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Amendement 1
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

-1. is er verheugd over dat voor het 
openen van de toegang tot nieuwe 
markten als middel ter bevordering van 
economische groei en concurrentiekracht 
voor het bedrijfsleven gekozen wordt voor 
een nadrukkelijker inzet en een meer pro-
actieve benadering; onderstreept hoe 
belangrijk het is te zorgen voor een 
eerlijke en wederzijdse toegang tot de 
markten voor overheidsopdrachten in de 
EU en derde landen;

Or. en

Amendement 2
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de handel een van de 
hoekstenen van een succesvol Europees 
handelsbeleid vormt, en wenst daarom dat 
toekomstige multi- en bilaterale 
handelsakkoorden op coherente wijze deel 
uitmaken van een industriële strategie die 
berust op eerlijke wereldwijde concurrentie 
en volledige wederkerigheid;

1. onderstreept dat de handel een van de 
hoekstenen van een succesvol Europees 
handelsbeleid vormt, en wenst daarom dat 
toekomstige multi- en bilaterale 
handelsakkoorden op coherente wijze deel 
uitmaken van een industriële strategie die 
berust op eerlijke wereldwijde concurrentie 
en volledige wederkerigheid; wijst 
opnieuw op de grote betekenis van het 
voeren van handelsonderhandelingen met 
in het bijzonder landen en regio's die 
economisch belangrijk zijn voor het 
bedrijfsleven van de EU en die enorme 
nieuwe uitvoermogelijkheden aan alle 
EU-sectoren kunnen bieden;

Or. en
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Amendement 3
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de handel een van de 
hoekstenen van een succesvol Europees 
handelsbeleid vormt, en wenst daarom dat 
toekomstige multi- en bilaterale 
handelsakkoorden op coherente wijze deel 
uitmaken van een industriële strategie die 
berust op eerlijke wereldwijde concurrentie 
en volledige wederkerigheid;

1. onderstreept dat de handel een van de 
hoekstenen van een succesvol Europees 
handelsbeleid vormt, en wenst daarom dat 
toekomstige multi- en bilaterale 
handelsakkoorden op coherente wijze deel 
uitmaken van een industriële strategie die 
berust op een ambitieus streven naar 
innovatie, eerlijke wereldwijde 
concurrentie en volledige wederkerigheid, 
zodat concurrentievermogen en 
duurzaamheid behouden blijven;

Or. en

Amendement 4
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de handel een van de 
hoekstenen van een succesvol Europees 
handelsbeleid vormt, en wenst daarom dat 
toekomstige multi- en bilaterale 
handelsakkoorden op coherente wijze deel 
uitmaken van een industriële strategie die 
berust op eerlijke wereldwijde concurrentie 
en volledige wederkerigheid;

1. onderstreept dat de handel een van de 
hoekstenen van een succesvol Europees 
handelsbeleid vormt, en wenst daarom dat 
toekomstige multi- en bilaterale 
handelsakkoorden op coherente wijze deel 
uitmaken van een industriële strategie die 
berust op eerlijke en duurzame
wereldwijde concurrentie en volledige 
wederkerigheid op het gebied van
voorschriften, normen en certificatie;

Or. it

Amendement 5
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 
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Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de handel een van de 
hoekstenen van een succesvol Europees 
handelsbeleid vormt, en wenst daarom dat 
toekomstige multi- en bilaterale 
handelsakkoorden op coherente wijze deel 
uitmaken van een industriële strategie die 
berust op eerlijke wereldwijde concurrentie 
en volledige wederkerigheid;

1. onderstreept dat de handel een van de 
hoekstenen van een succesvol Europees 
handelsbeleid vormt, en wenst daarom dat 
toekomstige multi- en bilaterale 
handelsakkoorden op coherente wijze deel 
uitmaken van een industriële strategie die 
berust op eerlijke wereldwijde 
concurrentie, doorzichtigheid en volledige 
wederkerigheid;

Or. da

Amendement 6
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat de EU de leiding 
moet nemen bij het sluiten van 
internationale handelsakkoorden inzake 
milieugoederen en –diensten (EGSA), 
gericht op technologieën voor 
hernieuwbare energiebronnen; 
onderstreept hoe belangrijk het is dat de 
EU haar handelspartners moet verzoeken 
om volledige tariefafbraak en volledige 
afschaffing van niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen en hen moet 
verzoeken geen afzwakking van de regels 
van oorsprong en teruggave van 
douanerechten toe te staan;

