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Amendement 1
Paul Rübig, Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 26 november 
over de herziening van de richtsnoeren 
van de Commissie voor effectbeoordeling 
en de rol van de kmo-test1 bis,

__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2014)0069.

Or. en

Amendement 2
Jeppe Kofod

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
over mogelijkheden voor hulpbronnen-
efficiëntie in de bouwsector
(COM(2014)0445),

Or. en

Amendement 3
Jeppe Kofod

Ontwerpresolutie
Visum 5
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Eurobarometer-enquête over 
kmo's, efficiënt gebruik van hulpbronnen 
en groene markten (Flash Eurobarometer 
342) en de Eurobarometer-enquête over de 
rol van overheidssteun bij de 
commercialisering van innovaties (Flash 
Eurobarometer 394),

– gezien de Eurobarometer-enquête over 
kmo's, efficiënt gebruik van hulpbronnen 
en groene markten (Flash Eurobarometer 
381) en de Eurobarometer-enquête over de 
rol van overheidssteun bij de 
commercialisering van innovaties (Flash 
Eurobarometer 394),

Or. en

Amendement 4
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
met als titel "Groen actieplan voor het 
mkb" (COM(2014)440) definitief,

Or. en

Amendement 5
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het manifest en de 
beleidsaanbevelingen van het Europees 
platform voor efficiënt 
hulpbronnengebruik van maart 2014,

Or. en
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Amendement 6
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Naar een circulaire economie: 
een afvalvrij programma voor Europa" 
(COM(2014)0398),

Or. en

Amendement 7
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
getiteld "Innovatie voor een duurzame 
toekomst – Het actieplan voor eco-
innovatie (Eco-AP)" (COM(2011)899),

Or. en

Amendement 8
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat meer dan 98 % van de 
ondernemingen in Europa kmo's zijn en dat 

A. overwegende dat meer dan 98 % van de 
ondernemingen in Europa kmo's zijn en dat 
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zij instaan voor meer dan 67 % van de 
werkgelegenheid in de Unie; overwegende 
dat kmo's de ruggengraat van de EU-
economie vormen en in alle 28 lidstaten
een belangrijke drijfkracht zijn voor de 
groei op lange termijn en het creëren van 
duurzame banen in Europa; overwegende 
dat kmo's bijgevolg net als 
midcapbedrijven en multinationals een 
belangrijke plaats innemen in het 
bedrijfslandschap;

zij instaan voor meer dan 67 % van de 
werkgelegenheid in de Unie; overwegende 
dat kmo's de ruggengraat van de EU-
economie vormen en in alle 28 lidstaten 
een belangrijke drijfkracht zijn voor de 
groei op lange termijn en het creëren van 
duurzame banen in Europa; overwegende 
dat de werkgelegenheid in de sector voor 
milieugoederen en diensten in de jaren 
2007-2011 met 20 % toenam, ondanks de 
crisis; overwegende dat kmo's bijgevolg 
net als midcapbedrijven en multinationals 
een belangrijke plaats innemen in het 
bedrijfslandschap;

Or. en

Amendement 9
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat meer dan 98 % van de 
ondernemingen in Europa kmo's zijn en dat 
zij instaan voor meer dan 67 % van de 
werkgelegenheid in de Unie; overwegende 
dat kmo's de ruggengraat van de EU-
economie vormen en in alle 28 lidstaten 
een belangrijke drijfkracht zijn voor de 
groei op lange termijn en het creëren van 
duurzame banen in Europa; overwegende 
dat kmo's bijgevolg net als 
midcapbedrijven en multinationals een 
belangrijke plaats innemen in het 
bedrijfslandschap;

A. overwegende dat meer dan 98 % van de 
ondernemingen in Europa kmo's zijn en dat 
zij instaan voor meer dan 67 % van de 
totale werkgelegenheid in de Unie en voor 
58 % van de bruto toegevoegde waarde; 
overwegende dat kmo's de ruggengraat van 
de EU-economie vormen en in alle 28 
lidstaten de belangrijkste drijfkracht zijn 
voor de groei op lange termijn en het 
creëren van duurzame banen in Europa; 
overwegende dat kmo's bijgevolg net als 
midcapbedrijven en multinationals een 
belangrijke plaats innemen in het 
bedrijfslandschap;

Or. en

Amendement 10
Aldo Patriciello
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat meer dan 98 % van de 
ondernemingen in Europa kmo's zijn en dat 
zij instaan voor meer dan 67 % van de 
werkgelegenheid in de Unie; overwegende 
dat kmo's de ruggengraat van de EU-
economie vormen en in alle 28 lidstaten
een belangrijke drijfkracht zijn voor de 
groei op lange termijn en het creëren van 
duurzame banen in Europa; overwegende 
dat kmo's bijgevolg net als 
midcapbedrijven en multinationals een 
belangrijke plaats innemen in het 
bedrijfslandschap;

A. overwegende dat meer dan 98 % van de 
ondernemingen in Europa kmo's zijn en dat 
zij instaan voor meer dan 67 % van de 
werkgelegenheid in de Unie; overwegende 
dat kmo's de ruggengraat van de EU-
economie vormen, omdat zij worden 
beschouwd als een belangrijke drijfkracht 
voor de groei op lange termijn en voor het 
creëren van duurzame banen in alle 
28 lidstaten; overwegende dat kmo's 
bijgevolg net als midcapbedrijven en 
multinationals een fundamentele plaats 
innemen in het bedrijfslandschap;

Or. it

Amendement 11
Maria Spyraki, Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat meer dan 98 % van de 
ondernemingen in Europa kmo's zijn en dat 
zij instaan voor meer dan 67 % van de 
werkgelegenheid in de Unie; overwegende 
dat kmo's de ruggengraat van de EU-
economie vormen en in alle 28 lidstaten 
een belangrijke drijfkracht zijn voor de 
groei op lange termijn en het creëren van 
duurzame banen in Europa; overwegende 
dat kmo's bijgevolg net als 
midcapbedrijven en multinationals een 
belangrijke plaats innemen in het 
bedrijfslandschap;

A. overwegende dat meer dan 98 % van de 
ondernemingen in Europa kmo's zijn en dat 
zij instaan voor meer dan 67 % van de 
werkgelegenheid in de Unie; overwegende 
dat kmo's de ruggengraat van de EU-
economie vormen en in alle 28 lidstaten 
een belangrijke drijfkracht zijn voor de 
groei op lange termijn en het creëren van 
duurzame banen in Europa; overwegende 
dat kmo's bijgevolg net als 
midcapbedrijven en multinationals een 
belangrijke plaats innemen in het 
bedrijfslandschap; overwegende dat negen 
op tien kmo's kleine ondernemingen met 
maximaal 10 werknemers zijn;
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Or. en

Amendement 12
Miloslav Ransdorf

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat 90 % van de kmo's 
micro-ondernemingen zijn 
(ondernemingen met minder dan 10 
werknemers) en dat deze micro-
ondernemingen instaan voor 53 % van 
alle banen in Europa;

Or. en

Amendement 13
José Blanco López

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de wereldmarkt voor 
milieugoederen en -diensten momenteel op 
1000 miljard EUR per jaar wordt geraamd, 
en dat dit bedrag tegen 2020 vermoedelijk 
zal verdubbelen of zelfs verdrievoudigen, 
wat enorme mogelijkheden schept voor de 
Europese kmo's en voor de algemene 
economische groei in de EU;

B. overwegende dat de wereldmarkt voor 
milieugoederen en -diensten momenteel op 
1000 miljard EUR per jaar wordt geraamd, 
en dat dit bedrag tegen 2020 vermoedelijk 
zal verdubbelen of zelfs verdrievoudigen, 
wat enorme mogelijkheden schept voor de 
Europese kmo's en voor de algemene 
economische groei in de EU; overwegende 
dat de wereldmarkt voor milieugoederen 
en -diensten kmo's in gebieden die met 
ontvolking en vergrijzing te maken 
hebben kansen biedt om economische 
activiteit en werkgelegenheid te 
genereren;

Or. es
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Amendement 14
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de wereldmarkt voor 
milieugoederen en -diensten momenteel op 
1000 miljard EUR per jaar wordt geraamd, 
en dat dit bedrag tegen 2020 vermoedelijk 
zal verdubbelen of zelfs verdrievoudigen, 
wat enorme mogelijkheden schept voor de 
Europese kmo's en voor de algemene 
economische groei in de EU;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 15
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de wereldmarkt voor 
milieugoederen en -diensten momenteel op 
1000 miljard EUR per jaar wordt geraamd, 
en dat dit bedrag tegen 2020 vermoedelijk 
zal verdubbelen of zelfs verdrievoudigen, 
wat enorme mogelijkheden schept voor de 
Europese kmo's en voor de algemene 
economische groei in de EU;

B. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 16
Bendt Bendtsen
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Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de Europese Unie 
een wereldleider is in zowel de invoer als 
de uitvoer van milieugoederen; 
overwegende dat diensten onlosmakelijk 
samenhangen met deze goederen en er 
toch heel wat niet-tarifaire 
belemmeringen blijven bestaan voor de 
aanbieders van milieudiensten;

Or. en

Amendement 17
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Europese Unie 
zich ertoe verbonden heeft de Europese 
industrie nieuw leven in te blazen door te 
investeren in duurzaamheid, 
concurrentievermogen en innovatie en 
door deze beginselen te ondersteunen;

Schrappen

Or. it

Amendement 18
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Europese Unie zich 
ertoe verbonden heeft de Europese 
industrie nieuw leven in te blazen door te 

C. overwegende dat de Europese Unie zich 
ertoe verbonden heeft de Europese 
industrie nieuw leven in te blazen door te 
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investeren in duurzaamheid, 
concurrentievermogen en innovatie en door 
deze beginselen te ondersteunen;

investeren in duurzaamheid,
concurrentievermogen en innovatie en door 
deze beginselen te ondersteunen om ervoor 
te zorgen dat het aandeel van de 
industriële productie in het bbp van de 
EU-lidstaten 20 % bedraagt tegen 2020;

Or. en

Amendement 19
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Europese Unie zich 
ertoe verbonden heeft de Europese 
industrie nieuw leven in te blazen door te 
investeren in duurzaamheid, 
concurrentievermogen en innovatie en 
door deze beginselen te ondersteunen;

C. overwegende dat de Europese Unie zich
ertoe verbonden heeft de Europese 
industrie nieuw leven in te blazen door te 
investeren in duurzaamheid, 
concurrentievermogen, innovatie en 
fatsoenlijk werk en door deze beginselen te 
ondersteunen; overwegende dat, gezien de 
mondiale uitdagingen, energie- en 
hulpbronnenefficiëntie de kern moeten 
vormen van de inspanningen gericht op 
vernieuwing van de Europese 
industriesector wil de Europese industrie 
in de toekomst concurrerend blijven;

Or. en

Amendement 20
Jeppe Kofod

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de Europese Raad 
zich er toe verbonden heeft de 



PE549.392v01-00 12/104 AM\1051303NL.doc

NL

broeikasgasemissies in de EU met ten 
minste 40 % terug te dringen, het aandeel 
van hernieuwbare energie op te trekken 
tot ten minste 27 % en de energie-
efficiëntie met ten minste 27 % te 
verbeteren tegen 2030, met de bedoeling 
dit streefdoel te verhogen naar 30 %; 
overwegende dat kmo's en rol moeten 
spelen bij het halen van deze streefdoelen;

Or. en

Amendement 21
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat maatregelen zoals 
een meer ecologisch ontwerp, 
afvalpreventie, recyclage of hergebruik 
voor de bedrijven in de EU zouden 
kunnen leiden tot een nettobesparing van 
600 miljard euro, of 8 % van hun 
jaarlijkse omzet, en dat de jaarlijkse 
uitstoot van broeikasgassen tegelijkertijd 
met 2 tot 4 % kan worden teruggebracht2 

bis;

__________________
2 bis COM (2014)398 "Naar een circulaire 
economie: Een afvalvrij programma voor 
Europa".

Or. en

Amendement 22
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een van de doelen van 
de Small Business Act erin bestaat kmo's 
in staat te stellen milieu-uitdagingen in 
economische kansen om te zetten en hierbij 
duurzaam te werk gaan, maar overwegende 
dat er qua beleid niet veel vooruitgang is
gemaakt en dat kmo's bij het opstarten van 
hun activiteit en bij de uitvoering van 
milieunormen vaak op incoherente 
beleidsmaatregelen stoten;

D. overwegende dat een van de doelen van 
de Small Business Act erin bestaat kmo's 
in staat te stellen milieu-uitdagingen in 
economische kansen om te zetten en hierbij 
duurzaam te werk gaan, maar overwegende 
dat er qua beleid meer vooruitgang moet 
worden gemaakt om dat te verwezenlijken
en dat kmo's bij het opstarten van hun 
activiteit en bij de uitvoering van 
milieunormen vaak op moeilijkheden
stoten;

