ca. 3,5 miljoen werknemers, een 
omzet van 300 miljard euro, een 
wereldwijd marktaandeel van tot 50%);
onderstreept dat veel zogenaamd 
traditionele markten, zoals staal, 
voertuigen en scheepbouw, over 
comparatieve voordelen beschikken die 
volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; onderstreept de betekenis van de 
sleuteltechnologieën (Key Enabling 
Technologies) als verbindende schakel 
voor het behoud en de vergroting van het 
concurrentievermogen van deze markten;
hiertoe moeten productgerichte regelingen 
zoals de eco-designrichtlijn verder worden 
ontwikkeld en moeten stimulerende 
initiatieven zoals "green cars"-initiatief 
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worden ingevoerd;

Or. de

Amendement 339
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%); onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of 
over comparatieve voordelen beschikken 
die volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie en 
aanverwante, op hernieuwbare 
grondstoffen gebaseerde industrieën (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%); onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, de automobielindustrie, 
chemische industrie, energiebedrijven, 
papierindustrie en scheepbouw, een groot 
innovatiepotentieel hebben en/of over 
comparatieve voordelen beschikken die 
volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

Or. en

Amendement 340
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
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marktaandeel van tot 50%);. onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of 
over comparatieve voordelen beschikken 
die volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

marktaandeel van tot 50%) onderstreept dat 
veel zogenaamd traditionele markten, zoals 
staal, voertuigen en scheepbouw, een groot 
innovatiepotentieel hebben en/of over 
comparatieve voordelen beschikken die 
volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder worden ontwikkeld, moet de 
richtlijn betreffende de milieukeur van 
energieverbruikende producten volledig 
ten uitvoer worden gelegd en moeten
stimulerende initiatieven zoals het "green 
cars"-initiatief worden ingevoerd;

Or. el

Amendement 341
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%); onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of 
over comparatieve voordelen beschikken 
die volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%) en bepleit 
tevens de overheidssubsidies aan deze 
industrieën te verminderen; onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of 
over comparatieve voordelen beschikken 
die volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

Or. en
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Amendement 342
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%); onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of 
over comparatieve voordelen beschikken 
die volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%) en de 
vervaardiging van industrieproducten, 
met inbegrip van staal, voertuigen en 
scheepbouw, die een groot 
innovatiepotentieel hebben en/of over 
comparatieve voordelen beschikken die 
volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

Or. en

Amendement 343
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%); onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of 
over comparatieve voordelen beschikken 
die volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%) en de 
vervaardiging van industrieproducten, 
met inbegrip van staal, voertuigen en 
scheepbouw, die een groot 
innovatiepotentieel hebben en/of over 
comparatieve voordelen beschikken die 
volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
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verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

Or. en

Amendement 344
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
marktaandeel van tot 50%); onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of 
over comparatieve voordelen beschikken 
die volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd
marktaandeel van tot 50%) en de 
vervaardiging van industrieproducten, 
met inbegrip van staal, voertuigen en 
scheepbouw, die een groot 
innovatiepotentieel hebben en/of over 
comparatieve voordelen beschikken die 
volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

Or. en

Amendement 345
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 

17. dringt aan op een beter onderling 
afgestemd EU-beleid voor leidende 
markten, bijvoorbeeld de eco-industrie (ca. 
3,5 miljoen werknemers, een omzet van 
300 miljard euro, een wereldwijd 
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marktaandeel van tot 50%); onderstreept 
dat veel zogenaamd traditionele markten, 
zoals staal, voertuigen en scheepbouw, een 
groot innovatiepotentieel hebben en/of 
over comparatieve voordelen beschikken 
die volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

marktaandeel van tot 50%); onderstreept 
dat veel industriesectoren, zoals staal, 
voertuigen en scheepbouw, een groot 
innovatiepotentieel hebben en/of over 
comparatieve voordelen beschikken die 
volledig geëxploiteerd zouden moeten 
worden; hiertoe moeten productgerichte 
regelingen zoals de eco-designrichtlijn 
verder te ontwikkelen en stimulerende 
initiatieven zoals het "green cars"-initiatief 
in te voeren;