Or. en

Amendement 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat 
handelsakkoorden de industriële basis 
dienen te verstevigen door erkenning van 
het nog steeds bestaande belang van de 
producerende bedrijfstakken van de EU 
en door het vermijden van compromissen 
op het gebied van industriebelangen ten 
voordele van andere economische 
activiteiten;

Or. en

Amendement 8
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
nieuw Europees handelsbeleid waarmee de 
industriële productie in Europa verder 
wordt bevorderd en geen prikkels worden 
gegeven om bedrijven over te plaatsen; is 
van mening dat er in handelsakkoorden 
met externe partners rekening dient te 
worden gehouden met het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie, kmo's, de landbouwsector en de 
bedrijfstak levensmiddelenproductie;

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
nieuw Europees handels- en douanebeleid
waarmee de industriële productie in 
Europa, gebaseerd op plaatselijk 
aanwezige grondstoffen, verder wordt 
bevorderd en geen prikkels worden 
gegeven aan bedrijven om zich naar 
landen buiten de interne markt te 
verplaatsen; is van mening dat er in 
handelsakkoorden met externe partners 
rekening dient te worden gehouden met 
alle factoren die van invloed zijn op het 
concurrentievermogen van de grote
Europese ondernemingen en kmo's, met 
inbegrip van de landbouwsector en de 
bedrijfstak levensmiddelenproductie;
waarschuwt de Europese industrie ervoor 
op monopolistische leveranciers van 
grondstoffen te vertrouwen, zoal het geval 
is bij de leveranciers van zeldzame 
aardmetalen;

Or. pl
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Amendement 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
nieuw Europees handelsbeleid waarmee de 
industriële productie in Europa verder 
wordt bevorderd en geen prikkels worden 
gegeven om bedrijven over te plaatsen; is 
van mening dat er in handelsakkoorden 
met externe partners rekening dient te 
worden gehouden met het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie, kmo's, de landbouwsector en de 
bedrijfstak levensmiddelenproductie;

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
nieuw Europees handelsbeleid waarmee de 
industriële productie in Europa verder 
wordt bevorderd en geen prikkels worden 
gegeven om bedrijven over te plaatsen; is 
van mening dat er in handelsakkoorden 
met externe partners rekening dient te 
worden gehouden met het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie, kmo's, de landbouwsector en de 
bedrijfstak levensmiddelenproductie en dat  
in handelsakkoorden ook moet worden 
getracht handelsverstorende maatregelen 
van derde landen te bestrijden, zoals 
uitvoerheffingen en onbillijke 
overheidssteun aan de binnenlandse 
productie;

Or. en

Amendement 10
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
nieuw Europees handelsbeleid waarmee de 
industriële productie in Europa verder 
wordt bevorderd en geen prikkels worden 
gegeven om bedrijven over te plaatsen; is 
van mening dat er in handelsakkoorden 
met externe partners rekening dient te 
worden gehouden met het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie, kmo's, de landbouwsector en de 
bedrijfstak levensmiddelenproductie;

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
nieuw Europees handelsbeleid waarmee de 
industriële productie in Europa verder 
wordt bevorderd en geen prikkels worden 
gegeven om bedrijven over te plaatsen; is 
van mening dat er in handelsakkoorden 
met externe partners rekening dient te 
worden gehouden met het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie, kmo's, de landbouwsector en de 
bedrijfstak levensmiddelenproductie, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met het toenemende handelstekort bij de 
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landbouwproducten en de strenge normen 
waaraan het bedrijfsleven van de EU zich 
dient te houden;

Or. en

Amendement 11
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
nieuw Europees handelsbeleid waarmee de 
industriële productie in Europa verder 
wordt bevorderd en geen prikkels worden 
gegeven om bedrijven over te plaatsen; is 
van mening dat er in handelsakkoorden 
met externe partners rekening dient te 
worden gehouden met het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie, kmo's, de landbouwsector en de 
bedrijfstak levensmiddelenproductie;

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
nieuw Europees handelsbeleid waarin het 
feit erkend wordt dat er in Europa 
behoefte bestaat aan zowel op kennis 
gebaseerde bedrijven als productie-
ondernemingen en waarmee derhalve de 
industriële productie in Europa verder 
wordt bevorderd en geen prikkels worden 
gegeven om bedrijven over te plaatsen is 
van mening dat er in handelsakkoorden 
met externe partners rekening dient te 
worden gehouden met het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie, kmo's, de landbouwsector en de 
bedrijfstak levensmiddelenproductie;