Or. en

Amendement 23
Iratxe García Pérez
{FEMM}namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
<Members>Morten Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het regelmatig 
vergaren van geharmoniseerde 
statistieken bevorderlijk zou zijn voor 
beleidsvorming en toezicht die in grotere 
mate op bewijs gebaseerd zijn; 
overwegende dat er meer licht moet 
worden geworpen op de genderdimensie 
van groene groei, met name in de context 
van ontwikkeling door de private sector, 
om zo de kenniskloof in het debat rond 
groene groei te dichten;

Or. en
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Amendement 24
Francesc Gambús

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat kmo's door zowel de 
markt als de wetgeving toenemend onder 
druk zullen worden gezet om aan
milieunormen te voldoen;

E. overwegende dat de ontwikkeling van
milieunormen niet zou moeten leiden tot 
meer druk op kmo's;

Or. es

Amendement 25
Diane Dodds

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat kmo's door zowel de 
markt als de wetgeving toenemend onder 
druk zullen worden gezet om aan 
milieunormen te voldoen;

E. overwegende dat kmo's door zowel de 
markt als de wetgeving toenemend onder 
druk zullen worden gezet om aan 
milieunormen te voldoen; overwegende dat 
deze toename opnieuw moet worden 
beoordeeld om de druk op de operationele 
efficiëntie binnen deze ondernemingen te 
verlichten;

Or. en

Amendement 26
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat kmo's door zowel de E. overwegende dat kmo's zowel vanuit de 
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markt als de wetgeving toenemend onder 
druk zullen worden gezet om aan 
milieunormen te voldoen;

markt als vanuit de wetgeving zullen 
profiteren van meer kostenefficiëntie en 
zakelijke kansen als zij aan milieunormen 
voldoen;

Or. en

Amendement 27
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat kmo's door zowel de 
markt als de wetgeving toenemend onder 
druk zullen worden gezet om aan 
milieunormen te voldoen;

E. overwegende dat kmo's door zowel de 
markt als de wetgeving zullen worden 
gestimuleerd om aan milieunormen te 
voldoen;

Or. it

Amendement 28
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat kmo's door zowel de 
markt als de wetgeving toenemend onder 
druk zullen worden gezet om aan 
milieunormen te voldoen;

E. overwegende dat kmo's door zowel de 
markt als de wetgeving toenemend onder 
druk zullen worden gezet om aan steeds 
meer milieunormen te voldoen;

Or. en

Amendement 29
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek
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Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de administratieve 
lasten van de EU-regelgeving aanzienlijke 
kosten opleveren voor ondernemingen die 
eraan willen voldoen;

Or. en

Amendement 30
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat er nieuwe 
initiatieven zijn voorgesteld om de 
regelgevingsdruk voor het mkb en andere 
sectoren te verlagen;

Or. en

Amendement 31
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat kmo's ondanks recente 
inspanningen problemen blijven hebben 
om financiering te verkrijgen en 
overwegende dat de EU-programma's nog 
altijd niet noemenswaardig bijdragen tot 
innovatie;

F. overwegende dat kmo's ondanks recente 
inspanningen problemen blijven hebben 
om financiering, vaardigheden en 
informatie te verkrijgen en overwegende 
dat de EU-programma's nog altijd niet 
noemenswaardig bijdragen tot eco-
innovatie en de circulaire economie;
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Or. en

Amendement 32
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat kmo's ondanks recente 
inspanningen problemen blijven hebben 
om financiering te verkrijgen en 
overwegende dat de EU-programma's nog 
altijd niet noemenswaardig bijdragen tot 
innovatie;

F. overwegende dat kmo's ondanks recente 
inspanningen problemen blijven hebben 
om financiering te verkrijgen aangezien er 
nog niet in alle lidstaten een voldoende 
gediversifieerd aanbod van 
kapitaalinstrumenten bestaat die 
ondernemingen nodig hebben om te 
kunnen groeien en overwegende dat de 
EU-programma's nog altijd niet 
noemenswaardig bijdragen tot innovatie;

Or. en

Amendement 33
Miriam Dalli

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat kmo's ondanks recente 
inspanningen problemen blijven hebben 
om financiering te verkrijgen en 
overwegende dat de EU-programma's nog 
altijd niet noemenswaardig bijdragen tot 
innovatie;

F. overwegende dat kmo's en micro-
ondernemingen ondanks recente 
inspanningen problemen blijven hebben 
om financiering te verkrijgen en 
overwegende dat de EU-programma's nog 
altijd niet noemenswaardig bijdragen tot 
innovatie;

Or. en
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Amendement 34
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de 
arbeidsproductiviteit de afgelopen 
decennia veel meer is toegenomen dan de 
hulpbronnenproductiviteit, terwijl uit 
ramingen blijkt dat arbeidskosten minder 
dan 20 % van de productiekosten 
vertegenwoordigen, terwijl hulpbronnen 
40 % uitmaken; overwegende dat een 
verhoging van de 
hulpbronnenproductiviteit met 30 % tegen 
2030 het bbp met bijna 1 % zou kunnen 
doen groeien, en twee miljoen extra banen 
zou scheppen;

Or. en

Amendement 35
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de 
aanvraagprocedures voor EU-
financiering voor kmo's nog steeds teveel 
bureaucratische rompslomp vergen en 
daardoor ontoegankelijk zijn voor de 
meeste kmo's;

Or. en



AM\1051303NL.doc 19/104 PE549.392v01-00

NL

Amendement 36
Barbara Kappel

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat kleine 
ondernemingen verhoudingsgewijs meer 
dan grote ondernemingen baat hebben bij 
maatregelen voor een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen en dat er in het beleid 
meer aandacht moet worden besteed aan 
kleine ondernemingen; overwegende dat 
een efficiënter gebruik van grondstoffen 
afhankelijk van de bedrijfssector tot een 
brutowinst van 10 à 17 % van de omzet 
kan leiden;

Schrappen

Or. de

Amendement 37
Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat digitale 
technologieën zowel een belangrijk 
middel voor kmo's vormen om de 
voordelen die worden verwacht van een 
optimaal hulpbronnengebruik te 
bewerkstelligen als een sector te vormen 
die bevorderlijk is voor de oprichting en 
ontwikkeling van nieuwe kmo's;

Or. fr

Amendement 38
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini



PE549.392v01-00 20/104 AM\1051303NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er vooral aandacht 
wordt besteed aan hightech-kmo's die zelf 
groene innovaties ontwikkelen, maar dat er 
ook steun moet worden geboden aan 
andere ondernemingen die de 
milieuvoorschriften willen naleven; 
overwegende dat eco-innovatie een idee 
kan zijn voor nieuwe ondernemingen maar 
ook een manier om bestaande 
ondernemingen in de context van de 
groene economie te verbeteren;

H. overwegende dat er vooral aandacht 
wordt besteed aan hightech-kmo's die zelf 
groene innovaties ontwikkelen, maar dat er 
ook steun moet worden geboden aan 
andere ondernemingen die de 
milieuvoorschriften willen naleven en die 
maatregelen willen nemen op het gebied 
van groene innovaties; overwegende dat 
eco-innovatie een idee kan zijn voor 
nieuwe ondernemingen maar ook een 
manier om bestaande ondernemingen in de 
context van de groene economie te 
verbeteren;

Or. it

Amendement 39
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er vooral aandacht 
wordt besteed aan hightech-kmo's die zelf 
groene innovaties ontwikkelen, maar dat er 
ook steun moet worden geboden aan 
andere ondernemingen die de 
milieuvoorschriften willen naleven; 
overwegende dat eco-innovatie een idee 
kan zijn voor nieuwe ondernemingen maar 
ook een manier om bestaande 
ondernemingen in de context van de 
groene economie te verbeteren;

H. overwegende dat er vooral aandacht 
wordt besteed aan hightech-kmo's die zelf 
groene innovaties ontwikkelen, maar dat er 
ook steun moet worden geboden aan 
andere ondernemingen die hun 
milieuprestaties willen verbeteren; 
overwegende dat eco-innovatie een idee 
kan zijn voor nieuwe ondernemingen maar 
ook een manier om bestaande 
ondernemingen in de context van de 
groene economie te verbeteren;

Or. en
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Amendement 40
Iratxe García Pérez
{FEMM}namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
<Members>Morten Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de rol van 
vrouwen in de groene economie nog 
steeds onderschat en verwaarloosd wordt; 
overwegende dat de vaardigheden en 
beroepen die zijn aangemerkt als 
bijzonder relevant voor de groene 
economie gewoonlijk door mannen 
gedomineerd worden,

Or. en

Amendement 41
Iratxe García Pérez
{FEMM}namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
<Members>Morten Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat specifiek, 
gendergevoelig beleid en 
dienovereenkomstige ingrepen 
noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat 
mannen en vrouwen in dezelfde mate 
kunnen profiteren van een groene 
economie;

Or. en

Amendement 42
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat er ondanks het 
ontbreken van een internationaal erkende 
definitie van groene groei 
overeenstemming heerst over het feit dat 
groene groei een combinatie is van 
economische groei en ecologische 
duurzaamheid;

I. overwegende dat er ondanks het 
ontbreken van een internationaal erkende 
definitie van groene groei 
overeenstemming heerst over het feit dat 
groene groei een manier is om 
economische ontwikkeling te 
bewerkstelligen en tegelijkertijd op een 
duurzame manier om te springen met 
natuurlijke hulpbronnen en fatsoenlijke 
banen te scheppen;

Or. en

Amendement 43
Iratxe García Pérez
{FEMM}namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
<Members>Morten Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat vraagstukken als 
energie-efficiëntie en lage emissies in het 
kader van groene groei gekoppeld moeten 
worden aan traditionele 
arbeidsvraagstukken; overwegende dat 
vrouwen geconfronteerd worden met 
lagere lonen en ongunstige
arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 44
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het verbeteren van 
de vaardigheden en de opleiding een 
belangrijke uitdagingen is voor kmo's, die 
bijzondere aandacht moeten krijgen, met 
name wat innovatie en 
hulpbronnenefficiëntie betreft;

Or. en

Amendement 45
Marco Zullo, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de ontoereikende 
toegang tot gepaste bronnen van 
durfkapitaal, vooral in de beginfase van 
een bedrijf, gezien de huidige 
omstandigheden één van de grootste 
belemmeringen blijft voor de oprichting 
en ontwikkeling van groeigerichte 
bedrijven;

Or. it

Amendement 46
Diane Dodds

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat het concept van groene 
groei en de kansen die met groene groei 
gepaard gaan, betrekking hebben op 

1. stelt vast dat het concept van groene 
groei en de kansen die met groene groei 
gepaard gaan, betrekking hebben op 
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diverse sectoren zoals de circulaire 
economie, energie- en
hulpbronnenefficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen, afvalbeheer en "cradle to 
cradle"; wijst op het grote economische 
potentieel van deze sectoren;

diverse sectoren zoals de circulaire 
economie, energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen, afvalbeheer en "cradle to 
cradle"; wijst op het grote economische 
potentieel van deze sectoren; merkt op dat 
groene groei slechts één onderdeel moet 
zijn van een ruimere strategie ter 
bevordering van de werkgelegenheid en 
de economische groei bij kmo's;

Or. en

Amendement 47
Csaba Molnár

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat het concept van groene 
groei en de kansen die met groene groei 
gepaard gaan, betrekking hebben op 
diverse sectoren zoals de circulaire 
economie, energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen, afvalbeheer en "cradle to 
cradle"; wijst op het grote economische 
potentieel van deze sectoren;

1. stelt vast dat het concept van groene 
groei en de kansen die met groene groei 
gepaard gaan, betrekking hebben op 
diverse sectoren zoals de economische 
exploitatie van hernieuwbare 
energiebronnen, met name 
geothermische, wind- en zonne-energie, 
de circulaire economie, energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, afvalbeheer en 
"cradle to cradle"; wijst op het grote 
economische potentieel van deze sectoren;

Or. hu

Amendement 48
José Blanco López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat het concept van groene 1. stelt vast dat het concept van groene 
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groei en de kansen die met groene groei 
gepaard gaan, betrekking hebben op 
diverse sectoren zoals de circulaire 
economie, energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen, afvalbeheer en "cradle to 
cradle"; wijst op het grote economische 
potentieel van deze sectoren;

groei en de kansen die met groene groei 
gepaard gaan, betrekking hebben op 
diverse sectoren zoals de circulaire 
economie, energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen, afvalbeheer en "cradle to 
cradle"; wijst op het grote economische 
potentieel van deze sectoren, met name in 
gebieden die met ontvolking en vergrijzing 
te maken hebben, waar deze sectoren 
kunnen bijdragen aan het afremmen van 
deze processen door economische 
activiteit te creëren en werkgelegenheid te 
genereren;

Or. es

Amendement 49
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat het concept van groene 
groei en de kansen die met groene groei
gepaard gaan, betrekking hebben op 
diverse sectoren zoals de circulaire 
economie, energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen, afvalbeheer en "cradle to 
cradle"; wijst op het grote economische 
potentieel van deze sectoren;

