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Amendement 1
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat productnormen als conditio sine qua 
non worden beschouwd voor de interne
mededinging in Europa, in het besef dat 
productnormen een sleutelinstrument zijn 
voor goederen en diensten van goede 
kwaliteit voor de burgers en voor
ondernemingen, die van innovatieve en 
internationaal erkende normen gebruik 
kunnen maken;

1. erkent het belang van productnormen 
voor de werking van de Europese interne
markt en beschouwt dergelijke normen als 
een essentieel instrument voor het 
bevorderen van duurzame en kwalitatief 
hoogwaardige goederen en diensten voor
consumenten en ondernemingen; is 
ingenomen met het voorstel tot 
hervorming van het Europese 
normalisatiestelsel en dringt aan op 
maatregelen om de transparantie te 
verbeteren, de kosten te drukken en de 
aandeelhouders nauwer bij het gebeuren 
te betrekken;

Or. en

Amendement 2
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 3
Amalia Sartori

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de noodzaak van verbetering 
van het in de dienstenrichtlijn 
neergelegde proces van wederzijdse 
evaluatie, teneinde de werking van de 
interne markt te stroomlijnen; is van 
mening dat de bestaande onnodige 
bureaucratische lasten waarmee de 
bestuurlijke organen in de lidstaten op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
kampen hebben, de uitvoering van 
algemene regels voor alle lidstaten in de 
weg staan;

2. merkt op dat het ter wille van de
efficiënte werking van de interne markt in 
het kader van de dienstenrichtlijn voor het 
eerst door de Commissie gelanceerde 
initiatief tot instelling van een wederzijdse 
beoordelingsprocedure, in weerwil van de 
positieve resultaten die het heeft 
opgeleverd nog steeds voor verbetering 
vatbaar is, in het bijzonder door middel 
van snelle gegevensuitwisseling;

Or. it

Amendement 4
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de noodzaak van verbetering 
van het in de dienstenrichtlijn neergelegde 
proces van wederzijdse evaluatie, teneinde 
de werking van de interne markt te 
stroomlijnen; is van mening dat de 
bestaande onnodige bureaucratische lasten 
waarmee de bestuurlijke organen in de 
lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau te kampen hebben, de uitvoering 
van algemene regels voor alle lidstaten in 

2. wijst op de noodzaak van verbetering 
van het in de dienstenrichtlijn neergelegde 
proces van wederzijdse evaluatie, teneinde 
de werking van de interne markt te 
stroomlijnen; dringt aan op evaluatie van 
de gevolgen van de richtlijn voor de 
kwaliteit van de dienstverlening en voor 
de beoordeling van de manoeuvreerruimte 
die de richtlijn de overheden biedt tot het 
opleggen van openbare 
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de weg staan; dienstverplichtingen aan dienstverleners;
is van mening dat de bestaande onnodige 
bureaucratische lasten waarmee de 
bestuurlijke organen in de lidstaten op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
kampen hebben, de uitvoering van 
algemene regels voor alle lidstaten in de 
weg staan;

Or. en

Amendement 5
Patrizia Toia, Roberto Gualtieri

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op bij de opstelling van regelgeving 
de diversiteit van de in Europa bestaande 
businessmodellen te onderkennen; 
onderstreept met name de betekenis van 
bedrijven die actief zijn in de sector 
sociale economie, waarvan het zakelijk 
model niet is gebaseerd op omvang of 
soort activiteiten, maar op respect voor 
gemeenschappelijke waarden, hetgeen 
blijkt uit de betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties, het 
primaat van het individu en van sociale 
doelstellingen op kapitaal, de handhaving 
en toepassing van de beginselen van 
solidariteit en verantwoordelijkheid, het 
onderling op elkaar afstemmen van 
gebruikersbelangen en algemeen belang, 
vrijwillig en open lidmaatschap en de 
toewijzing van het leeuwendeel van de 
meeropbrengsten voor het verwezenlijken 
van duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen en de levering 
van diensten aan leden, onder 
inachtneming van het algemeen belang;