Or. da

Amendement 12
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
nieuw Europees handelsbeleid waarmee de 
industriële productie in Europa verder 
wordt bevorderd en geen prikkels worden 
gegeven om bedrijven over te plaatsen; is 
van mening dat er in handelsakkoorden 
met externe partners rekening dient te 
worden gehouden met het 

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
nieuw Europees handelsbeleid waarmee de 
industriële productie in Europa verder 
wordt bevorderd en geen prikkels worden 
gegeven om bedrijven over te plaatsen; is 
van mening dat er in handelsakkoorden 
met externe partners rekening dient te
worden gehouden met het 
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concurrentievermogen van de Europese 
industrie, kmo's, de landbouwsector en de 
bedrijfstak levensmiddelenproductie;

concurrentievermogen van de Europese 
industrie, kmo's, de landbouwsector en de 
bedrijfstak levensmiddelenproductie en 
tevens met een samenwerking met de 
ontwikkelingslanden die wederzijds 
voordeel oplevert;

Or. en

Amendement 13
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
nieuw Europees handelsbeleid waarmee de 
industriële productie in Europa verder 
wordt bevorderd en geen prikkels worden 
gegeven om bedrijven over te plaatsen; is 
van mening dat er in handelsakkoorden 
met externe partners rekening dient te 
worden gehouden met het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie, kmo's, de landbouwsector en de 
bedrijfstak levensmiddelenproductie;

2. is van mening dat er behoefte is aan een 
nieuw Europees handelsbeleid waarmee de 
industriële productie in Europa verder 
wordt bevorderd en geen prikkels worden 
gegeven om bedrijven over te plaatsen; is 
van mening dat er in handelsakkoorden 
met externe partners rekening dient te 
worden gehouden met het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie, kmo's en de landbouwsector en 
de bedrijfstak levensmiddelenproductie;

Or. pl

Amendement 14
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat het belangrijk is 
bilaterale vrijhandelsakkoorden af te 
sluiten tussen de EU en, met name, Zuid-
Amerikaanse en Aziatische groeiende 
economieën in de context van een 
toenemende groei en vrijheid om in 
internationaal verband te concurreren op 
wederzijds erkende transparante en 
eerlijke voorwaarden; erkent dat 
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vrijhandelsakkoorden niet alleen elk van 
de partijen in staat stellen van 
schaalvoordelen te profiteren, maar de 
EU ook de gelegenheid bieden zich te 
concentreren op de op kennis gebaseerde 
en producerende bedrijven die haar een 
concurrentievoordeel op de wereldmarkt 
verschaffen; is van oordeel dat deze 
vrijhandelsakkoorden tot een verhoging 
van de kwantiteit en kwaliteit van 
producten en diensten op de 
wereldmarkten kunnen bijdragen, en dat 
zulks in het bijzonder noodzakelijk is in 
het licht van de demografische 
uitdagingen waarmee Europa zich 
geconfronteerd ziet;

Or. da

Amendement 15
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. neemt nota van het tempo van de 
lopende onderhandelingen over het 
pakket inzake bilaterale 
vrijhandelsovereenkomsten die slechts een 
deel van de totale internationale handel 
van de EU beslaan; benadrukt dat er meer 
en urgenter aandacht moet uitgaan naar 
de opkomende markten met strategisch 
belang; acht het belangrijk dat het 
bestaande handelstekort met China 
vermindert en dat een ruimere toegang tot 
deze zich uitbreidende markt wordt 
verkregen;

Or. en

Amendement 16
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. acht het van belang dat 
effectbeoordelingen worden gemaakt 
alvorens handelsonderhandelingen 
worden gestart en voordat de 
onderhandelingen worden afgesloten; is 
van oordeel dat het verrichten van 
evaluaties achteraf na de ratificering van 
handelsakkoorden zeer relevant voor de 
toekomstige besluitvoering zou kunnen 
zijn;

Or. en

Amendement 17
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van oordeel dat de ontwikkeling 
van het Europese handelsbeleid gepaard 
moet gaan met een toeneming van het 
aantal banen en dringt er daarom bij de 
lidstaten en de Commissie op aan een 
adequate bescherming van de 
werkgelegenheidsniveaus te garanderen;