Or. fr

Amendement 346
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie dit 
industriebeleid een duidelijke plaats te 
geven binnen de ontwikkeling van de 
routekaart voor een economie met een 
geringe kooldioxide-uitstoot voor 2050, 
het SET-plan, industriële initiatieven en
de visie voor 2050 op de routekaart naar 
een Europa dat een efficiënt gebruik 
maakt van zijn hulpbronnen;

Or. en

Amendement 347
Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
het juiste kader voor de industrie te 
creëren, opdat deze in Europa blijft, en 
het concurrentievermogen op 
wereldschaal verder te verbeteren; is 
derhalve van mening dat EU-beleid 
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gestoeld moet zijn op robuuste 
effectbeoordelingen die alle aspecten van 
de economische, maatschappelijke en 
milieutechnische voordelen van het EU-
beleid analyseren;

Or. en

Amendement 348
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
het juiste kader voor de industrie te 
creëren, opdat deze in Europa blijft, en 
het concurrentievermogen op 
wereldschaal verder te verbeteren; is 
derhalve van mening dat EU-beleid 
gestoeld moet zijn op robuuste 
effectbeoordelingen die alle aspecten van 
de economische, maatschappelijke en 
milieutechnische voordelen van het EU-
beleid analyseren;

Or. en

Amendement 349
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt erop aan dat het
"Competitiveness and Innovation 
Framework Programme – CIP" na 2013 
verlengd en aanzienlijk uitgebreid wordt;

18. dringt aan op handhaving en 
uitbreiding van het dicht-bij-de-markt 
financieren van innovaties, zoals het 
huidige "Competitiveness and Innovation 
Framework Programme – CIP";

Or. en
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Amendement 350
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt erop aan dat het 
"Competitiveness and Innovation 
Framework Programme – CIP" na 2013 
verlengd en aanzienlijk uitgebreid wordt;

18. dringt erop aan dat het 
"Competitiveness and Innovation 
Framework Programme – CIP" na 2013 
verlengd en dat zijn totale 
financieringsbedrag aanzienlijk uitgebreid 
wordt;

Or. en

Amendement 351
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. acht een systematische 
kwaliteitscontrole van nieuwe wetgeving 
noodzakelijk aan de hand van de volgende 
criteria:

 wetenschappelijk advies: kwaliteit 
bewijsmateriaal en interpretatie,

 raadpleging: “gebruikers” naar 
ervaring met de bestaande regels 
vragen,

 internationale benchmarking:
vergelijking met wetgeving in de 
belangrijkste concurrerende 
landen,

 in hoeverre strookt het voorstel 
met verwante EU-wetgeving,

 welke vereenvoudiging wordt 
bereikt (met inbegrip van 
vrijwillige alternatieven);

Or. en
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Amendement 352
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat het Europees 
aanpassingsfonds voor globalisering 
(EGF) een uiterst belangrijk instrument is 
geworden om gemeenschappen te helpen 
hun niet-concurrerende industrieën om te 
bouwen tot duurzame industrieën;
benadrukt dat het EGF moet worden 
voortgezet en zo nodig uitgebreid;

Or. en

Amendement 353
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden;

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren en daarbij steriele linguïstische 
discussies uit de weg te gaan; is van 
mening dat het met het 
gemeenschapsoctrooi mogelijk zal zijn de 
randvoorwaarden voor en de kosten van 
procedures voor de bescherming van
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, met name voor kleine en 
middelgrote (industriële) bedrijven, een 
hervorming van de vaststelling van normen 
uit te voeren en daarbij de aandacht te 
vestigen op de comparatieve voordelen 
van eerbiediging van strenge sociale en 
milieunormen; is van oordeel dat het 
tevens mogelijk zal zijn tot internationale 
standaardisering te komen om de 
technologische leiderspositie te behouden 
en de consumentenvoorlichting en –
veiligheid te verbeteren;
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Or. fr

Amendement 354
Jens Rohde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden;

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden; acht een periode van tien jaar 
lang genoeg en is van mening dat 
jaarlijkse kosten van EUR 250 miljoen 
voor het Europese bedrijfsleven te hoog 
zijn; is daarom een sterk voorstander van 
het in de Raad ontluikende denkbeeld een 
beroep te doen op de nauwere 
samenwerkingsprocedure in verband met 
een gemeenschappelijk EU-octrooi voor 
het geval de Raad tijdens het lopende 
voorzitterschap geen overeenstemming 
bereikt;