Or. it
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Amendement 6
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de interne markt voor 
de dienstensector nog niet is 
verwezenlijkt; dringt er bij de Commissie 
met het oog op de opheffing van de 
bestaande technische, administratieve en 
juridische obstakels op aan de herziening 
van de richtlijn inzake elektronische 
handtekeningen te bespoedigen en de voor 
de wederzijdse erkenning van 
elektronische identificatie- en 
authenticatiesystemen in de Europese 
Unie noodzakelijke voorwaarden te 
creëren;

Or. ro

Amendement 7
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat bij de ontwikkeling 
van de elektronische handel op de interne 
markt vooral moet worden gelet op de 
problemen waarmee de consument in de 
digitale economie te maken krijgt, en op 
het waarborgen van gelijke kansen voor 
ontvangers van diensten, ongeacht hun 
nationaliteit of woonplaats; onderstreept 
dat er een regelgevingskader moet worden 
vastgesteld om de bescherming van de 
consument op het gebied van de 
elektronische handel te bevorderen;

3. is van mening dat bij de ontwikkeling 
van de elektronische handel op de interne 
markt vooral moet worden gelet op de 
problemen waarmee de consument in de 
digitale economie te maken krijgt, en op 
het waarborgen van gelijke kansen voor 
ontvangers van diensten, ongeacht hun 
nationaliteit of woonplaats; onderstreept 
dat er een regelgevingskader moet worden 
vastgesteld om de bescherming van de 
consument op het gebied van de 
elektronische handel te bevorderen;
benadrukt echter dat met name ook 
rekening moet worden gehouden met de 
behoeften van kleine en middelgrote 



AM\853998NL.doc 7/20 PE456.800v01-00

NL

ondernemingen die niet voornamelijk via 
internethandel opereren;

Or. de

Amendement 8
Amalia Sartori

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat bij de ontwikkeling 
van de elektronische handel op de interne 
markt vooral moet worden gelet op de 
problemen waarmee de consument in de 
digitale economie te maken krijgt, en op 
het waarborgen van gelijke kansen voor 
ontvangers van diensten, ongeacht hun 
nationaliteit of woonplaats; onderstreept 
dat er een regelgevingskader moet worden 
vastgesteld om de bescherming van de
consument op het gebied van de
elektronische handel te bevorderen;

3. is van mening dat bij de bevordering 
van elektronische handel op de interne 
markt vooral moet worden gelet op de 
problemen van juridische aard waarmee
consumenten en bedrijven in de digitale 
economie te maken krijgen; onderstreept 
dat er een regelgevingskader moet worden 
vastgesteld om de ontwikkeling van de 
elektronische handel te bevorderen, 
waarbij speciale aandacht moet worden 
besteed aan grensoverschrijdende handel 
en tegelijkertijd een hoog niveau van 
consumentenbescherming moet worden 
gewaarborgd;

Or. it

Amendement 9
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept het belang van de 
interne markt op het gebied van 
overheidsopdrachten en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten ervoor te 
zorgen dat tegen 2015 tenminste 50% van 
alle publieke aanbestedingen langs 
elektronische weg kunnen worden 
afgewikkeld, conform de toezegging die de 
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Commissie en de lidstaten daartoe op de 
in 2005 in Manchester gehouden 
ministersconferentie inzake e-overheid 
hebben gedaan;

Or. ro

Amendement 10
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst er eens te meer op dat 
onderdanen van een andere lidstaat op 
grond van het binnen de interne markt 
geldende non-discriminatiebeginsel niet 
kunnen worden verplicht originele 
documenten, gewaarmerkte afschriften, 
een nationaliteitsbewijs of authentieke 
vertalingen van documenten te 
verstrekken om van een dienst of van 
bepaalde voordelen of prijzen te kunnen 
profiteren;