Or. it

Amendement 18
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept dat meer nadruk op het 
punt van de internationale markttoegang 
voor dienstverleners niet ten koste mag 
gaan van de handel in industriegoederen; 
wijst er met klem op dat het nodig is 
internationale marktkansen aan de 
Europese industriesector te verschaffen;
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Or. en

Amendement 19
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. vestigt er de aandacht op dat 
onder de huidige economische 
omstandigheden kmo's de bedrijven zijn 
die het meest onder non-tarifaire 
handelsbelemmeringen en regelgeving 
van derde landen te lijden hebben, terwijl 
ze ook geconfronteerd worden met een 
moeilijk toegankelijke financiering van de 
internationale handel en 
kredietverzekering; verzoekt de 
Commissie de handelsbelemmeringen 
waarmee kmo's te maken hebben, aan te 
pakken, gezien hun belang voor de 
Europese economie;

Or. en

Amendement 20
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. meent dat de samenhang tussen de 
interne en de externe dimensies van het 
industriebeleid voortdurend moet worden 
versterkt om te zorgen voor voorspelbare 
regelgeving, stabiliteit en gelijke 
randvoorwaarden voor de Europese 
industrie op de interne markt en op de 
markten daarbuiten;

3. meent dat de samenhang tussen de 
interne en de externe dimensies van het 
industriebeleid voortdurend moet worden 
versterkt om te zorgen voor voorspelbare 
regelgeving, stabiliteit en gelijke 
randvoorwaarden voor de Europese 
industrie op de interne markt en op de 
markten daarbuiten; verzoekt daarom om 
intensivering van de maatregelen op de 
volgende gebieden: dialoog over 
regelgeving met de belangrijkste 
handelspartners van Europa, zoals de VS, 
vaststellen internationale normen, 
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liberalisering van beschermde markten 
door volledige ontmanteling van tarifaire 
en niet-tarifaire handelsbelemmeringen, 
bestrijding van namaakproducten en 
oneerlijke concurrentie, waaronder 
vormen van sociale dumping en 
milieudumping, en versterking van 
intellectuele-eigendomsrechten;

Or. en

Amendement 21
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. meent dat de samenhang tussen de 
interne en de externe dimensies van het 
industriebeleid voortdurend moet worden 
versterkt om te zorgen voor voorspelbare 
regelgeving, stabiliteit en gelijke 
randvoorwaarden voor de Europese 
industrie op de interne markt en op de 
markten daarbuiten;

3. meent dat de samenhang tussen de 
interne en de externe dimensies van het 
industriebeleid voortdurend moet worden 
versterkt om te zorgen voor voorspelbare 
regelgeving, eenvoud, stabiliteit en gelijke 
randvoorwaarden voor de Europese 
industrie op de interne markt en op de 
markten daarbuiten;

Or. da

Amendement 22
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van het 
bevorderen van convergentie of 
gelijkwaardigheid in internationale 
normen en certificeringspraktijken met 
derde landen; wenst een duidelijker 
verband tussen voorschriften voor externe 
markten en de interne markt om onnodige 
kosten voor bedrijven te verminderen, een 
einde te maken aan belemmeringen als 
gevolg van regelgeving en innovatie,  en 
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om handelstoegang te bespoedigen;

Or. en

Amendement 23
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat een dergelijke 
harmonisatie niet ten koste mag gaan van 
minder strenge normen op de gebieden 
techniek, gezondheid, veiligheid en 
consumentenbescherming; verzoekt de 
Commissie om bescherming van de EU-
normen en om handhaving ervan 
tegenover importeurs en marktdeelnemers 
die hun producten in Europa op de markt 
brengen;

Or. en

Amendement 24
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
een gunstig klimaat te scheppen dat 
aanmoedigt tot het opzetten van nieuwe 
bedrijven en het uitwisselen van ervaringen 
tussen jonge ondernemers, en de 
voorwaarden te creëren voor de 
internationalisering van Europese kmo's en 
de versterking van hun 
concurrentievermogen en ontwikkeling, 
zodat zij zich tegen oneerlijke concurrentie 
kunnen verdedigen;

4. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
een gunstig klimaat te scheppen dat 
aanmoedigt tot het opzetten van nieuwe 
bedrijven en het uitwisselen van ervaringen 
tussen jonge ondernemers, de voorwaarden 
te creëren voor de internationalisering van 
Europese kmo's, te zorgen voor een 
versterking van hun innovatiecapaciteit, 
met name met het oog op de 
verwezenlijking van een economie met 
een geringe CO2-uitstoot, alsmede de 
voorwaarden te scheppen voor de 
versterking van hun concurrentievermogen 
en ontwikkeling, zodat zij zich tegen 
oneerlijke concurrentie kunnen verdedigen;
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Or. en