Or. en

Amendement 355
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen 

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren dat een doeltreffende juridische 
bescherming van hoge kwaliteit tegen lage 
kosten zal bieden, en een geharmoniseerd 
Europees systeem voor het beslechten van 
geschillen over octrooien, de 
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om de technologische leiderspositie te 
behouden;

randvoorwaarden voor industriële-
eigendomsrechten te verbeteren, een 
hervorming van de vaststelling van normen 
uit te voeren en tot internationale 
standaardisering te komen om de 
technologische leiderspositie te behouden;

Or. fr

Amendement 356
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden;

19. dringt aan op grotere inspanningen om
de huidige moeilijkheden te overwinnen 
en onverwijld één enkel
gemeenschapsoctrooi in te voeren omdat 
de status quo onbevredigend voor mkb’s 
is; en dringt ook aan op de instelling van 
een « Europees octrooifonds »om de 
randvoorwaarden voor industriële- en 
intellectuele eigendomsrechten te 
verbeteren; een hervorming van de 
vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden;

Or. fr

Amendement 357
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
vaststelling van normen uit te voeren en tot 

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
vaststelling van normen uit te voeren en tot 
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internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden;

internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden; is van oordeel dat een 
intensivering van de strijd tegen namaak 
en de bescherming van de intellectuele 
eigendom voorname taken voor het 
industriebeleid zijn; 

Or. fr

Amendement 358
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden;

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden; dit octrooi moet gestoeld zijn op 
de beginselen rechtszekerheid en niet-
discriminatie om eventuele nadelen voor 
bedrijven op concurrentiegebied ten 
opzichte van andere bedrijven te 
vermijden;

Or. es

Amendement 359
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
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vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen
om de technologische leiderspositie te 
behouden;

vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden; wenst dat de nadruk komt te 
liggen op het beginsel van 
interoperabiliteit en op een open en 
doorzichtig ontwikkelingsproces van de 
normen;

Or. fr

Amendement 360
Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden;

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden; is echter de mening toegedaan 
dat de regels inzake standaardisatie 
zorgvuldig moeten worden overwogen om 
het concurrentievermogen van de EU-
industrie niet aan te tasten;

Or. en

Amendement 361
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
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vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden;

vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden; door de kosten van 
bureaucratie zo laag mogelijk te houden 
kan het MKB concurrerend blijven 
(vooral wat de vertaalkosten van octrooien 
betreft);

Or. en

Amendement 362
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
vaststelling van normen uit te voeren en tot 
internationale standaardisering te komen 
om de technologische leiderspositie te 
behouden;

19. dringt aan op grotere inspanningen om 
onverwijld een gemeenschapsoctrooi in te 
voeren, de randvoorwaarden voor 
industriële-eigendomsrechten te 
verbeteren, een hervorming van de 
vaststelling van normen en een 
hervorming in verband met de 
modernisering van het ICT-
standaardisatiebeleid in de EU uit te 
voeren en tot internationale 
standaardisering te komen om de 
technologische leiderspositie te behouden;

Or. en

Amendement 363
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept dat het van belang is 
rekening te houden met aspecten die 
thans niet door de Europese 
octrooiwetgeving worden bestreken, zoals 
« bedrijfsgeheimen », teneinde de 
Europese industrie de kans te geven 
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profijt te hebben van een werkelijke 
bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten in verband met 
producten en procedures, naar het 
voorbeeld van de VS en Japan;

Or. fr

Amendement 364
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept dat er in de werkelijke 
verwezenlijking van de interne markt nog 
een groot potentieel voor de capaciteit van 
de Europese industrie ligt opgesloten en 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de nog bestaande belemmeringen 
en barrières op de interne merkt 
onverwijld uit de weg te ruimen;

Or. de

Amendement 365
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. herinnert eraan dat het ter 
verbetering van het 
concurrentievermogen en het 
technologische leiderschap van de 
Europese industrie wenselijk is:

 als basis het Europees 
standaardisatiesysteem (ESS) te 
nemen, waarvan de voordelen zijn 
aangetoond, en het te consolideren 
zodat het zo goed mogelijk 
beantwoordt aan de behoeften van 
innovatieve bedrijven, en met 
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name aan die van de mkb’s;

 de participatie van 
ondernemingen, vooral van mkb’s, 
aan het standaardiseringsproces te 
vergroten en ervoor te zorgen dat 
de standaards in hoge mate 
worden bevorderd;