Or. en

Amendement 11
Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat met het oog op de 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
nieuwe fiscale benadering geboden is, met 
een verlaging van de 
minimumaccijnstarieven voor CO2-
emissies en energie-inhoud; verzoekt 
daarom de Commissie om te zorgen voor 
een passende afstemming tussen de 

4. is van mening dat met het oog op de 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
nieuwe benadering geboden is; dringt er 
bij de Commissie op aan overlapping met 
emissiequotaregelingen te voorkomen;
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belastingheffing op energie enerzijds en 
de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de EU 
anderzijds, om zo een overlapping van 
beide regelingen te vermijden;

Or. de

Amendement 12
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat met het oog op de 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
nieuwe fiscale benadering geboden is, met 
een verlaging van de 
minimumaccijnstarieven voor CO2-
emissies en energie-inhoud; verzoekt
daarom de Commissie om te zorgen voor 
een passende afstemming tussen de 
belastingheffing op energie enerzijds en de 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de EU 
anderzijds, om zo een overlapping van 
beide regelingen te vermijden;

4. is van mening dat met het oog op de 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU een 
nieuwe fiscale benadering geboden is, met 
een verhoging van de 
minimumaccijnstarieven voor CO2-
emissies en energie-inhoud; verzoekt de 
Commissie derhalve ervoor te zorgen dat 
zowel de belastingheffing op energie als de 
EU-regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten bijdragen tot de 
verwezenlijking van de 
langetermijndoelstellingen van de EU op 
het gebied van klimaat- en energiebeleid;

Or. en

Amendement 13
Amalia Sartori

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt zich op het standpunt dat de 
Europese Unie zich op het gebied van 
klimaat- en energiebeleid harder moet 
inspannen voor de totstandbrenging van 
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een volledig operationele energiemarkt, 
en tegelijk ook voor de vervulling van de 
toekomstige eisen op energiegebied;

Or. it

Amendement 14
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat met behulp van energie-
efficiëntieplannen de energiebesparing 
aanzienlijk moet worden opgevoerd, en zal 
de uitvoering van de richtlijnen inzake eco-
etikettering, eco-ontwerp, vervoer en 
infrastructuur nauwlettend volgen, teneinde 
een gemeenschappelijke benadering binnen 
een Europees kader te waarborgen;

5. wijst erop dat met behulp van energie-
efficiëntieplannen de energiebesparing 
aanzienlijk moet worden opgevoerd, en zal 
de uitvoering van de richtlijnen inzake eco-
etikettering, eco-ontwerp, vervoer en 
infrastructuur nauwlettend volgen, teneinde 
een gemeenschappelijke benadering binnen 
een Europees kader te waarborgen;
onderstreept de noodzaak lokale en 
regionale overheden ertoe aan te sporen 
bij hun planning op het gebied van 
energie-efficiëntie en milieu gebruik te 
maken van informatie- en 
communicatietechnologieën, en is van 
mening dat zij hun zakelijk potentieel op 
lokaal en regionaal niveau op die manier 
sterk kunnen verbeteren;

Or. en

Amendement 15
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 
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Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat met behulp van energie-
efficiëntieplannen de energiebesparing 
aanzienlijk moet worden opgevoerd, en 
zal de uitvoering van de richtlijnen inzake 
eco-etikettering, eco-ontwerp, vervoer en 
infrastructuur nauwlettend volgen, 
teneinde een gemeenschappelijke 
benadering binnen een Europees kader te 
waarborgen;

5. merkt op dat er – om aanzienlijk meer 
energie te kunnen besparen – behoefte is 
aan nader uitgewerkte energie-
efficiëntieplannen, beleidsvormen en 
maatregelen, en verzoekt de Commissie 
nauwlettend toe te zien op de 
implementatie van de op dat gebied 
bestaande richtlijnen, inzonderheid wat 
betreft energie-etikettering, eco-ontwerp, 
vervoer, gebouwen en 
infrastructuurvoorzieningen, zodat er 
metterdaad werk kan worden gemaakt van  
een gemeenschappelijk Europees
modelbeleid; verzoekt de Commissie om 
daarnaast in het kader van de 
aangekondigde strategie voor een 
efficiëntere benutting van hulpbronnen 
ook een ambitieus beleid te ontwikkelen 
met betrekking tot de in het kader daarvan 
te formuleren doelstellingen, 
beleidsmaatregelen en instrumenten;