Amendement 25
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
een gunstig klimaat te scheppen dat 
aanmoedigt tot het opzetten van nieuwe 
bedrijven en het uitwisselen van ervaringen 
tussen jonge ondernemers, en de 
voorwaarden te creëren voor de 
internationalisering van Europese kmo's en 
de versterking van hun 
concurrentievermogen en ontwikkeling, 
zodat zij zich tegen oneerlijke concurrentie 
kunnen verdedigen;

4. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
een gunstig klimaat te scheppen dat 
aanmoedigt tot het opzetten van nieuwe 
bedrijven en het uitwisselen van ervaringen 
tussen jonge ondernemers, en ten aanzien 
van de intellectuele eigendom de 
voorwaarden te creëren voor de 
internationalisering van Europese kmo's en 
de versterking van hun 
concurrentievermogen en ontwikkeling, 
zodat zij zich tegen oneerlijke concurrentie 
kunnen verdedigen;

Or. pl

Amendement 26
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
een gunstig klimaat te scheppen dat 
aanmoedigt tot het opzetten van nieuwe 
bedrijven en het uitwisselen van ervaringen 
tussen jonge ondernemers, en de 
voorwaarden te creëren voor de 
internationalisering van Europese kmo's en 
de versterking van hun 
concurrentievermogen en ontwikkeling, 
zodat zij zich tegen oneerlijke concurrentie 
kunnen verdedigen;

4. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
een gunstig klimaat te scheppen dat 
aanmoedigt tot het opzetten van nieuwe 
bedrijven en het uitwisselen van ervaringen 
tussen jonge ondernemers, en de 
voorwaarden te creëren voor de 
internationalisering van Europese kmo's 
door middel van het steunen van 
maatregelen die ontworpen zijn ter
versterking van hun concurrentievermogen 
en ontwikkeling, zodat zij zich tegen 
oneerlijke concurrentie kunnen verdedigen;

Or. it
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Amendement 27
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de Commissie
een gunstig klimaat te scheppen dat 
aanmoedigt tot het opzetten van nieuwe 
bedrijven en het uitwisselen van ervaringen 
tussen jonge ondernemers, en de 
voorwaarden te creëren voor de 
internationalisering van Europese kmo's en 
de versterking van hun 
concurrentievermogen en ontwikkeling, 
zodat zij zich tegen oneerlijke concurrentie 
kunnen verdedigen;

4. verzoekt de lidstaten een gunstig klimaat 
te scheppen dat aanmoedigt tot het 
opzetten van nieuwe bedrijven en het 
uitwisselen van ervaringen tussen jonge 
ondernemers, en de voorwaarden te creëren 
voor de internationalisering van Europese 
kmo's en de versterking van hun 
concurrentievermogen en ontwikkeling, 
zodat zij zich tegen oneerlijke concurrentie 
kunnen verdedigen;

Or. nl

Amendement 28
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
een gunstig klimaat te scheppen dat 
aanmoedigt tot het opzetten van nieuwe 
bedrijven en het uitwisselen van ervaringen 
tussen jonge ondernemers, en de 
voorwaarden te creëren voor de 
internationalisering van Europese kmo's en 
de versterking van hun 
concurrentievermogen en ontwikkeling, 
zodat zij zich tegen oneerlijke concurrentie 
kunnen verdedigen;

4. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
een gunstig klimaat te scheppen dat 
aanmoedigt tot het opzetten van nieuwe 
bedrijven en het uitwisselen van ervaringen 
tussen jonge ondernemers, en de 
voorwaarden te creëren voor de 
internationalisering van Europese kmo's en 
de versterking van hun 
concurrentievermogen en ontwikkeling, 
zodat zij zich tegen oneerlijke of een 
vervalsing van de concurrentie kunnen 
verdedigen;

Or. en
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Amendement 29
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
een gunstig klimaat te scheppen dat 
aanmoedigt tot het opzetten van nieuwe 
bedrijven en het uitwisselen van ervaringen 
tussen jonge ondernemers, en de 
voorwaarden te creëren voor de 
internationalisering van Europese kmo's en 
de versterking van hun 
concurrentievermogen en ontwikkeling, 
zodat zij zich tegen oneerlijke concurrentie 
kunnen verdedigen;

4. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
een gunstig klimaat te scheppen dat 
aanmoedigt tot het opzetten van nieuwe 
bedrijven, dat hun groei bevordert en dat 
ook aanmoedigt tot het uitwisselen van 
ervaringen tussen jonge ondernemers, en 
de voorwaarden te creëren voor de 
internationalisering van Europese kmo's en 
de versterking van hun 
concurrentievermogen en ontwikkeling, 
zodat zij zich tegen oneerlijke concurrentie 
kunnen verdedigen;

Or. ro

Amendement 30
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat de ontwikkeling en 
bescherming van de 
concurrentievoordelen van de EU op het 
gebied van innovatieve producten van 
belang is; is van mening dat een tijdelijk 
vrij verkeer mogelijk moet worden 
gemaakt voor het verlenen van diensten, 
zodat gekwalificeerd gespecialiseerd 
personeel geworven kan worden en 
bedrijven en onderzoekcentra in de EU 
hun vooraanstaande positie op het gebied 
van innovatie kunnen behouden;

Or. lt
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Amendement 31
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van oordeel dat uiteenlopende 
wettelijke voorschriften en het ontbreken 
of het achterwegen laten van de 
toepassing van gemeenschappelijke 
normen EU-ondernemingen – wegens de 
hoge kosten van het zakendoen in het 
buitenland – beletten ten volle gebruik te 
maken van hun potentieel; onderstreept 
het belang van een betere samenwerking 
op regelgevingsgebied in het belang van 
de bevordering van de gelijkheid of 
convergentie van voorschriften, normen 
en test- en certificatieprocedures en aldus 
het verlagen van de bedrijfskosten op 
internationaal niveau;

Or. lt

Amendement 32
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. betreurt het dat buitenlandse 
markten voor overheidsopdrachten 
ontoegankelijk blijven voor 
ondernemingen uit de EU; is van oordeel 
dat er meer moet worden gedaan ter 
verbetering van de toegang voor EU-
ondernemingen tot de markten voor 
overheidsopdrachten in het buitenland;

Or. lt
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Amendement 33
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van de 
beschikbaarheid van grondstoffen voor de 
ontwikkeling en het concurrentievermogen 
van de Europese industrie; verzoekt de 
Commissie daarom een ambitieuze en 
breed opgezette grondstoffenstrategie voor 
Europa te presenteren met concrete 
maatregelen om de toegang tot 
grondstoffen zowel op de interne als op de 
externe markten te verbeteren;

5. benadrukt het belang van de 
beschikbaarheid van grondstoffen voor de 
ontwikkeling en het concurrentievermogen 
van de Europese industrie;

Or. nl

Amendement 34
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van de 
beschikbaarheid van grondstoffen voor de 
ontwikkeling en het concurrentievermogen 
van de Europese industrie; verzoekt de 
Commissie daarom een ambitieuze en 
breed opgezette grondstoffenstrategie voor 
Europa te presenteren met concrete 
maatregelen om de toegang tot 
grondstoffen zowel op de interne als op de 
externe markten te verbeteren;

5. benadrukt het belang van de 
beschikbaarheid van grondstoffen voor de 
ontwikkeling en het concurrentievermogen 
van de Europese industrie; verzoekt de 
Commissie daarom een ambitieuze en 
breed opgezette grondstoffenstrategie voor 
Europa te presenteren met concrete 
maatregelen om de toegang tot 
grondstoffen zowel op de interne als op de 
externe markten te verbeteren en stappen 
te bevorderen naar recycling, vervanging, 
afvalbeheer, onderzoek en uitwisseling 
van gegevens over grondstoffen;

Or. en
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Amendement 35
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van de 
beschikbaarheid van grondstoffen voor de 
ontwikkeling en het concurrentievermogen 
van de Europese industrie; verzoekt de 
Commissie daarom een ambitieuze en 
breed opgezette grondstoffenstrategie voor 
Europa te presenteren met concrete 
maatregelen om de toegang tot 
grondstoffen zowel op de interne als op de 
externe markten te verbeteren;

5. benadrukt het belang van de 
beschikbaarheid van grondstoffen, 
halffabrikaten en energie voor de 
ontwikkeling en het concurrentievermogen 
van de Europese industrie; verzoekt de 
Commissie een ambitieuze en breed 
opgezette grondstoffenbeleidsstrategie
voor Europa te presenteren met concrete 
maatregelen ter ondersteuning van 
investeringen om de toegang tot 
grondstofvoorraden zowel op de interne 
als op de externe markten te verbeteren;