1. steunt het concept van een groene, 
circulaire economie en de kansen die 
ermee gepaard gaan in alle sectoren van 
de economie, en met name op het gebied 
van energie- en hulpbronnenefficiëntie, 
hernieuwbare energiebronnen, afvalbeheer 
en "cradle to cradle"; wijst op het grote 
economische en 
werkgelegenheidspotentieel van deze 
sectoren;

Or. en

Amendement 50
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat het concept van groene 
groei en de kansen die met groene groei 
gepaard gaan, betrekking hebben op 
diverse sectoren zoals de circulaire 
economie, energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen, afvalbeheer en "cradle to 
cradle"; wijst op het grote economische 
potentieel van deze sectoren;

1. stelt vast dat het concept van groene 
groei en de kansen die met groene groei 
gepaard gaan, betrekking hebben op 
diverse belangrijke sectoren zoals de 
circulaire economie, energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen, afvalbeheer, 
emissiereductie, elektrificatie en "cradle to 
cradle"; wijst op het grote economische 
potentieel van deze sectoren;

Or. en

Amendement 51
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. stelt vast dat het concept van groene 
groei en de kansen die met groene groei 
gepaard gaan, betrekking hebben op 
diverse sectoren zoals de circulaire 
economie, energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen, afvalbeheer en "cradle to 
cradle"; wijst op het grote economische 
potentieel van deze sectoren;

1. stelt vast dat het concept van groene 
groei en de kansen die met groene groei 
gepaard gaan, betrekking hebben op 
diverse gebieden zoals de circulaire 
economie, energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen, afvalbeheer en "cradle to 
cradle"; wijst op het grote economische 
potentieel van deze gebieden voor 
verschillende sectoren;

Or. en

Amendement 52
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat het potentieel van het 
recyclen, composteren en hergebruiken 
van afval onvoldoende wordt benut, 
waardoor kmo's, die milieuvriendelijke 
producten, diensten en oplossingen 
kunnen gebruiken en verkopen, 
aanzienlijke zakelijke kansen mislopen;

Or. lt

Amendement 53
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat groene groei in een breder 
perspectief moet worden geplaatst en ook 
inspanningen in de hele waardeketen en het 
hele ondernemingslandschap moet 
omvatten, inclusief inspanningen door 
economische deelnemers aan de 
industriële productiesector om de 
ecologische voetafdruk van hun 
producten, productieprocessen, 
bedrijfspraktijken en diensten te 
verkleinen;

2. benadrukt dat groene groei in een breder 
perspectief moet worden geplaatst en ook 
inspanningen in de hele waardeketen en het 
hele ondernemingslandschap moet 
omvatten;

Or. en

Amendement 54
Csaba Molnár

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat groene groei in een breder 
perspectief moet worden geplaatst en ook 
inspanningen in de hele waardeketen en het 
hele ondernemingslandschap moet 
omvatten, inclusief inspanningen door 
spelers uit de industriële productiesector 
om de ecologische voetafdruk van hun 
producten, productieprocessen, 
bedrijfspraktijken en diensten te 
verkleinen;

2. benadrukt dat groene groei in een breder 
perspectief moet worden geplaatst en ook 
inspanningen in de hele waardeketen en het 
hele ondernemingslandschap moet 
omvatten, inclusief inspanningen door 
spelers uit de industriële productiesector 
om de ecologische voetafdruk van hun 
producten, productieprocessen, aan de 
productie gerelateerde nevenactiviteiten, 
bedrijfspraktijken en diensten te 
verkleinen;

Or. hu

Amendement 55
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herinnert aan de aanbevelingen van 
het Europees platform voor efficiënt 
hulpbronnengebruik2 ter, waarin erop 
wordt gewezen dat een efficiënt gebruik 
van de hulpbronnen een dynamisch 
fiscaal en regelgevingskader vereist, 
waardoor producenten en consumenten 
de juiste signalen ontvangen om 
producten te leveren en te vragen die 
gedurende hun volledige levenscyclus 
betere milieuprestaties leveren;

__________________
2 ter Het EREP-manifest en de 
bijbehorende beleidsaanbevelingen -
maart 2014.

Or. en
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Amendement 56
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. vraagt de Commissie om binnen het 
initiatief voor een pakket voor een 
circulaire economie een omvattend 
beleidskader uit te werken dat concrete 
beleidsdoelstellingen bevat en waarin de 
bestaande beleidsinstrumenten beter 
worden geïntegreerd en gestroomlijnd; 
wijst erop dat instrumenten en 
maatregelen werkelijke kansen moeten 
bieden en een actieve deelname van kmo's 
aan de circulaire economie moeten 
waarborgen;

Or. en

Amendement 57
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. steunt de doelstellingen van het 
groene actieplan voor het mkb en de 
bijbehorende maatregelen voor kmo's om 
het efficiënte gebruik van hulpbronnen te 
verbeteren, groen ondernemerschap te 
ondersteunen, kansen voor groenere 
waardeketens te benutten en de 
markttoegang voor groene kmo's te 
vergemakkelijken; verzoekt op dit 
actieplan volledig ten uitvoer te leggen en 
vraagt om sterke synergieën, coördinatie 
met en versterking van de relevante 
maatregelen en instrumenten die gepland 
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zijn in het kader van het actieplan voor 
eco-innovatie;

Or. en

Amendement 58
Renato Soru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de wereldeconomie een 
almaar groeiende bevolking – 9 miljard 
mensen in 2050 – moet onderhouden en dat 
natuurlijke grondstoffen niet onuitputtelijk 
zijn en bijgevolg zo efficiënt mogelijk 
moeten worden gebruikt; wijst op nieuwe 
en vernieuwende oplossingen voor deze 
uitdaging zoals nieuwe producten, 
productieprocessen, bedrijfspraktijken, 
diensten en een nieuw ondersteunend 
rechtskader;

3. onderstreept dat de wereldeconomie een 
almaar groeiende bevolking – 9 miljard 
mensen in 2050 – moet onderhouden en dat 
natuurlijke grondstoffen niet onuitputtelijk 
zijn en bijgevolg zo efficiënt mogelijk 
moeten worden gebruikt; wijst erop dat het 
benutten van nieuwe en vernieuwende 
oplossingen voor deze uitdaging, nieuwe 
producten, productieprocessen, 
bedrijfspraktijken, diensten, een nieuw 
ondersteunend rechtskader en innovaties 
in de digitale sector die het kader 
veranderen, zoals het internet van de 
dingen, de enige weg vooruit is;

Or. en

Amendement 59
Barbara Kappel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de wereldeconomie een 
almaar groeiende bevolking – 9 miljard 
mensen in 2050 – moet onderhouden en dat 
natuurlijke grondstoffen niet onuitputtelijk 
zijn en bijgevolg zo efficiënt mogelijk 
moeten worden gebruikt; wijst op nieuwe 

3. onderstreept dat de wereldeconomie een 
almaar groeiende bevolking – 9 miljard 
mensen in 2050 – moet onderhouden en dat
natuurlijke grondstoffen niet onuitputtelijk 
zijn en bijgevolg zo efficiënt mogelijk 
moeten worden gebruikt; wijst op nieuwe 
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en vernieuwende oplossingen voor deze 
uitdaging zoals nieuwe producten, 
productieprocessen, bedrijfspraktijken, 
diensten en een nieuw ondersteunend 
rechtskader;

en vernieuwende oplossingen voor deze 
uitdaging zoals nieuwe producten, 
productieprocessen, bedrijfspraktijken, 
diensten en een nieuw ondersteunend 
rechtskader; is van mening dat dit 
rechtskader in alle lidstaten technisch en 
economisch toepasbaar en uitvoerbaar 
moet zijn;

Or. de

Amendement 60
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de wereldeconomie een 
almaar groeiende bevolking – 9 miljard 
mensen in 2050 – moet onderhouden en dat 
natuurlijke grondstoffen niet onuitputtelijk 
zijn en bijgevolg zo efficiënt mogelijk 
moeten worden gebruikt; wijst op nieuwe 
en vernieuwende oplossingen voor deze 
uitdaging zoals nieuwe producten, 
productieprocessen, bedrijfspraktijken, 
diensten en een nieuw ondersteunend 
rechtskader;

3. onderstreept dat de wereldeconomie een 
almaar groeiende bevolking – 9 miljard 
mensen in 2050 – moet onderhouden en dat 
natuurlijke grondstoffen niet onuitputtelijk 
zijn en bijgevolg zo efficiënt mogelijk 
moeten worden gebruikt; wijst op 
vernieuwende en groene oplossingen voor 
deze uitdaging zoals nieuwe producten, 
productieprocessen, bedrijfspraktijken, 
diensten en een nieuw ondersteunend 
rechtskader;

Or. it

Amendement 61
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de wereldeconomie een 
almaar groeiende bevolking – 9 miljard 

3. onderstreept dat de wereldeconomie een 
almaar groeiende bevolking – 9 miljard 
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mensen in 2050 – moet onderhouden en dat 
natuurlijke grondstoffen niet onuitputtelijk 
zijn en bijgevolg zo efficiënt mogelijk 
moeten worden gebruikt; wijst op nieuwe 
en vernieuwende oplossingen voor deze 
uitdaging zoals nieuwe producten, 
productieprocessen, bedrijfspraktijken, 
diensten en een nieuw ondersteunend 
rechtskader;

mensen in 2050 – moet onderhouden en dat 
natuurlijke grondstoffen niet onuitputtelijk 
zijn en bijgevolg op een duurzame manier 
en zo efficiënt mogelijk moeten worden 
gebruikt; wijst op nieuwe en vernieuwende 
oplossingen voor deze uitdaging zoals 
nieuwe producten, productieprocessen, 
bedrijfspraktijken, diensten en een nieuw 
ondersteunend rechtskader en financiële 
ondersteuning;

Or. en

Amendement 62
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de wereldeconomie een 
almaar groeiende bevolking – 9 miljard 
mensen in 2050 – moet onderhouden en dat 
natuurlijke grondstoffen niet onuitputtelijk 
zijn en bijgevolg zo efficiënt mogelijk 
moeten worden gebruikt; wijst op nieuwe 
en vernieuwende oplossingen voor deze 
uitdaging zoals nieuwe producten, 
productieprocessen, bedrijfspraktijken, 
diensten en een nieuw ondersteunend 
rechtskader;

3. onderstreept dat de wereldeconomie een 
almaar groeiende bevolking – 9 miljard 
mensen in 2050 – moet onderhouden en dat 
natuurlijke grondstoffen niet onuitputtelijk 
zijn en bijgevolg zo efficiënt mogelijk 
moeten worden gebruikt; wijst op nieuwe 
en vernieuwende duurzame oplossingen 
voor deze uitdaging zoals nieuwe 
producten, productieprocessen, 
bedrijfspraktijken, diensten en een nieuw 
ondersteunend rechtskader;

Or. en

Amendement 63
Paul Rübig, Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept dat de wereldeconomie een 3. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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almaar groeiende bevolking – 9 miljard 
mensen in 2050 – moet onderhouden en dat 
natuurlijke grondstoffen niet onuitputtelijk 
zijn en bijgevolg zo efficiënt mogelijk 
moeten worden gebruikt; wijst op nieuwe 
en vernieuwende oplossingen voor deze 
uitdaging zoals nieuwe producten, 
productieprocessen, bedrijfspraktijken, 
diensten en een nieuw ondersteunend 
rechtskader;

versie.)