Or. en

Amendement 16
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat met behulp van energie-
efficiëntieplannen de energiebesparing 
aanzienlijk moet worden opgevoerd, en zal 
de uitvoering van de richtlijnen inzake eco-
etikettering, eco-ontwerp, vervoer en 
infrastructuur nauwlettend volgen, teneinde 
een gemeenschappelijke benadering binnen 
een Europees kader te waarborgen;

5. wijst erop dat met behulp van energie-
efficiëntieplannen de energiebesparing 
aanzienlijk moet worden opgevoerd, en zal 
de uitvoering van de richtlijnen inzake eco-
etikettering, eco-ontwerp, vervoer en 
infrastructuur nauwlettend volgen, teneinde 
een gemeenschappelijke benadering binnen 
een Europees kader te waarborgen; wijst 
erop dat de infrastructuurvoorzieningen 
in de Oost-Europese lidstaten moeten 
worden opgetrokken tot het niveau van de 
in de West-Europese lidstaten bestaande 
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infrastructuur;

Or. en

Amendement 17
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over het voorstel tot 
wijziging van de “Small Business Act” om 
een nauwe koppeling met de Europa 2020-
strategie te bereiken, maar betreurt het dat 
de rol van KMO’s onvoldoende aandacht 
krijgt;

6. is verheugd over het voorstel tot 
herziening van de “Small Business Act” 
om een nauwe koppeling met de Europa 
2020-strategie te bereiken, maar betreurt 
het dat de rol van KMO’s in de 
Commissievoorstellen ter verbetering van 
de interne markt onvoldoende aandacht 
krijgt; is van mening dat er te weinig 
voorstellen zijn die zich richten op 
doorsnee-mkb-bedrijven in Europa;

Or. de

Amendement 18
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over het voorstel tot 
wijziging van de "Small Business Act" om 
een nauwe koppeling met de Europa 2020-
strategie te bereiken, maar betreurt het dat 
de rol van KMO’s onvoldoende aandacht 
krijgt;

6. is verheugd over het voorstel tot 
wijziging van de "Small Business Act" om 
een nauwe koppeling met de Europa 2020-
strategie te bereiken, maar betreurt het dat 
de rol van KMO’s onvoldoende aandacht 
krijgt; is ingenomen met het voorstel voor 
een actieplan om mkb-bedrijven toegang 
tot de kapitaalmarkt te verschaffen en 
pleit voor bevordering van innovatieve 
financieringsmechanismen die speciaal 
bedoeld zijn voor innovatiegerichte mkb-
bedrijven;
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Or. en

Amendement 19
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over het voorstel tot 
wijziging van de “Small Business Act” om 
een nauwe koppeling met de Europa 2020-
strategie te bereiken, maar betreurt het dat 
de rol van KMO’s onvoldoende aandacht 
krijgt;

6. is verheugd over het voorstel tot 
wijziging van de “Small Business Act” om 
een nauwe koppeling met de Europa 2020-
strategie te bereiken, maar betreurt het dat 
de rol van het mkb, en met name die van 
microbedrijven onvoldoende aandacht 
krijgt; benadrukt de noodzaak tot 
implementatie van de voorstellen van de 
Groep op hoog niveau voor 
lastenverlichting;

Or. en

Amendement 20
Amalia Sartori

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over het voorstel tot 
wijziging van de “Small Business Act” om 
een nauwe koppeling met de Europa 2020-
strategie te bereiken, maar betreurt het dat
de rol van KMO’s onvoldoende aandacht 
krijgt;

6. is verheugd over het voorstel tot 
wijziging van de “Small Business Act” om 
een nauwe koppeling met de Europa 2020-
strategie te bereiken, maar roept de 
Commissie ertoe op recht te doen aan de 
cruciale rol van mkb-bedrijven in Europa;