Or. pl

Amendement 36
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van de 
beschikbaarheid van grondstoffen voor de 
ontwikkeling en het concurrentievermogen 
van de Europese industrie; verzoekt de 
Commissie daarom een ambitieuze en 
breed opgezette grondstoffenstrategie voor 
Europa te presenteren met concrete 
maatregelen om de toegang tot 
grondstoffen zowel op de interne als op de 
externe markten te verbeteren;

5. benadrukt het belang van de 
beschikbaarheid van grondstoffen en van 
een verantwoord gebruik daarvan voor
een milieuefficiënte industriële 
ontwikkeling en een groter
concurrentievermogen van de Europese 
industrie; verzoekt de Commissie daarom 
een ambitieuze en breed opgezette 
grondstoffenstrategie voor Europa te 
presenteren met concrete maatregelen om 
de toegang tot grondstoffen zowel op de 
interne als op de externe markten te 
verbeteren;

Or. ro
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Amendement 37
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van de 
beschikbaarheid van grondstoffen voor de 
ontwikkeling en het concurrentievermogen 
van de Europese industrie; verzoekt de 
Commissie daarom een ambitieuze en 
breed opgezette grondstoffenstrategie voor 
Europa te presenteren met concrete 
maatregelen om de toegang tot 
grondstoffen zowel op de interne als op de 
externe markten te verbeteren;

5. benadrukt het belang van de 
beschikbaarheid van grondstoffen voor de 
ontwikkeling en het concurrentievermogen 
van de Europese industrie; verzoekt de 
Commissie daarom een ambitieuze en 
breed opgezette grondstoffenstrategie voor 
Europa te presenteren met concrete 
maatregelen voor een doeltreffend beleid 
inzake een efficiënt hulpbronnengebruik 
en inzake recycling, en ook om de toegang 
tot grondstoffen op billijke voorwaarden 
zowel op de interne als op de externe 
markten te verbeteren;

Or. en

Amendement 38
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van de 
beschikbaarheid van grondstoffen voor de 
ontwikkeling en het concurrentievermogen 
van de Europese industrie; verzoekt de 
Commissie daarom een ambitieuze en 
breed opgezette grondstoffenstrategie voor 
Europa te presenteren met concrete 
maatregelen om de toegang tot 
grondstoffen zowel op de interne als op de 
externe markten te verbeteren;

5. benadrukt het belang van de 
beschikbaarheid van grondstoffen voor de 
ontwikkeling en het concurrentievermogen 
van de Europese industrie; verzoekt de 
Commissie daarom een ambitieuze en 
breed opgezette grondstoffenstrategie voor 
Europa te presenteren met concrete 
maatregelen om de toegang tot 
grondstoffen zowel op de interne als op de 
externe markten te verbeteren; wijst erop 
dat gebruik kan worden gemaakt van 
"urban mining" (afval verwerken tot 
nieuwe grondstoffen);

Or. en
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Amendement 39
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept het belang van het 
onderzoek naar alternatieve 
energiebronnen, met name hernieuwbare 
energie, energie-efficiëntie en 
energiebesparing, die van essentieel 
belang zijn om het vraagstuk van de 
klimaatverandering tegemoet te treden en 
een bijdrage te leveren aan de wereldwijde 
inspanningen om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen;

Or. ro

Amendement 40
Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept het belang van de 
energiehandel en de beschikbaarheid van
energiebronnen, en wijst erop dat bij de 
openstelling van energiemarkten het 
beginsel van wederkerigheid moet worden 
toegepast om de belangen van de Europese 
consument en de energiebranche te 
beschermen.

6. onderstreept het belang van 
multilaterale regels in de energiehandel 
die de toegang op billijke en 
gelijkwaardige voorwaarden tot duurzame 
en veilige energiebronnen garanderen, en 
wijst erop dat het noodzakelijk is op de 
lange termijn de belangen van de 
Europese energie-exploitanten en de 
belangen van de Europese consument 
dichter bij elkaar te brengen, 
overeenkomstig de overeengekomen 
wetenschappelijke doelstellingen om de 
klimaatverandering te bestrijden.

Or. en
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Amendement 41
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept het belang van de 
energiehandel en de beschikbaarheid van 
energiebronnen, en wijst erop dat bij de 
openstelling van energiemarkten het 
beginsel van wederkerigheid moet worden 
toegepast om de belangen van de Europese 
consument en de energiebranche te 
beschermen.