Or. en

Amendement 64
Miriam Dalli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat er, overwegende dat 
micro-ondernemingen duizenden banen 
genereren in heel Europa en bijgevolg 
een ander kader vereisen voor hun 
activiteiten, dringend een duidelijke 
definitie van micro-ondernemingen moet 
worden opgesteld;

Or. en

Amendement 65
Iratxe García Pérez
{FEMM}namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
<Members>Morten Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten om het 
regelgevings- en rechtskader regelmatig te 
herzien om stimulansen en structuren 
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en/of programma's op te nemen om de 
oprichting, formalisering en groei van 
door vrouwen bestuurde (groene) 
ondernemingen te ondersteunen;

Or. en

Amendement 66
Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. moedigt de Commissie aan snel met 
een nieuw ambitieus plan te komen voor 
de ontwikkeling van een Europese 
circulaire economie ter verbetering van de 
rentabiliteit van investeringen van kmo's 
op het gebied van recycling en efficiënt 
gebruik van hulpbronnen;

Or. fr

Amendement 67
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de 
ondernemingscultuur in de EU drastisch 
moet veranderen opdat de economie zou 
kunnen groeien, en met name dat meer 
mensen een eigen bedrijf moeten opzetten, 
er meer handelsperspectieven moeten 
worden gezocht (onder meer in groene 
groei) en mislukkingen en het nemen van 
risico's beter moeten worden aanvaard; 
beklemtoont dat het belangrijk is om deze 
problematiek een centrale plaats in de 

Schrappen
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beleidsvorming te geven; vraagt de 
lidstaten om voor een zachtere landing na 
faillissementen te zorgen, bijvoorbeeld 
door de faillissementswetgeving aan te 
passen zodat mensen kort na het 
faillissement van een onderneming een 
nieuw bedrijf kunnen beginnen, vooral in 
nieuwe en innovatieve sectoren;

Or. it

Amendement 68
Marco Zullo, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de 
ondernemingscultuur in de EU drastisch 
moet veranderen opdat de economie zou 
kunnen groeien, en met name dat meer 
mensen een eigen bedrijf moeten opzetten, 
er meer handelsperspectieven moeten 
worden gezocht (onder meer in groene 
groei) en mislukkingen en het nemen van 
risico's beter moeten worden aanvaard; 
beklemtoont dat het belangrijk is om deze 
problematiek een centrale plaats in de 
beleidsvorming te geven; vraagt de 
lidstaten om voor een zachtere landing na 
faillissementen te zorgen, bijvoorbeeld 
door de faillissementswetgeving aan te 
passen zodat mensen kort na het 
faillissement van een onderneming een 
nieuw bedrijf kunnen beginnen, vooral in 
nieuwe en innovatieve sectoren;

5. is van mening dat de 
ondernemingscultuur in de EU drastisch 
moet veranderen opdat de economie 
groene groei zou kunnen realiseren, en 
met name dat meer mensen een eigen 
bedrijf moeten opzetten, er meer 
handelsperspectieven moeten worden 
gezocht en mislukkingen en het nemen van 
risico's beter moeten worden aanvaard; 
beklemtoont dat het belangrijk is om deze 
problematiek een centrale plaats in de 
beleidsvorming te geven;

Or. it

Amendement 69
Jeppe Kofod
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de 
ondernemingscultuur in de EU drastisch 
moet veranderen opdat de economie zou 
kunnen groeien, en met name dat meer 
mensen een eigen bedrijf moeten opzetten, 
er meer handelsperspectieven moeten 
worden gezocht (onder meer in groene 
groei) en mislukkingen en het nemen van 
risico's beter moeten worden aanvaard; 
beklemtoont dat het belangrijk is om deze 
problematiek een centrale plaats in de 
beleidsvorming te geven; vraagt de 
lidstaten om voor een zachtere landing na 
faillissementen te zorgen, bijvoorbeeld 
door de faillissementswetgeving aan te 
passen teneinde toe te staan dat mensen 
kort na het faillissement van een 
onderneming een nieuwe onderneming 
opstarten, vooral in nieuwe en innovatieve 
sectoren;

5. is van mening dat de 
ondernemingscultuur in de EU drastisch 
moet veranderen opdat de economie zou 
kunnen groeien, en met name dat meer 
mensen een eigen bedrijf moeten opzetten, 
er meer handelsperspectieven moeten 
worden gezocht (onder meer in groene 
groei) en mislukkingen en het nemen van 
risico's beter moeten worden aanvaard; 
beklemtoont dat het belangrijk is om deze 
problematiek een centrale plaats in de 
beleidsvorming te geven; vraagt de 
lidstaten om voor een zachtere landing na 
faillissementen te zorgen, vooral in nieuwe 
en innovatieve sectoren;

Or. en

Amendement 70
Maria Spyraki, Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de 
ondernemingscultuur in de EU drastisch 
moet veranderen opdat de economie zou 
kunnen groeien, en met name dat meer 
mensen een eigen bedrijf moeten opzetten, 
er meer handelsperspectieven moeten 
worden gezocht (onder meer in groene 
groei) en mislukkingen en het nemen van 
risico's beter moeten worden aanvaard; 
beklemtoont dat het belangrijk is om deze 

5. is van mening dat de 
ondernemingscultuur in de EU drastisch 
moet veranderen opdat de economie zou 
kunnen groeien, en met name dat meer 
mensen een eigen bedrijf moeten opzetten, 
er meer handelsperspectieven moeten 
worden gezocht (onder meer in groene 
groei) en mislukkingen en het nemen van 
risico's beter moeten worden aanvaard; 
beklemtoont dat het belangrijk is om deze 
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problematiek een centrale plaats in de 
beleidsvorming te geven; vraagt de 
lidstaten om voor een zachtere landing na 
faillissementen te zorgen, bijvoorbeeld 
door de faillissementswetgeving aan te 
passen zodat mensen kort na het 
faillissement van een onderneming een 
nieuw bedrijf kunnen beginnen, vooral in 
nieuwe en innovatieve sectoren;

problematiek een centrale plaats in de 
beleidsvorming te geven; vraagt de 
lidstaten om voor een zachtere landing na 
faillissementen te zorgen, bijvoorbeeld 
door de faillissementswetgeving aan te 
passen en te vereenvoudigen zodat mensen 
kort na het faillissement van een 
onderneming een nieuw bedrijf kunnen 
beginnen, vooral in nieuwe en innovatieve 
sectoren; verzoekt de Commissie de angst 
om te falen weg te nemen via 
bewustmakingscampagnes en 
voorlichting;

Or. en

Amendement 71
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de 
ondernemingscultuur in de EU drastisch 
moet veranderen opdat de economie zou 
kunnen groeien, en met name dat meer 
mensen een eigen bedrijf moeten opzetten, 
er meer handelsperspectieven moeten 
worden gezocht (onder meer in groene 
groei) en mislukkingen en het nemen van 
risico's beter moeten worden aanvaard; 
beklemtoont dat het belangrijk is om deze 
problematiek een centrale plaats in de 
beleidsvorming te geven; vraagt de 
lidstaten om voor een zachtere landing na 
faillissementen te zorgen, bijvoorbeeld 
door de faillissementswetgeving aan te 
passen zodat mensen kort na het 
faillissement van een onderneming een 
nieuw bedrijf kunnen beginnen, vooral in 
nieuwe en innovatieve sectoren;

5. is van mening dat de 
ondernemingscultuur in de EU drastisch 
moet veranderen opdat de economie zou 
kunnen groeien, en met name dat meer 
mensen een eigen bedrijf moeten opzetten, 
er meer handelsperspectieven moeten 
worden gezocht (onder meer in groene 
groei) en mislukkingen en het nemen van 
risico's beter moeten worden aanvaard; 
beklemtoont dat het belangrijk is om deze 
problematiek een centrale plaats in de 
beleidsvorming te geven; verzoekt de 
lidstaten de belasting op arbeid en de 
vermogensbelasting met elkaar in 
evenwicht te brengen en een helder, 
eenvoudig vennootschapsbelastingstelsel 
in te voeren dat aanzet tot het betalen van 
belastingen en niet tot het ontduiken 
ervan; vraagt de lidstaten om voor een 
zachtere landing na faillissementen te 
zorgen, bijvoorbeeld door de 
faillissementswetgeving aan te passen 
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zodat mensen kort na het faillissement van 
een onderneming een nieuw bedrijf kunnen 
beginnen, vooral in nieuwe en innovatieve 
sectoren;

Or. lt

Amendement 72
Miriam Dalli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de 
ondernemingscultuur in de EU drastisch 
moet veranderen opdat de economie zou 
kunnen groeien, en met name dat meer 
mensen een eigen bedrijf moeten opzetten, 
er meer handelsperspectieven moeten 
worden gezocht (onder meer in groene 
groei) en mislukkingen en het nemen van 
risico's beter moeten worden aanvaard; 
beklemtoont dat het belangrijk is om deze 
problematiek een centrale plaats in de 
beleidsvorming te geven; vraagt de 
lidstaten om voor een zachtere landing na 
faillissementen te zorgen, bijvoorbeeld 
door de faillissementswetgeving aan te 
passen zodat mensen kort na het 
faillissement van een onderneming een 
nieuw bedrijf kunnen beginnen, vooral in 
nieuwe en innovatieve sectoren;

5. is van mening dat de 
ondernemingscultuur in de EU drastisch 
moet veranderen opdat de economie zou 
kunnen groeien, en met name dat meer 
mensen, in het bijzonder jongeren, een 
eigen bedrijf moeten opzetten, er meer 
handelsperspectieven moeten worden 
gezocht (onder meer in groene groei) en 
mislukkingen en het nemen van risico's 
beter moeten worden aanvaard; 
beklemtoont dat het belangrijk is om deze 
problematiek een centrale plaats in de 
beleidsvorming te geven; vraagt de 
lidstaten om voor een zachtere landing na 
faillissementen te zorgen, bijvoorbeeld 
door de faillissementswetgeving aan te 
passen zodat mensen kort na het 
faillissement van een onderneming een 
nieuw bedrijf kunnen beginnen, vooral in 
nieuwe en innovatieve sectoren;

Or. en

Amendement 73
Csaba Molnár

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat de 
ondernemingscultuur in de EU drastisch 
moet veranderen opdat de economie zou 
kunnen groeien, en met name dat meer 
mensen een eigen bedrijf moeten opzetten, 
er meer handelsperspectieven moeten 
worden gezocht (onder meer in groene 
groei) en mislukkingen en het nemen van 
risico's beter moeten worden aanvaard; 
beklemtoont dat het belangrijk is om deze
problematiek een centrale plaats in de 
beleidsvorming te geven; vraagt de 
lidstaten om voor een zachtere landing na 
faillissementen te zorgen, bijvoorbeeld 
door de faillissementswetgeving aan te 
passen zodat mensen kort na het 
faillissement van een onderneming een 
nieuw bedrijf kunnen beginnen, vooral in 
nieuwe en innovatieve sectoren;

5. is van mening dat de 
ondernemingscultuur in de EU drastisch 
moet veranderen opdat de economie zou 
kunnen groeien, en met name dat meer 
mensen een eigen bedrijf moeten opzetten, 
er meer handelsperspectieven moeten 
worden gezocht (onder meer in groene 
groei) en mislukkingen en het nemen van 
risico's beter moeten worden aanvaard; 
beklemtoont dat het belangrijk is om deze 
problematiek een centrale plaats in de 
beleidsvorming te geven; vraagt de 
lidstaten om voor een zachtere landing na 
faillissementen te zorgen, bijvoorbeeld 
door de faillissementswetgeving aan te 
passen zodat mensen kort na het 
faillissement van een onderneming een 
nieuw bedrijf kunnen beginnen, vooral in 
nieuwe en innovatieve sectoren, echter 
zonder dat het hierdoor eenvoudiger 
wordt de betalingsverplichtingen te 
ontduiken;

Or. hu

Amendement 74
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat veel Europese kmo's 
tegenwoordig op internationaal vlak 
meedingen op het gebied van oplossingen 
die zowel producten als zogeheten 
"groene diensten" omvatten, zoals bouw, 
installatie, reparatie en beheer; merkt op 
dat deze diensten een centrale rol spelen 
in de ontwikkeling, verkoop en uitvoer 
van groene producten; verzoekt de 
Commissie om groene diensten op te 
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nemen in de lopende onderhandelingen 
over de overeenkomst inzake 
milieugoederen en in bilaterale 
handelsovereenkomsten zoals het TTIP, 
om de belemmeringen te beperken voor 
Europese kmo's en aanbieders van 
diensten die internationaal willen 
uitbreiden;

Or. en

Amendement 75
Davor Ivo Stier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept het belang van goed 
bestuur, een onafhankelijk gerechtelijke 
apparaat, transparantie en de rechtsstaat 
in de gehele EU om een goed 
ondernemingsklimaat te scheppen en een 
markt tot stand te brengen met gelijke 
concurrentievoorwaarden voor alle 
kmo's;

Or. en

Amendement 76
Jeppe Kofod, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Kopje 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Efficiënt gebruik en beheer van 
hulpbronnen

Or. en
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Amendement 77
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat concrete initiatieven 
om de het efficiënte gebruik en het beheer 
van hulpbronnen in kmo's te versterken 
van cruciaal belang zijn, zowel om kosten 
te besparen als om nieuwe 
hulpbronnenstromen te genereren; is 
ingenomen met het feit dat 93% van de 
kmo's al stappen onderneemt om 
efficiënter om te springen met 
hulpbronnen2quater; herinnert de 
Commissie er evenwel aan dat meer dan 
de helft van de kmo's aangeeft dat zij 
moeilijkheden ondervinden bij de 
tenuitvoerlegging van deze maatregelen 
vanwege complexe juridische of 
administratieve 
procedures2quinquies; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten daarom om dit 
probleem aan te pakken via betere 
regelgeving en sturing voor kmo's;

__________________
2quaterFlash Eurobarometer 381.
2quinquiesFlash Eurobarometer 381.

Or. en

Amendement 78
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat industriële 
symbioses moeten worden bevorderd, met 
name om het efficiënte gebruik van 
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hulpbronnen te verbeteren op basis van 
het idee dat een afval product in de ene 
sector een waardevolle hulpbron kan zijn 
in een andere sector; is in dat opzicht 
ingenomen met de aandacht van de 
Commissie voor symbioses en clusters en 
spoort de Commissie aan om concrete 
initiatieven voor te stellen om de 
sectoroverschrijdende samenwerking en 
het beheer van hulpbronnen te 
bevorderen; benadrukt dat micro-
ondernemingen en start-ups toegang 
moeten krijgen tot zulke clusters en 
industriële symbioses;