Or. fr

Amendement 366
Herbert Reul, Daniel Caspary, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner 
Langen, Jolanta Emilia Hibner, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, 
Amalia Sartori, Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op invoering van een task 
force herstructurering en een krachtigere 
rol van de Europese structuurfondsen bij 
herstructureringsprocessen, zodat 
werknemers en bedrijven nieuwe 
perspectieven krijgen; onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van 
herstructurering moeten worden 
opgevoerd;

20. stelt vast dat herstructurering 
allereerst de verantwoordelijkheid van 
bedrijven en sociale partners is; dringt er 
bij de lidstaten op aan dat een sociale 
buffer voor de economische omschakeling 
wordt geschapen door het verbeteren van 
de mobiliteit op de arbeidsmarkt in de 
context van het “Flexicurity”-concept, bij 
herscholing en bij andere maatregelen;

Or. en

Amendement 367
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op invoering van een task 
force herstructurering en een krachtigere 
rol van de Europese structuurfondsen bij 
herstructureringsprocessen, zodat 
werknemers en bedrijven nieuwe 
perspectieven krijgen; onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van 
herstructurering moeten worden 

20. stelt vast dat herstructurering 
allereerst de verantwoordelijkheid van 
bedrijven en sociale partners is; dringt er 
bij de lidstaten op aan dat een sociale 
buffer voor de economische omschakeling 
wordt geschapen door het verbeteren van 
de mobiliteit op de arbeidsmarkt in de 
context van het “Flexicurity”-concept, bij 
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opgevoerd; herscholing en bij andere maatregelen;

Or. en

Amendement 368
Damien Abad

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op invoering van een task
force herstructurering en een krachtigere 
rol van de Europese structuurfondsen bij 
herstructureringsprocessen, zodat 
werknemers en bedrijven nieuwe 
perspectieven krijgen; onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van 
herstructurering moeten worden 
opgevoerd;

20. is van oordeel dat het 
mededingingsbeleid met inachtneming 
van de voorschriften van de interne markt 
tegemoet moet komen aan de behoeften 
van een ambitieus industriebeleid door 
middel van een passend beleid voor 
staatshulp dat initiatieven ondersteunt 
voor de ontwikkeling van innovatieve, 
effectieve en ecologisch gezien gezonde 
technologieën; dringt aan op invoering van 
een task force herstructurering en een 
krachtigere rol van de Europese 
structuurfondsen bij 
herstructureringsprocessen, zodat 
werknemers en bedrijven nieuwe 
perspectieven krijgen; onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van 
herstructurering moeten worden 
opgevoerd;

Or. fr

Amendement 369
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op invoering van een task 
force herstructurering en een krachtigere 
rol van de Europese structuurfondsen bij 
herstructureringsprocessen, zodat 
werknemers en bedrijven nieuwe 
perspectieven krijgen; onderzoek en 

20. dringt erop aan 
herstructureringsprocessen onder de 
bevoegdheid van de lidstaten te laten 
vallen ,zodat werknemers en bedrijven 
nieuwe perspectieven krijgen; onderzoek 
en ontwikkeling ten behoeve van 
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ontwikkeling ten behoeve van 
herstructurering moeten worden 
opgevoerd;

herstructurering moeten worden 
opgevoerd;

Or. en

Amendement 370
Catherine Trautmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op invoering van een task 
force herstructurering en een krachtigere 
rol van de Europese structuurfondsen bij 
herstructureringsprocessen, zodat 
werknemers en bedrijven nieuwe 
perspectieven krijgen; onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van 
herstructurering moeten worden 
opgevoerd;

20. dringt aan op invoering van een task 
force herstructurering en een krachtigere 
rol van de Europese structuurfondsen bij 
herstructureringsprocessen, zodat 
werknemers en bedrijven nieuwe 
perspectieven krijgen; onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van 
herstructurering moeten worden opgevoerd 
om werknemers te helpen over te stappen 
naar andere sectoren die mogelijkheden 
voor een nieuwe baan bieden;

Or. fr

Amendement 371
Anni Podimata

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op invoering van een task 
force herstructurering en een krachtigere 
rol van de Europese structuurfondsen bij 
herstructureringsprocessen, zodat 
werknemers en bedrijven nieuwe 
perspectieven krijgen; onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van 
herstructurering moeten worden 
opgevoerd;