Or. it

Amendement 21
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is ingenomen met de plannen van de 
Commissie om het btw-stelsel in de EU te 
moderniseren; vestigt in het bijzonder de 
nadruk op de noodzaak de regels te 
vereenvoudigen, met name die betreffende 
mkb-bedrijven en aftrek van 
voorbelasting, zodat de nalevingskosten 
fors kunnen worden teruggedrongen;

Or. de

Amendement 22
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. constateert met zeer grote 
bezorgdheid dat binnen de Europese Unie 
nog steeds 12% van de verschuldigde btw 
niet wordt geïnd en roept de Commissie er 
met het oog op de opheffing van de 
bestaande tekortkomingen van het 
systeem toe op over te gaan tot versnelde 
implementatie van het initiatief inzake e-
facturen;

Or. ro

Amendement 23
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
de aanleg van snelle 
breedbandverbindingen in de EU-regio's 
te versnellen, opdat mkb-bedrijven 
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maximaal kunnen profiteren van de 
digitalisering van de interne markt;

Or. en

Amendement 24
Silvia-Adriana Țicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wijst er eens te meer op dat het recht 
om in een andere lidstaat zijn beroep uit 
te oefenen een van de door het Verdrag 
gewaarborgde fundamentele vrijheden is 
en een noodzakelijke voorwaarde voor een 
sterk concurrentiegeoriënteerde sociale 
markteconomie, en roept de Commissie en 
de lidstaten ertoe op alle bestaande 
barrières voor het vrije verkeer van 
werknemers op te heffen; 

Or. ro

Amendement 25
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat de EU een grotere 
autonomie bij de energievoorziening moet 
verkrijgen, en verzoekt de Commissie de 
aanvoerroutes te diversifiëren vanuit een 
regionale benadering, met name in de 
Middellandse-Zeelanden; verzoekt de 
Commissie voorts de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen te 
verbeteren, en onderstreept dat de slimme 
netwerken efficiënter moeten worden; is 
tevens van mening dat de afgifte van 

7. wijst erop dat de EU een grotere 
autonomie bij de energievoorziening moet 
verkrijgen en is van mening dat 
toepassing van een systeem van regionale 
clustering in het kader van de interne 
energiemarkt het bereiken van die 
autonomie wellicht ten goede zou komen;
verzoekt de Commissie voorts de integratie 
van hernieuwbare energiebronnen te 
verbeteren, en onderstreept dat slimme 
netwerken efficiënter moeten worden; is 
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vergunningen efficiënter en transparanter 
moet verlopen;

tevens van mening dat bij de toepassing 
van samenwerkingsmechanismen
efficiënter en transparanter te werk moet
worden gegaan;

Or. en

Amendement 26
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat de EU een grotere 
autonomie bij de energievoorziening moet 
verkrijgen, en verzoekt de Commissie de 
aanvoerroutes te diversifiëren vanuit een 
regionale benadering, met name in de 
Middellandse-Zeelanden; verzoekt de 
Commissie voorts de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen te 
verbeteren, en onderstreept dat slimme 
netwerken efficiënter moeten worden; is 
tevens van mening dat de afgifte van 
vergunningen efficiënter en transparanter 
moet verlopen;

7. wijst erop dat de EU een grotere 
autonomie bij de energievoorziening moet 
verkrijgen, en verzoekt de Commissie de 
aanvoerroutes te diversifiëren vanuit een 
regionale benadering, met name in de 
mediterrane en Midden-Europese landen; 
verzoekt de Commissie voorts de integratie 
van hernieuwbare energiebronnen te 
verbeteren, en onderstreept dat slimme 
netwerken efficiënter moeten worden; is 
tevens van mening dat de afgifte van 
vergunningen efficiënter en transparanter 
moet verlopen;