Or. en

Amendement 79
Jeppe Kofod, Dan Nica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herinnert de Commissie eraan dat 
het efficiënte gebruik van hulpbronnen en 
afvalbeheer bijzondere aandacht moeten 
krijgen, met name in de bouw- en 
afbraaksector; is van mening dat een 
milieubewuste aanpak met aandacht voor 
de volksgezondheid van de recyclage van 
bouw- en afbraakafval bijzondere 
aandacht van de Commissie verdient; 
wijst op de enorme verschillen in de 
recyclagepercentages voor bouw- en 
afbraakafval in de Europese Unie, 
waarbij sommige lidstaten een 
recyclagepercentage van 90 % laten 
optekenen, terwijl het gemiddelde in de 
EU net iets minder dan 50 % bedraagt;

Or. en
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Amendement 80
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herinnert de Commissie eraan dat 
kmo's in alle bedrijfssectoren baat 
kunnen hebben bij initiatieven voor een 
efficiënt gebruik en beheer van 
hulpbronnen; verzoekt de Commissie om 
een kader vast te stellen voor 
kennisbeheer en informatie-uitwisseling 
tussen kmo's in verschillende sectoren en 
over de grenzen van de lidstaten heen;

Or. en

Amendement 81
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat er, gezien de huidige 
omstandigheden, waarin de gebrekkige 
toegang tot gepaste bronnen van 
durfkapitaal, vooral in de beginfase van 
een bedrijf, één van de grootste 
belemmeringen blijft voor de oprichting 
en ontwikkeling van groeigerichte 
bedrijven, in het actieplan van de 
Commissie voor betere toegang tot 
financiering voor kmo's veel aandacht 
wordt besteed aan durfkapitaal als 
mogelijke financiering van groei; 
onderstreept evenwel dat dit soort 
financiering slechts voor een klein aantal 
kmo's geschikt is, dat bankleningen nog 
altijd de voornaamste vorm van 
financiering uitmaken en dat 
alternatieven zonder uitzondering door de 

Schrappen
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privésector moeten worden uitgewerkt; 
wijst op de mogelijkheden voor 
financiering die in het kader van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen moeten worden verkend;

Or. it

Amendement 82
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat er, gezien de huidige 
omstandigheden, waarin de gebrekkige 
toegang tot gepaste bronnen van 
durfkapitaal, vooral in de beginfase van 
een bedrijf, één van de grootste 
belemmeringen blijft voor de oprichting en 
ontwikkeling van groeigerichte bedrijven, 
in het actieplan van de Commissie voor 
betere toegang tot financiering voor kmo's 
veel aandacht wordt besteed aan 
durfkapitaal als mogelijke financiering van 
groei; onderstreept evenwel dat dit soort 
financiering slechts voor een klein aantal 
kmo's geschikt is, dat bankleningen nog 
altijd de voornaamste vorm van 
financiering uitmaken en dat alternatieven 
zonder uitzondering door de privésector 
moeten worden uitgewerkt; wijst op de 
mogelijkheden voor financiering die in het 
kader van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen moeten worden 
verkend;

6. wijst erop dat er, gezien de huidige 
omstandigheden, waarin de gebrekkige 
toegang tot gepaste bronnen van 
durfkapitaal, vooral in de beginfase van 
een bedrijf, één van de grootste 
belemmeringen blijft voor de oprichting en 
ontwikkeling van groeigerichte bedrijven, 
in het actieplan van de Commissie voor 
betere toegang tot financiering voor kmo's 
veel aandacht wordt besteed aan 
durfkapitaal als mogelijke financiering van 
groei; onderstreept evenwel dat dit soort 
financiering slechts voor een klein aantal 
kmo's geschikt is, dat bankleningen nog 
altijd de voornaamste vorm van 
financiering uitmaken en dat alternatieven 
zonder uitzondering door de privésector 
moeten worden uitgewerkt; wijst in dit 
kader op het belang van het stimuleren 
van alternatieve vormen van 
kredietverlening aan het midden- en 
kleinbedrijf zoals kredietunies; wijst op de 
mogelijkheden voor financiering die in het 
kader van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen moeten worden 
verkend;

Or. nl
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Amendement 83
Csaba Molnár

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat er, gezien de huidige 
omstandigheden, waarin de gebrekkige 
toegang tot gepaste bronnen van 
durfkapitaal, vooral in de beginfase van 
een bedrijf, één van de grootste 
belemmeringen blijft voor de oprichting en 
ontwikkeling van groeigerichte bedrijven, 
in het actieplan van de Commissie voor 
betere toegang tot financiering voor kmo's 
veel aandacht wordt besteed aan 
durfkapitaal als mogelijke financiering van 
groei; onderstreept evenwel dat dit soort 
financiering slechts voor een klein aantal 
kmo's geschikt is, dat bankleningen nog 
altijd de voornaamste vorm van 
financiering uitmaken en dat alternatieven 
zonder uitzondering door de privésector 
moeten worden uitgewerkt; wijst op de 
mogelijkheden voor financiering die in het 
kader van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen moeten worden 
verkend;

6. wijst erop dat er, gezien de huidige 
omstandigheden, waarin de gebrekkige 
toegang tot gepaste bronnen van 
durfkapitaal, vooral in de beginfase van 
een bedrijf, één van de grootste 
belemmeringen blijft voor de oprichting en 
ontwikkeling van groeigerichte bedrijven, 
in het actieplan van de Commissie voor 
betere toegang tot financiering voor kmo's 
veel aandacht wordt besteed aan 
durfkapitaal als mogelijke financiering van 
groei; onderstreept evenwel dat dit soort 
financiering slechts voor een klein aantal 
kmo's geschikt is, dat bankleningen nog 
altijd de voornaamste vorm van 
financiering uitmaken en dat alternatieven 
zonder uitzondering door de privésector 
moeten worden uitgewerkt; wijst op de 
mogelijkheden voor financiering, alsook de 
oprichting van een zelfstandig EU-fonds 
voor de financiering van kmo's door 
middel van durfkapitaal, die in het kader 
van het Europees Fonds voor strategische 
investeringen moeten worden verkend;

Or. hu

Amendement 84
Paul Rübig, Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat er, gezien de huidige 
omstandigheden, waarin de gebrekkige 
toegang tot gepaste bronnen van 

6. wijst erop dat er, gezien de huidige 
omstandigheden, waarin de gebrekkige 
toegang tot gepaste bronnen van 
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durfkapitaal, vooral in de beginfase van 
een bedrijf, één van de grootste 
belemmeringen blijft voor de oprichting en 
ontwikkeling van groeigerichte bedrijven, 
in het actieplan van de Commissie voor 
betere toegang tot financiering voor kmo's 
veel aandacht wordt besteed aan 
durfkapitaal als mogelijke financiering van 
groei; onderstreept evenwel dat dit soort 
financiering slechts voor een klein aantal 
kmo's geschikt is, dat bankleningen nog 
altijd de voornaamste vorm van 
financiering uitmaken en dat alternatieven 
zonder uitzondering door de privésector 
moeten worden uitgewerkt; wijst op de 
mogelijkheden voor financiering die in het 
kader van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen moeten worden 
verkend;

durfkapitaal, vooral in de beginfase van 
een bedrijf, één van de grootste 
belemmeringen blijft voor de oprichting en 
ontwikkeling van groeigerichte bedrijven, 
in het actieplan van de Commissie voor 
betere toegang tot financiering voor kmo's 
veel aandacht wordt besteed aan 
durfkapitaal als mogelijke financiering van 
groei; onderstreept evenwel dat dit soort 
financiering slechts voor een klein aantal 
kmo's geschikt is, dat bankleningen nog 
altijd een belangrijke vorm van 
financiering uitmaken en dat alternatieven 
zonder uitzondering door de privésector 
moeten worden uitgewerkt; wijst op de 
mogelijkheden voor financiering die in het 
kader van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen moeten worden 
verkend;

Or. en

Amendement 85
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat er, gezien de huidige 
omstandigheden, waarin de gebrekkige 
toegang tot gepaste bronnen van 
durfkapitaal, vooral in de beginfase van 
een bedrijf, één van de grootste 
belemmeringen blijft voor de oprichting en 
ontwikkeling van groeigerichte bedrijven, 
in het actieplan van de Commissie voor 
betere toegang tot financiering voor kmo's 
veel aandacht wordt besteed aan 
durfkapitaal als mogelijke financiering van 
groei; onderstreept evenwel dat dit soort 
financiering slechts voor een klein aantal 
kmo's geschikt is, dat bankleningen nog 
altijd de voornaamste vorm van 

6. wijst erop dat er, gezien de huidige 
omstandigheden, waarin de gebrekkige 
toegang tot gepaste bronnen van 
durfkapitaal, vooral in de beginfase van 
een bedrijf, één van de grootste 
belemmeringen blijft voor de oprichting en 
ontwikkeling van groeigerichte bedrijven, 
in het actieplan van de Commissie voor 
betere toegang tot financiering voor kmo's 
veel aandacht wordt besteed aan 
durfkapitaal als mogelijke financiering van 
groei; onderstreept evenwel dat dit soort 
financiering slechts voor een klein aantal 
kmo's geschikt is, dat bankleningen nog 
altijd de voornaamste vorm van 
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financiering uitmaken en dat alternatieven 
zonder uitzondering door de privésector 
moeten worden uitgewerkt; wijst op de 
mogelijkheden voor financiering die in het 
kader van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen moeten worden 
verkend;

financiering uitmaken en dat alternatieven 
door de privésector moeten worden 
uitgewerkt; wijst op de mogelijkheden voor 
financiering die in het kader van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen moeten worden verkend;

Or. en

Amendement 86
Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. moedigt de lidstaten ertoe aan om 
buitenlandse investeringen te stimuleren 
door taalbarrières weg te werken; merkt 
op dat het aanvaarden van aanvragen en 
het verstrekken van gegevens in het 
Engels, als aanvulling op de officiële taal 
of talen van de lidstaat daartoe een stap in 
de goede richting is;

Or. en

Amendement 87
Miloslav Ransdorf

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat het essentieel is dat 
meer steun wordt toegekend aan met 
name micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen (mkmo's) en coöperaties 
van werknemers, teneinde hun 
concurrentievermogen te vergroten in een 
stabiel ondernemingsklimaat, dat de 
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effecten van dominante marktposities van 
grote ondernemingen en conglomeraten 
tot een minimum worden beperkt, dat een 
cultuur van ondernemerschap wordt 
gestimuleerd en dat kmo's geholpen 
worden in de oprichtings- en groeifase;

Or. en

Amendement 88
Miloslav Ransdorf

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om, gezien 
het feit dat potentiële klanten van 
microkredieten gewoonlijk niet in staat 
zijn om waarborgen te bieden en banken 
gewoonlijk niet bereid zijn om hun geld te 
lenen, een Europese garantie voor 
microleningen uit te werken;

Or. en

Amendement 89
Miloslav Ransdorf

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat 90 % van de Europese 
ondernemingen micro-ondernemingen 
zijn (ondernemingen met minder dan tien 
werknemers) en dat de beperkte toegang 
tot krediet, vooral kleine leningen (minder 
dan 25 000 euro), de grootste 
belemmering is voor meer innovatie bij 
deze ondernemingen; is daarom van 
mening dat het voorstel van de Commissie 



AM\1051303NL.doc 49/104 PE549.392v01-00

NL

ook microkredietinitiatieven dient te 
omvatten om de werkgelegenheid in 
micro-ondernemingen te bevorderen, het 
opzetten van nieuwe activiteiten door wie 
van het traditionele leningcircuit 
uitgesloten is aan te moedigen, en 
innovatie in de EU te stimuleren;

Or. en

Amendement 90
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie ertoe op de ontwikkeling te 
steunen van een brede waaier aangepaste
programma's, instrumenten en initiatieven, 
vooral voor nieuwe bedrijfsmodellen in de 
groene economie, gaande van eigen 
vermogen (bijvoorbeeld particuliere 
investeerders, massafinanciering en 
multilaterale handelsfaciliteiten) en hybride 
kapitaalinstrumenten (bijvoorbeeld 
mezzaninefinanciering) tot 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties, garantiefaciliteiten en 
platformen), alsook partnerschappen tussen 
banken en andere operatoren die betrokken 
zijn bij de financiering van kmo's 
(professionele accountants, bedrijfs- of 
kmo-verenigingen en kamers van 
koophandel), met als doel bedrijven te 
ondersteunen bij hun start, groei en 
overgang, rekening houdend met hun 
omvang, omzet en financieringsbehoeften; 
vraagt dat de lidstaten fiscale stimulansen 
voor deze financieringsmodellen 
verstrekken; benadrukt dat de bestaande 
instrumenten ter ondersteuning van kmo's 