6. is van oordeel dat de duurzame en 
ongehinderde voorziening van 
grondstoffen en energie voor de 
concurrentiekracht van de EU-economie 
van strategisch belang is; onderstreept het 
belang van de energiehandel en de 
beschikbaarheid van energiebronnen, en 
wijst erop dat bij de openstelling van 
energiemarkten het beginsel van 
wederkerigheid moet worden toegepast om 
de belangen van de Europese consument en 
de energiebranche te beschermen.

Or. lt

Amendement 42
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept het belang van de 
energiehandel en de beschikbaarheid van 
energiebronnen, en wijst erop dat bij de 
openstelling van energiemarkten het 
beginsel van wederkerigheid moet worden 
toegepast om de belangen van de Europese 
consument en de energiebranche te 
beschermen.

6. onderstreept het belang van de 
energiehandel en de beschikbaarheid van 
energiebronnen, en wijst erop dat bij de 
openstelling van energiemarkten het 
beginsel van wederkerigheid moet worden 
toegepast ten einde de belangen van de 
Europese consument en de energiebranche 
te beschermen.

Or. pl

Amendement 43
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. stelt vast dat de Commissie een 
verder gebruik voorziet van buitengewone 
unilaterale commerciële concessies in 
geval van natuurrampen; onderstreept dat 
de last van zulke maatregelen niet 
gelijkmatig over alle lidstaten wordt 
verdeeld, maar bepaalde landen, regio's, 
industriesectoren en banen sterker raakt 
dan andere; vraagt de Commissie om een 
zorgvuldige evaluatie vooraf van de 
gevolgen van dergelijke instrumenten;

Or. en

Amendement 44
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat, waar dat nodig is, 
doeltreffend gebruik moet worden 
gemaakt van instrumenten ter verdediging 
van de handel die zich richten op 
oneerlijke handelspraktijken, en waarmee 
wederzijds toegang kan worden verkregen 
tot contracten voor overheidsopdrachten 
welke commerciële kansen bieden in 
sectoren waarin Europese ondernemingen 
zeer concurrerend zijn;

Or. en

Amendement 45
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt bij de Commissie aan op 
bespoediging van de afsluiting van 
overeenkomsten tussen enerzijds de EU 
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en anderzijds Mercosur, India, Rusland 
en China, met inbegrip van specifieke 
bepalingen om de handel te stimuleren, 
gezien het economische potentieel, de 
mogelijkheden voor ontwikkeling en 
innovatie, en de grondstoffen die 
beschikbaar zijn in India, Rusland, China 
en het Mercosur-gebied;

Or. ro

Amendement 46
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wenst dat maatregelen worden 
genomen ter ondersteuning en 
bevordering van ecologisch verantwoorde 
groei, een efficiënt hulpbronnengebruik 
en de bescherming van de biodiversiteit, 
geflankeerd door een eerlijke en 
duurzame concurrentie;

Or. it

Amendement 47
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. vestigt er de aandacht op dat, in 
verband met de globalisering, van een 
international handelsstelsel met meer 
openheid verschillende invloeden op de 
diverse Europese landen uitgaan, wat ook 
gevolgen voor de interne cohesie heeft; 
acht het noodzakelijk het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering uit 
te breiden en te vereenvoudigen, zodat het 
een waardevol instrument wordt dat 
meehelpt de nadelige gevolgen van de 
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globalisering te bestrijden; spoort 
bovendien aan tot mobilisering van het 
relevante interne EU-beleid, zoals steun 
aan innovatie en kmo's, bespoediging van 
herstructurering en aanpassing aan 
nieuwe handelsvoorwaarden in 
benadeelde regio's; 

Or. en

Amendement 48
Andrzej Grzyb

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. acht het bereiken van de 
klimaatdoelstellingen alleen mogelijk als 
wordt samengewerkt met de belangrijkste 
handelspartners van de EU, die tevens de 
grootste emittenten van CO2 zijn; is er 
daarom van overtuigd dat de Europese 
industrie alleen bij een 
wereldomspannende, multilaterale 
klimaatovereenkomst zijn 
concurrentievermogen kan behouden; is 
er verder van overtuigd dat 
handelsakkoorden ten aanzien van de 
uitstoot van broeikasgassen bij de 
productie van naar de EU te exporteren 
goederen moeten stipuleren dat hier 
dezelfde eisen gelden als bij productie in 
de EU; 

Or. en