20. dringt aan op invoering van een task 
force herstructurering die samengesteld is 
uit vertegenwoordigers van alle 
betrokkenen, vooral van werknemers, en 
een krachtigere rol van de Europese 
structuurfondsen bij 
herstructureringsprocessen, zodat 
werknemers en bedrijven nieuwe 
perspectieven krijgen; onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van 
herstructurering moeten worden 
opgevoerd;
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Or. fr

Amendement 372
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op invoering van een task 
force herstructurering en een krachtigere 
rol van de Europese structuurfondsen bij 
herstructureringsprocessen, zodat 
werknemers en bedrijven nieuwe 
perspectieven krijgen; onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van 
herstructurering moeten worden 
opgevoerd;

20. dringt aan op invoering van een task 
force herstructurering en een krachtigere 
rol van de Europese structuurfondsen bij 
herstructureringsprocessen, zodat 
werknemers en bedrijven nieuwe 
perspectieven krijgen; onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van 
herstructurering in de richting van 
innovatieve en duurzame alternatieven 
moeten worden opgevoerd;

Or. en

Amendement 373
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op invoering van een task 
force herstructurering en een krachtigere 
rol van de Europese structuurfondsen bij 
herstructureringsprocessen, zodat 
werknemers en bedrijven nieuwe 
perspectieven krijgen; onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van 
herstructurering moeten worden 
opgevoerd;

20. dringt aan op invoering van een task 
force herstructurering in het Europees 
Parlement en een krachtigere rol van de 
Europese structuurfondsen bij 
herstructureringsprocessen, zodat 
werknemers en bedrijven nieuwe 
perspectieven krijgen; onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van 
herstructurering moeten worden 
opgevoerd;

Or. en
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Amendement 374
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. dringt aan op een actievere rol van 
de Commissie in herstructureringen van 
bedrijven met een Europese 
ondernemingsraad; de Commissie moet 
bij dergelijke herstructureringen tijdig op 
de hoogte worden gebracht van alle 
relevante informatie opdat het haar rol als 
Europese gesprekspartner en coördinator 
van de lidstaten ten volle kan spelen; dit 
zal de Commissie ook beter in staat stellen 
het eventueel gebruik van staatsteun bij 
herstructureringen te screenen en te 
evalueren;

Or. nl

Amendement 375
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wenst dat het Europees fonds voor 
aanpassing aan de globalisering grondig 
geëvalueerd en hervormd wordt zodat het 
sneller toegankelijk wordt, en dat zijn 
begroting bij de volgende Financiële 
Vooruitzichten wordt verhoogd; stelt 
bovendien de stichting voor van een 
Europees fonds voor aanpassing aan het 
milieu;

Or. fr

Amendement 376
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. erkent dat er regionale verschillen zijn 
in de industriële ontwikkeling, met name 
bij ontmantelingsprocessen in de nieuwe 
lidstaten, en dringt erop aan dat hiermee in 
het nieuwe duurzame industriebeleid 
rekening wordt gehouden, om de 
territoriale samenhang te versterken;

21. erkent dat er regionale verschillen zijn 
in de industriële ontwikkeling, met name 
bij ontmantelingsprocessen in de nieuwe 
lidstaten, en dringt erop aan dat hiermee in 
het nieuwe duurzame industriebeleid en de 
toewijzing van middelen uit de 
structuurfondsen rekening wordt 
gehouden, om de territoriale samenhang te 
versterken;

Or. fr

Amendement 377
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. is zich bewust van de 
verscheidenheid aan bedrijven die in 
Europa bestaan; onderstreept met name 
het belang van bedrijven die deel 
uitmaken van de “sociale economie” en 
die gebaseerd zijn op een model dat zich 
niet laat definiëren in termen van omvang 
of sector van bedrijvigheid, maar van de 
participatie van sociaal betrokkenen, het 
primaat van de menselijke dimensie en 
sociale doelstellingen boven kapitaal, de 
verdediging en toepassing van de 
beginselen solidariteit en 
verantwoordelijkheid, de afweging van de 
belangen van gebruikers tegen het 
algemeen belang, vrijwillig en open 
lidmaatschap, het gebruik van het 
grootste deel van de winst voor het streven 
naar duurzame ontwikkeling, en 
dienstverlening aan de leden op grond 
van de eerbiediging van het algemeen 
belang;

Or. it