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie ertoe op de belangen van 
kmo's mee te nemen in alle bestaande en 
mogelijke toekomstige programma's, 
instrumenten en initiatieven, vooral voor 
nieuwe bedrijfsmodellen in de groene 
economie, gaande van eigen vermogen 
(bijvoorbeeld particuliere investeerders, 
massafinanciering en multilaterale 
handelsfaciliteiten) en hybride 
kapitaalinstrumenten (bijvoorbeeld 
mezzaninefinanciering) tot 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties, garantiefaciliteiten en 
platformen), alsook partnerschappen tussen 
banken en andere operatoren die betrokken 
zijn bij de financiering van kmo's 
(professionele accountants, bedrijfs- of 
kmo-verenigingen en kamers van 
koophandel), met als doel bedrijven te 
ondersteunen bij hun start, groei en 
overgang, rekening houdend met hun 
omvang, omzet en financieringsbehoeften; 
vraagt dat de lidstaten en de regio's fiscale 
stimulansen voor deze 
financieringsmodellen verstrekken; 
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moeten worden uitgebreid met aanvullende 
mogelijkheden inzake groene groei;

benadrukt dat de bestaande instrumenten 
ter ondersteuning van kmo's moeten 
worden uitgebreid met aanvullende 
mogelijkheden inzake groene groei;

Or. en

Amendement 91
Ivan Jakovčić

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie ertoe op de ontwikkeling te 
steunen van een brede waaier aangepaste 
programma's, instrumenten en initiatieven, 
vooral voor nieuwe bedrijfsmodellen in de 
groene economie, gaande van eigen 
vermogen (bijvoorbeeld particuliere 
investeerders, massafinanciering en 
multilaterale handelsfaciliteiten) en hybride 
kapitaalinstrumenten (bijvoorbeeld 
mezzaninefinanciering) tot 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties, garantiefaciliteiten en 
platformen), alsook partnerschappen tussen 
banken en andere operatoren die betrokken 
zijn bij de financiering van kmo's 
(professionele accountants, bedrijfs- of 
kmo-verenigingen en kamers van 
koophandel), met als doel bedrijven te 
ondersteunen bij hun start, groei en 
overgang, rekening houdend met hun 
omvang, omzet en financieringsbehoeften; 
vraagt dat de lidstaten fiscale stimulansen 
voor deze financieringsmodellen 
verstrekken; benadrukt dat de bestaande 
instrumenten ter ondersteuning van kmo's 
moeten worden uitgebreid met aanvullende 
mogelijkheden inzake groene groei;

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie ertoe op de ontwikkeling te 
steunen van een brede waaier aangepaste 
programma's, instrumenten en initiatieven, 
vooral voor nieuwe bedrijfsmodellen in de 
groene economie, gaande van eigen 
vermogen (bijvoorbeeld particuliere 
investeerders, massafinanciering en 
multilaterale handelsfaciliteiten) en hybride 
kapitaalinstrumenten (bijvoorbeeld 
mezzaninefinanciering) tot 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties, garantiefaciliteiten en 
platformen), alsook partnerschappen tussen 
banken en andere operatoren die betrokken 
zijn bij de financiering van kmo's 
(professionele accountants, bedrijfs- of 
kmo-verenigingen en kamers van 
koophandel), met als doel bedrijven te 
ondersteunen bij hun start, groei en 
overgang, rekening houdend met hun
omvang, omzet en financieringsbehoeften; 
vraagt dat de lidstaten fiscale stimulansen 
voor deze financieringsmodellen 
verstrekken; verzoekt de plaatselijke en 
regionale overheden om te zorgen voor 
passende stimulansen; benadrukt dat de 
bestaande instrumenten ter ondersteuning 
van kmo's moeten worden uitgebreid met 
aanvullende mogelijkheden inzake groene 
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groei;

Or. en

Amendement 92
José Blanco López

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie ertoe op de ontwikkeling te 
steunen van een brede waaier aangepaste 
programma's, instrumenten en initiatieven, 
vooral voor nieuwe bedrijfsmodellen in de 
groene economie, gaande van eigen 
vermogen (bijvoorbeeld particuliere 
investeerders, massafinanciering en 
multilaterale handelsfaciliteiten) en hybride 
kapitaalinstrumenten (bijvoorbeeld 
mezzaninefinanciering) tot 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties, garantiefaciliteiten en 
platformen), alsook partnerschappen tussen 
banken en andere operatoren die betrokken 
zijn bij de financiering van kmo's 
(professionele accountants, bedrijfs- of 
kmo-verenigingen en kamers van 
koophandel), met als doel bedrijven te 
ondersteunen bij hun start, groei en 
overgang, rekening houdend met hun 
omvang, omzet en financieringsbehoeften; 
vraagt dat de lidstaten fiscale stimulansen 
voor deze financieringsmodellen 
verstrekken; benadrukt dat de bestaande 
instrumenten ter ondersteuning van kmo's 
moeten worden uitgebreid met aanvullende 
mogelijkheden inzake groene groei;

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie ertoe op de ontwikkeling te 
steunen van een brede waaier aangepaste 
programma's, instrumenten en initiatieven, 
vooral voor nieuwe bedrijfsmodellen in de 
groene economie, gaande van eigen 
vermogen (bijvoorbeeld particuliere 
investeerders, massafinanciering en 
multilaterale handelsfaciliteiten) en hybride 
kapitaalinstrumenten (bijvoorbeeld 
mezzaninefinanciering) tot 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties, garantiefaciliteiten en 
platformen), alsook partnerschappen tussen 
banken en andere operatoren die betrokken 
zijn bij de financiering van kmo's 
(professionele accountants, bedrijfs- of 
kmo-verenigingen en kamers van 
koophandel), met als doel bedrijven te 
ondersteunen bij hun start, groei en 
overgang, rekening houdend met hun 
omvang, omzet en financieringsbehoeften, 
met speciale aandacht voor projecten die 
een positief effect hebben op het creëren 
van economische activiteit en 
werkgelegenheid in gebieden die met 
ontvolking en vergrijzing te maken 
hebben; vraagt dat de lidstaten fiscale 
stimulansen voor deze 
financieringsmodellen verstrekken; 
benadrukt dat de bestaande instrumenten 
ter ondersteuning van kmo's moeten 
worden uitgebreid met aanvullende 
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mogelijkheden inzake groene groei;

Or. es

Amendement 93
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat en roept de 
Commissie ertoe op de ontwikkeling te 
steunen van een brede waaier aangepaste 
programma's, instrumenten en initiatieven, 
vooral voor nieuwe bedrijfsmodellen in de 
groene economie, gaande van eigen 
vermogen (bijvoorbeeld particuliere 
investeerders, massafinanciering en 
multilaterale handelsfaciliteiten) en hybride 
kapitaalinstrumenten (bijvoorbeeld 
mezzaninefinanciering) tot 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties, garantiefaciliteiten en 
platformen), alsook partnerschappen tussen 
banken en andere operatoren die betrokken 
zijn bij de financiering van kmo's 
(professionele accountants, bedrijfs- of 
kmo-verenigingen en kamers van 
koophandel), met als doel bedrijven te 
ondersteunen bij hun start, groei en 
overgang, rekening houdend met hun 
omvang, omzet en financieringsbehoeften; 
vraagt dat de lidstaten fiscale stimulansen 
voor deze financieringsmodellen 
verstrekken; benadrukt dat de bestaande 
instrumenten ter ondersteuning van kmo's 
moeten worden uitgebreid met aanvullende 
mogelijkheden inzake groene groei;

7. benadrukt dat er geen uniforme 
financieringsvorm bestaat voor alle 
soorten ondernemingen en roept de 
Commissie ertoe op de ontwikkeling te 
steunen van een brede waaier aangepaste 
programma's, instrumenten en initiatieven 
voor nieuwe bedrijfsmodellen in de groene 
economie, gaande van eigen vermogen 
(bijvoorbeeld particuliere investeerders, 
massafinanciering en multilaterale 
handelsfaciliteiten) en hybride 
kapitaalinstrumenten (bijvoorbeeld 
mezzaninefinanciering) tot 
schuldinstrumenten (bijvoorbeeld kleine 
bedrijfsobligaties, garantiefaciliteiten en 
platformen), alsook partnerschappen tussen 
banken en andere operatoren die betrokken 
zijn bij de financiering van kmo's 
(professionele accountants, bedrijfs- of 
kmo-verenigingen en kamers van 
koophandel), met als doel bedrijven te 
ondersteunen bij hun start, groei en 
overgang, rekening houdend met hun 
omvang, omzet en financieringsbehoeften; 
vraagt dat de lidstaten fiscale stimulansen 
voor deze financieringsmodellen 
verstrekken; benadrukt dat de bestaande 
instrumenten ter ondersteuning van kmo's 
moeten worden uitgebreid met aanvullende 
mogelijkheden inzake groene groei;

Or. it
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Amendement 94
Hans-Olaf Henkel, Branislav Škripek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat de uniforme 
gemeenschappelijke munt een belangrijke 
rem vormt op de groei van kmo's en 
rechtstreeks heeft geleid tot de-
industrialisering, met name in Zuid-
Europa; merkt op dat de euro veel te sterk 
was voor de zuidelijke landen van de 
Eurozone en veel te zwak voor anderen, 
waaronder Duitsland; onderstreept dat 
dergelijke uniforme financieringswijzen 
leiden tot een financieringswijze die voor 
niemand geschikt is, terwijl de euro 
duidelijk is uitgegroeid tot een uniforme 
munt waarvan de effecten nog nadeliger 
zullen zijn voor groene groei;

Or. en

Amendement 95
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. spoort de lokale overheden aan om 
de indirecte middelen waarover zij 
beschikken aan te wenden ter 
ondersteuning van initiatieven van kmo's 
op het gebied van groene innovatie, onder 
meer door te voorzien in mechanismen 
om die middelen te koppelen aan de 
directe middelen (bijvoorbeeld via de 
slimme-specialisatiestrategieën) die 
gericht zijn op de ontdekking of 
oprichting van kennisclusters en 
hoogwaardige districten;
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Or. it

Amendement 96
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten toe te zien op de resultaten die 
daadwerkelijk worden behaald door de 
kmo's die toegang hebben gehad tot de 
financieringsmaatregelen voor groene 
innovaties teneinde de doeltreffendheid 
van die maatregelen te beoordelen; spoort 
de Commissie aan om, indien de 
resultaten onbevredigend zijn, op korte 
termijn passende wijzigingen door te 
voeren om de maatregelen doeltreffender 
te maken;

Or. it

Amendement 97
Gerben-Jan Gerbrandy, Philippe De Backer, Pavel Telička, Fredrick Federley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst erop dat kmo's naar 
verwachting een belangrijke rol zullen 
spelen in de circulaire economie, doordat 
zij duurzame, maar toch arbeidsintensieve 
diensten aanbieden, zoals reparatie, 
opfrissing en recyclage; merkt op dat een 
verschuiving van belastingen op arbeid 
naar belastingen op het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen een absolute 
vereiste is voor het succes van kmo's op de 
lange termijn; wijst erop dat de Europese 



AM\1051303NL.doc 55/104 PE549.392v01-00

NL

Commissie, de OESO, het IMF, de IAO, 
het Europees Parlement en de Eurogroep 
het beginsel van een verschuiving van 
belastingen op arbeid naar belastingen op 
het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
en consumptie duidelijk steunen; verzoekt 
de Commissie om de effecten van een 
verschuiving van belastingen op arbeid 
naar belastingen op het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen te beoordelen en 
initiatieven voor te stellen met het oog op 
een dergelijke belastingverschuiving;

Or. en

Amendement 98
Renato Soru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat ondernemers, kmo's, 
ondernemersorganisaties en 
ondersteunende organisaties beter op de 
hoogte moeten zijn van de 
financieringsmogelijkheden voor 
efficiëntere technologie of voor diensten 
zoals adviesverstrekking, begeleiding en 
opleiding op het vlak van ecologisch 
ontwerp, hulpbronnenbeheer en groen 
ondernemerschap, en van de 
beschikbaarheid van groene technologie, 
producten en diensten die gunstig zouden 
kunnen zijn voor hun bedrijven;

9. benadrukt dat ondernemers, kmo's, 
ondernemersorganisaties en 
ondersteunende organisaties beter op de 
hoogte moeten zijn van de 
financieringsmogelijkheden voor 
efficiëntere technologie of voor diensten 
zoals adviesverstrekking, begeleiding en 
opleiding op het vlak van ecologisch 
ontwerp, hulpbronnenbeheer en groen 
ondernemerschap, en van de 
beschikbaarheid van groene technologie, 
producten en diensten die gunstig zouden 
kunnen zijn voor hun bedrijven; wijst 
eveneens op de behoefte aan eenvoudige, 
toegankelijke informatiebronnen en 
gegevensbanken voor deze producten en 
diensten;