Or. en

Amendement 27
Amalia Sartori

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt de noodzaak van een sterkere 
coördinatie en harmonisatie van het 
gebruik van het Europese radiospectrum; 
verdedigt het standpunt dat rekening moet
worden gehouden met economische, 
veiligheids- en volksgezondheidsaspecten; 
is van mening dat de frequenties zo 

8. benadrukt de noodzaak van een sterkere 
coördinatie en harmonisatie van het 
gebruik van het Europese radiospectrum en 
spreekt de hoop uit dat het spectrum 
efficiënter zal worden gebruikt, zodat de 
prijzen voor eindgebruikers kunnen 
worden beperkt;
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moeten worden beheerd dat het 
pluralisme in de media wordt bevorderd;

Or. it

Amendement 28
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld door middel 
van overleg te versterken; wijst er echter 
op dat de noodzakelijke instrumenten 
meestal reeds beschikbaar zijn, aangezien 
de Commissie zich hiertoe in het kader 
van haar richtsnoeren voor 
effectbeoordeling reeds sinds enige tijd 
heeft verbonden om de effecten van haar 
wetgevingsvoorstellen vanuit diverse 
gezichtspunten accurater te kunnen 
voorspellen;  onderstreept nogmaals hoe 
belangrijk het is dat de EU-instellingen de 
belanghebbenden hierover raadplegen, 
teneinde tegelijkertijd te kunnen 
profiteren van hun specialistische 
deskundigheid en de transparantie en 
maatschappelijke acceptatie van hun 
activiteiten te kunnen waarborgen;

Or. de

Amendement 29
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. dringt aan op een flexibel 
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octrooisysteem dat technologische 
innovatie helpt bevorderen door 
oplossingen aan te reiken voor 
maatschappelijke problemen zoals de 
demografische ontwikkeling en de 
klimaatverandering; wijst er derhalve 
eens te meer op dat het door de EU te 
ontwikkelen octrooisysteem kwalitatief 
verantwoorde – en niet alleen maar 
goedkopere – octrooien moet opleveren; 
vestigt de aandacht op de voordelen van 
samenwerkingsgerichte formules zoals 
clustersystemen, open innovatie en het 
gebruik van gemeenschappelijke 
octrooiplatformen en -gemeenschappen;

Or. en

Amendement 30
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. onderstreept dat een eventuele 
kaderrichtlijn inzake het beheer van 
auteursrechten niet mag resulteren in 
beperking van gebruikersrechten, maar de 
ontwikkeling van innovatieve 
businessmodellen juist moet bevorderen 
om zo bij te dragen tot de creatie van 
online-inhoud en van diensten met 
toegevoegde waarde;

Or. en

Amendement 31
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

8 quater. verwelkomt het initiatief met 
betrekking tot de ecologische voetafdruk 
van producten en dringt er bij de 
Commissie op aan snel te komen met een 
concreet gemeenschappelijk evaluatie- en 
etiketteringssysteem;

Or. en

Amendement 32
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 quinquies. onderkent dat openbare 
aanbestedingen een bijzonder effectief 
instrument zijn om de markten te stuwen 
in de richting van duurzame producten en 
diensten en om innovatie te stimuleren; 
verwelkomt het voornemen van de 
Commissie om de regels voor openbare 
aanbestedingen te herzien en te 
vereenvoudigen en onderstreept dat dit 
proces niet ten koste mag gaan van –
maar juist in het voordeel moet werken 
van – het vermogen van 
overheidsinstanties om bij de vaststelling 
van hun aanbestedingscriteria ook 
criteria van algemeen belang zoals milieu-
en sociale maatstaven te betrekken;

Or. en

Amendement 33
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 sexies (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

8 sexies. onderstreept de noodzaak 
duurzaamheid als een cruciaal criterium 
voor industriële verandering te hanteren 
en dringt er derhalve op aan met dit 
aspect ook rekening te houden bij het 
overleg over de ontwikkeling van een 
Europees model voor geavanceerde 
planning van industriële 
herstructureringsprojecten;

Or. en