Or. en
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Amendement 99
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat ondernemers, kmo's, 
ondernemersorganisaties en 
ondersteunende organisaties beter op de 
hoogte moeten zijn van de 
financieringsmogelijkheden voor 
efficiëntere technologie of voor diensten 
zoals adviesverstrekking, begeleiding en 
opleiding op het vlak van ecologisch 
ontwerp, hulpbronnenbeheer en groen 
ondernemerschap, en van de 
beschikbaarheid van groene technologie, 
producten en diensten die gunstig zouden 
kunnen zijn voor hun bedrijven;

9. benadrukt dat ondernemers, kmo's, 
ondernemersorganisaties en 
ondersteunende organisaties beter op de 
hoogte moeten zijn van de 
financieringsmogelijkheden voor 
efficiëntere technologie of voor diensten 
zoals adviesverstrekking, begeleiding en 
opleiding op het vlak van ecologisch 
ontwerp, hulpbronnenbeheer en groen 
ondernemerschap, en van de 
beschikbaarheid van groene technologie, 
producten en diensten die gunstig zouden 
kunnen zijn voor hun bedrijven; verzoekt 
de lidstaten en de EU om het aanbieden 
van diensten door kmo's op dat gebied te 
bevorderen, in het bijzonder op het 
regionale en lokale niveau en om meer 
middelen uit de Europese Structuur- en 
investeringsfondsen aan die doelstellingen 
toe te wijzen;

Or. en

Amendement 100
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat ondernemers, kmo's, 
ondernemersorganisaties en 
ondersteunende organisaties beter op de 
hoogte moeten zijn van de 
financieringsmogelijkheden voor 

9. benadrukt dat ondernemers, kmo's, 
ondernemersorganisaties en 
ondersteunende organisaties beter op de 
hoogte moeten zijn van de 
financieringsmogelijkheden voor 
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efficiëntere technologie of voor diensten 
zoals adviesverstrekking, begeleiding en 
opleiding op het vlak van ecologisch 
ontwerp, hulpbronnenbeheer en groen 
ondernemerschap, en van de 
beschikbaarheid van groene technologie, 
producten en diensten die gunstig zouden 
kunnen zijn voor hun bedrijven;

efficiëntere technologie of voor diensten 
zoals adviesverstrekking, begeleiding en 
opleiding op het vlak van ecologisch 
ontwerp, hulpbronnenbeheer en groen 
ondernemerschap, en van de 
beschikbaarheid van groene technologie, 
producten en diensten die gunstig zouden 
kunnen zijn voor hun bedrijven, en dat alle 
informatie over die mogelijkheden 
daarom eenvoudig toegankelijk moet zijn 
en moet worden meegedeeld op een 
manier die optimaal is afgestemd op de 
logica en werkmethoden van kmo's;

Or. en

Amendement 101
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie erop toe te zien 
dat kmo's en met name groene en 
innovatieve kmo's in de uitvoeringsfase
van het investeringsplan voor Europa de 
voornaamste begunstigden zullen zijn van 
de in het kader van dit voorstel verstrekte 
steun;

10. vraagt de Commissie en de EIB erop 
toe te zien dat de uitvoering van het 
investeringsplan voor Europa wordt 
onderbouwd met duidelijke 
duurzaamheidscriteria, met inbegrip van 
doelstellingen voor het efficiënte gebruik 
van hulpbronnen en energie-efficiëntie;
wijst erop dat bij de tenuitvoerlegging 
ervan moet worden verzekerd dat eco-
innovatieve kmo's de voornaamste 
begunstigden zullen zijn van de in het 
kader van dit voorstel verstrekte steun; 
dringt erop aan op duidelijke criteria, 
onder meer ten aanzien van de Europese 
meerwaarde, uit te werken om deze 
doelstelling te verwezenlijken en om de 
verlening van adviesdiensten inzake het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en 
eco-innovatie voor kmo's te versterken;

Or. en
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Amendement 102
Barbara Kappel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie erop toe te zien 
dat kmo's en met name groene en 
innovatieve kmo's in de uitvoeringsfase 
van het investeringsplan voor Europa de 
voornaamste begunstigden zullen zijn van 
de in het kader van dit voorstel verstrekte 
steun;

10. vraagt de Commissie erop toe te zien 
dat kmo's in de uitvoeringsfase van het 
investeringsplan voor Europa de 
voornaamste begunstigden zullen zijn van 
de in het kader van dit voorstel verstrekte 
steun; wijst de Commissie er in dit 
verband op dat haar activiteiten 
technologieneutraal moeten zijn;

Or. de

Amendement 103
Paul Rübig, Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. vraagt de Commissie erop toe te zien
dat kmo's en met name groene en 
innovatieve kmo's in de uitvoeringsfase 
van het investeringsplan voor Europa de 
voornaamste begunstigden zullen zijn van 
de in het kader van dit voorstel verstrekte 
steun;

10. vraagt de Commissie erop toe te zien 
dat kmo's, waaronder groene en 
innovatieve kmo's, in de uitvoeringsfase 
van het investeringsplan voor Europa de 
voornaamste begunstigden zullen zijn van 
de in het kader van dit voorstel verstrekte 
steun; vraagt de EIB en de Commissie om 
ervoor te zorgen dat alle categorieën die 
zijn opgesomd in de aanbeveling van de 
Commissie betreffende de definitie van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (C(2003)1422) hier in 
gelijke mate van profiteren;

Or. en
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Amendement 104
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt erop aan om de financiering 
uit hoofde van COSME en Horizon 2020 
meer toe te spitsen op de ontwikkeling van 
eco-innovatieve oplossingen door en voor 
kmo's en steunt financiering voor de 
verbetering van productontwerp en 
procesprestaties, waarbij moet worden 
voortgebouwd op de geslaagde ervaring 
van het programma voor eco-innovatie in 
het kader van het programma voor 
concurrentievermogen en innovatie in het 
vorige MFK; wijst in het bijzonder op de 
volledige tenuitvoerlegging van het kmo-
instrument in het kader van Horizon 
2020;

Or. en

Amendement 105
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat de 
kapitaalmarkten moeten worden 
gemobiliseerd voor de overgang naar een 
groene economie, waarbij de obstakels 
voor een optimalisatie van 
langetermijninvesteringen vanwege het 
kortetermijndenken op de financiële 
markten moeten worden overwonnen; 
verzoekt de Commissie om de behoefte om 
privékapitaal te mobiliseren voor de 
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overgang naar een koolstofluwe economie 
via investeringen in hernieuwbare energie 
en het efficiënte gebruik van hulpbronnen 
actief aan te pakken; wijst erop dat de rol 
van verschillende beleidsinstrumenten, 
zoals monetaire instrumenten, financiële 
regelgeving, overheidsstimulansen en 
beleid inzake boekhouding en 
openbaarmaking, moet worden 
geanalyseerd; verzoekt de Commissie om 
beleidsvoorstellen in te dienen om de 
financiële regelingen in de regelgeving te 
verbeteren; verwijst naar huidige 
internationale initiatieven op dit domein, 
zoals de werkzaamheden van UNEP-
onderzoek naar de opzet van een 
duurzaam financieel stelsel en het 
klimaatinitiatief voor de kapitaalmarkten;

Or. en

Amendement 106
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is ingenomen met de openstelling 
van aanbestedingen uit hoofde van het 
kmo-instrument waarin de nadruk wordt 
gelegd op eco-innovatie en de levering 
van grondstoffen, de eco-innovatieve 
productie en verwerking van 
levensmiddelen en innovatie op het gebied 
van efficiënte energiesystemen; steunt de 
versterking van de begroting van het kmo-
instrument op die gebieden en de 
openstelling van bijkomende 
aanbestedingen voor eco-innovatie voor 
alle aspecten van maatschappelijke 
uitdagingen en industrieel leiderschap als 
prioritaire gebieden van Horizon 2020;
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Or. en

Amendement 107
Paul Rübig, Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beklemtoont dat het belangrijk is actief 
naar sectoroverschrijdende samenwerking 
te streven, aangezien innovatie en nieuwe 
groeimogelijkheden dankzij de 
kruisbestuiving van ideeën en innovatieve 
concepten kunnen worden aangemoedigd; 
is ingenomen met de actie "door clusters 
gefaciliteerde projecten voor nieuwe 
industriële waardeketens" in het kader van 
Horizon 2020, die het innovatiepotentieel 
van kmo's op onder meer het vlak van eco-
innovatieve en hulpbronnenefficiënte 
oplossingen zal helpen ontsluiten;

11. beklemtoont dat het belangrijk is actief 
naar samenwerking tussen verschillende 
sectoren, waardeketens en geografische 
gebieden te streven, aangezien innovatie en 
nieuwe groeimogelijkheden dankzij de 
kruisbestuiving van ideeën en innovatieve 
concepten kunnen worden aangemoedigd; 
is ingenomen met de actie "door clusters 
gefaciliteerde projecten voor nieuwe 
industriële waardeketens" in het kader van 
Horizon 2020, die het innovatiepotentieel 
van kmo's op onder meer het vlak van eco-
innovatieve en hulpbronnenefficiënte 
oplossingen zal helpen ontsluiten;

Or. en

Amendement 108
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is ingenomen met de oprichting 
van een Europees Kenniscentrum voor 
hulpbronnenefficiëntie dat advies en 
bijstand zal verlenen aan kmo's die hun 
prestaties ten aanzien van het efficiënte 
gebruik van hulpbronnen willen 
verbeteren; wijst erop dat dit centrum 
moet worden opgezet als een krachtig 
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netwerk van partners uit alle regio's van 
de EU en moet voortbouwen op beproefde 
ervaringen in de lidstaten; is van mening 
dat het kmo's naar Europese, nationale en 
regionale programma's op dit actieterrein 
dient te leiden en toegang dient te bieden 
tot deskundigheid, netwerken en 
infrastructuur;

Or. en

Amendement 109
Ivan Jakovčić

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt het belang van de al dan niet 
grensoverschrijdende kennisoverdracht en 
kennisdeling door meerdere 
belanghebbenden via informele netwerken, 
in het bijzonder voor kmo's en micro-
ondernemingen, ter bewustmaking van 
bestaande en nieuwe innovatietechnieken, 
goede praktijken, manieren om gepaste 
financiering te verkrijgen, mogelijke
overheidssteunregelingen, de toepasselijke 
rechtskaders en de minst ingewikkelde 
administratie;

12. benadrukt het belang van de al dan niet 
grensoverschrijdende kennisoverdracht en 
kennisdeling door meerdere 
belanghebbenden via informele netwerken, 
in het bijzonder voor kmo's en micro-
ondernemingen, ter bewustmaking van 
bestaande en nieuwe innovatietechnieken, 
goede praktijken, manieren om gepaste 
financiering te verkrijgen, mogelijke 
regelingen voor steun van nationale, 
regionale en plaatselijke overheden, de 
toepasselijke rechtskaders en de minst 
ingewikkelde administratie;

Or. en

Amendement 110
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt het belang van de al dan niet 
grensoverschrijdende kennisoverdracht en 
kennisdeling door meerdere 
belanghebbenden via informele netwerken, 
in het bijzonder voor kmo's en micro-
ondernemingen, ter bewustmaking van 
bestaande en nieuwe innovatietechnieken, 
goede praktijken, manieren om gepaste 
financiering te verkrijgen, mogelijke 
overheidssteunregelingen, de toepasselijke 
rechtskaders en de minst ingewikkelde 
administratie;

12. benadrukt het belang van de al dan niet 
grensoverschrijdende kennisoverdracht en 
kennisdeling door meerdere 
belanghebbenden via informele netwerken, 
in het bijzonder voor kmo's en micro-
ondernemingen, ter bewustmaking van 
bestaande en nieuwe innovatietechnieken, 
goede praktijken, manieren om gepaste 
financiering te verkrijgen, mogelijke 
overheidssteunregelingen, de toepasselijke 
rechtskaders en de minst ingewikkelde 
administratie en herinnert eraan dat de 
bestaande nationale contactpunten voor 
de EU-financieringsprogramma's en het 
Enterprise Europe Network volledig 
moeten worden betrokken bij de steun 
voor kmo's en kmo's proactief moeten 
informeren, begeleiden en ondersteunen 
om financieringsmogelijkheden op EU-, 
nationaal of regionaal niveau te 
identificeren;

Or. en

Amendement 111
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt het belang van de al dan niet 
grensoverschrijdende kennisoverdracht en 
kennisdeling door meerdere 
belanghebbenden via informele 
netwerken, in het bijzonder voor kmo's en 
micro-ondernemingen, ter bewustmaking 
van bestaande en nieuwe 
innovatietechnieken, goede praktijken, 
manieren om gepaste financiering te 
verkrijgen, mogelijke 
overheidssteunregelingen, de toepasselijke 

12. benadrukt het belang van de al dan niet 
grensoverschrijdende kennisoverdracht en 
kennisdeling door meerdere 
belanghebbenden, in het bijzonder voor 
kmo's en micro-ondernemingen, ter 
bewustmaking van bestaande en nieuwe 
innovatietechnieken, goede praktijken, 
manieren om gepaste financiering te 
verkrijgen, mogelijke 
overheidssteunregelingen, de toepasselijke 
rechtskaders en de minst ingewikkelde 
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rechtskaders en de minst ingewikkelde 
administratie;

administratie;

Or. it

Amendement 112
Gerben-Jan Gerbrandy, Philippe De Backer, Fredrick Federley, Pavel Telička

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat sectorfederaties een 
belangrijke rol spelen bij het verstrekken 
van relevante informatie en relevant advies 
over groene technologie, 
financieringsmogelijkheden en de 
procedures hiervoor; vraagt de Commissie 
en de lidstaten om eventuele leemten als 
gevolg van het ontbreken van deze 
ondersteuning op te vullen;

13. merkt op dat sectorfederaties een 
belangrijke rol spelen bij het verstrekken 
van relevante informatie en relevant advies 
over groene technologie, 
financieringsmogelijkheden en de 
procedures hiervoor; vraagt de Commissie 
en de lidstaten om eventuele leemten als 
gevolg van het ontbreken van deze
ondersteuning op te vullen; vraagt hen 
eveneens om in samenwerking met de 
sectorale federaties en ondernemingen 
nader te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn en om duurzame 
oplossingen te versnellen en te investeren 
in milieuvriendelijke technologie, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en de 
kringloopeconomie;

Or. en

Amendement 113
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat sectorfederaties een 
belangrijke rol spelen bij het verstrekken 
van relevante informatie en relevant advies 

13. spoort de sectorfederaties aan om een 
grotere rol te spelen bij het verstrekken van 
relevante informatie en relevant advies 
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over groene technologie, 
financieringsmogelijkheden en de 
procedures hiervoor; vraagt de Commissie 
en de lidstaten om eventuele leemten als 
gevolg van het ontbreken van deze 
ondersteuning op te vullen;

over groene technologie, 
financieringsmogelijkheden en de 
procedures hiervoor; vraagt de Commissie 
en de lidstaten om eventuele leemten als 
gevolg van het ontbreken van deze 
ondersteuning op te vullen;

Or. it

Amendement 114
Maria Spyraki, Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst op de groeiende kloof tussen 
de behoeften van kmo's en de 
vaardigheden van werknemers; merkt op 
dat 26 % van de werkgevers in Europa het 
moeilijk heeft om werknemers met de 
juiste vaardigheden te vinden;

Or. en

Amendement 115
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst erop dat naast de horizontale 
dimensie van kennisuitwisseling (tussen 
kmo's) de horizontale coördinatie tussen 
de instellingen, fondsen en 
financieringsinstrumenten van de EU een 
cruciale rol speelt in het overwinnen van 
de kloof tussen de verwachtingen en de 
tenuitvoerlegging; benadrukt dat kmo-
netwerken en -organisaties op het lokale, 
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regionale en nationale niveau tijdig en 
proactief bij dit proces moeten worden 
betrokken om informatie en sturing te 
geven inzake het gebruik van de 
beschikbare en geplande Europese 
financieringsmogelijkheden; herinnert de 
Commissie eraan om alle beschikbare 
middelen voor communicatie en 
kennisoverdracht (promotiemailings, 
sociale media, webinars enz.) te benutten 
en om wedstrijden te organiseren voor 
studenten en jonge ondernemers;

Or. en

Amendement 116
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is ingenomen met de bevordering 
van het efficiënte gebruik van 
hulpbronnen en de 
bewustmakingsactiviteiten van het
Enterprise Europe Network (EEN); steunt 
de organisatie van een Europese 
campagne voor het efficiënte gebruik van 
hulpbronnen om kmo's te informeren 
over de voordelen en kansen die het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen biedt 
en vraagt de Commissie om de EEN de 
nodige middelen te geven om deze 
campagne te organiseren; verzoekt de 
Europese Commissie en het EEN om met 
sectorale verenigingen, vakbonden, 
kmo's, ngo's, de academische wereld en 
regionale initiatieven samen te werken 
rond het efficiënte gebruik van 
hulpbronnen;

Or. en
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Amendement 117
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst op het belang van het tot 
stand brengen van industriële synergieën 
met betrekking tot recycling en van het 
helpen van bedrijven om te ontdekken op 
welke wijze hun energie, afvalstoffen en 
bijproducten als grondstoffen voor 
anderen kunnen dienen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten benaderingen 
zoals die van het Britse National 
Industries Symbiosis Programme te 
bevorderen; verzoekt om de oprichting 
van een pan-Europees netwerk van 
industriële symbiose-initiatieven;

Or. en

Amendement 118
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Ondertitel 4

Ontwerpresolutie Amendement

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie Onderzoek, ontwikkeling, innovatie en 
vaardigheden

Or. en

Amendement 119
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat fundamentele O&O 
(onderzoek en ontwikkeling) die 
noodzakelijk is voor nieuwe 
technologische ontwikkelingen, moet 
worden uitgebreid; beklemtoont het belang 
van de herindustrialisering van Europa 
gezien de betekenis van de be- en 
verwerkende industrie voor onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie (O&O&I) en 
bijgevolg het concurrentievoordeel van de 
EU in de toekomst;

14. benadrukt dat fundamentele O&O 
(onderzoek en ontwikkeling) die 
noodzakelijk is voor nieuwe 
technologische ontwikkelingen, moet 
worden uitgebreid; beklemtoont het belang 
van de herindustrialisering van Europa 
gezien de betekenis van de be- en 
verwerkende industrie voor onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie (O&O&I) en 
bijgevolg het concurrentievoordeel van de 
EU in de toekomst; is van mening dat niet-
technologische, organisatorische en 
systeeminnovatie en innovatie in de 
overheidssector evenveel aandacht moeten 
krijgen als door technologie gestuurde 
oplossingen;

Or. en

Amendement 120
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat fundamentele O&O 
(onderzoek en ontwikkeling) die 
noodzakelijk is voor nieuwe 
technologische ontwikkelingen, moet 
worden uitgebreid; beklemtoont het belang 
van de herindustrialisering van Europa 
gezien de betekenis van de be- en 
verwerkende industrie voor onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie (O&O&I) en 
bijgevolg het concurrentievoordeel van de 
EU in de toekomst;

14. benadrukt dat fundamentele O&O 
(onderzoek en ontwikkeling) die 
noodzakelijk is voor nieuwe 
technologische ontwikkelingen, moet 
worden uitgebreid en dat kmo's volledig 
bij dit proces moeten worden betrokken;
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Or. en

Amendement 121
Paul Rübig, Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat fundamentele O&O 
(onderzoek en ontwikkeling) die 
noodzakelijk is voor nieuwe 
technologische ontwikkelingen, moet 
worden uitgebreid; beklemtoont het belang 
van de herindustrialisering van Europa 
gezien de betekenis van de be- en 
verwerkende industrie voor onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie (O&O&I) en 
bijgevolg het concurrentievoordeel van de 
EU in de toekomst;

14. benadrukt dat fundamentele O&O 
(onderzoek en ontwikkeling) moet worden 
uitgebreid en de verdere omzetting van 
basisresultaten van O&O in 
technologische ontwikkelingen actief moet 
worden ondersteund; beklemtoont het 
belang van de herindustrialisering van 
Europa gezien de betekenis van de be- en 
verwerkende industrie voor onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie (O&O&I) en 
bijgevolg het concurrentievoordeel van de 
EU in de toekomst;

Or. en

Amendement 122
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat fundamentele O&O 
(onderzoek en ontwikkeling) die 
noodzakelijk is voor nieuwe 
technologische ontwikkelingen, moet 
worden uitgebreid; beklemtoont het belang 
van de herindustrialisering van Europa 
gezien de betekenis van de be- en 
verwerkende industrie voor onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie (O&O&I) en 
bijgevolg het concurrentievoordeel van de 
EU in de toekomst;

14. benadrukt dat fundamentele O&O 
(onderzoek en ontwikkeling) die 
noodzakelijk is voor nieuwe 
technologische vooruitgang, 
doeltreffender moet worden ontwikkeld; 
beklemtoont het belang van de 
herindustrialisering van Europa gezien de 
betekenis van de be- en verwerkende 
industrie voor onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie (O&O&I) en bijgevolg het 
concurrentievoordeel van de EU in de 
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toekomst;

Or. it

Amendement 123
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(14 bis) beklemtoont het belang van de 
herindustrialisering van Europa gezien de 
betekenis van de be- en verwerkende 
industrie voor onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie (O&O&I) en bijgevolg het 
concurrentievoordeel van de EU in de 
toekomst;

Or. en

Amendement 124
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het belang van de 
commercialisering en valorisatie door 
Europese bedrijven van de resultaten van 
O&O; vraagt de Commissie en de lidstaten 
om voor een stabiel regelgevingskader en 
gepaste financiële regelingen te zorgen met 
als doel economische initiatieven en 
ondernemerschap mogelijk te maken, en de 
tijd die nodig is om nieuwe producten, 
diensten en bedrijfspraktijken op de markt 
te brengen of in te voeren, met name in de 
groene economie, te verkorten;

15. onderstreept het belang van de 
commercialisering en valorisatie door 
Europese bedrijven van de resultaten van 
O&O; vraagt de Commissie en de lidstaten 
om voor een stabiel regelgevingskader en 
gepaste financiële regelingen te zorgen met 
als doel economische initiatieven en 
ondernemerschap mogelijk te maken, en de 
tijd die nodig is om nieuwe producten, 
diensten en bedrijfspraktijken die 
bijdragen tot een duurzamer milieu op de 
markt te brengen of in te voeren, te 
verkorten;
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Or. it

Amendement 125
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept het belang van de 
commercialisering en valorisatie door 
Europese bedrijven van de resultaten van 
O&O; vraagt de Commissie en de lidstaten
om voor een stabiel regelgevingskader en 
gepaste financiële regelingen te zorgen met 
als doel economische initiatieven en 
ondernemerschap mogelijk te maken, en de 
tijd die nodig is om nieuwe producten, 
diensten en bedrijfspraktijken op de markt 
te brengen of in te voeren, met name in de 
groene economie, te verkorten;

15. onderstreept het belang van de 
commercialisering en valorisatie door 
Europese bedrijven van de resultaten van 
O&O; vraagt de Commissie en de lidstaten 
om voor een stabieler regelgevingskader 
en gepaste financiële regelingen te zorgen 
met als doel economische initiatieven en 
ondernemerschap mogelijk te maken, en de 
tijd die nodig is om nieuwe producten, 
diensten en bedrijfspraktijken op de markt 
te brengen of in te voeren, met name in de 
groene economie, te verkorten;

Or. en

Amendement 126
Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt de mogelijkheden die 
nieuwe Europese 
ruimtevaartinfrastructuur voor innovatie 
en groene groei biedt; verzoekt de 
Commissie het gebruik van gegevens 
afkomstig van deze infrastructuur door 
kmo's onder starterscentra te bevorderen; 
vraagt de Commissie kmo's te laten 
profiteren van een gunstige regeling ten 
aanzien van de toegang tot van deze 
infrastructuur afkomstige gegevens in de 
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onderzoeks-, ontwikkelings- en 
commercialiseringsfasen;

Or. fr

Amendement 127
Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst op de voordelen van het 
Europees eenheidsoctrooi voor kmo's, met 
name op het gebied van groene 
technologieën; vraagt alle lidstaten deel te 
nemen aan het Europees eenheidsoctrooi; 
verzoekt de lidstaten snel over te gaan tot 
de ratificatie van de overeenkomst inzake 
een gemeenschappelijk octrooigerecht dat 
nodig is voor de toepassing van het 
Europees eenheidsoctrooi; vraagt de 
Commissie ten behoeve van kmo's een 
vereenvoudigde procedure voor 
vervolging wegens namaak voor het 
gemeenschappelijk octrooigerecht voor te 
stellen;

Or. fr

Amendement 128
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten en de regio's 
om tekorten aan groene vaardigheden aan 
te pakken en de ontwikkeling van groene 
vaardigheden op alle niveaus van het 
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onderwijs en via een leven lang leren te 
ondersteunen; is van mening dat 
onderwijs- en opleidingsprogramma's 
moeten worden herzien om ze af te 
stemmen op de bestaande en verwachte 
arbeidsmarkten op het gebied van 
hulpbronnenefficiëntie en de circulaire 
economie; verzoekt de sociale partners om 
de betrokkenheid van werknemers, een 
leven lang leren en opleidingsstrategieën 
op het gebied van milieubeheer, energie 
en het efficiënte gebruik van hulpbronnen 
verder te bevorderen en de ontwikkeling te 
stimuleren van stappenplannen inzake het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen voor 
de gehele sector, waarin de vereisten 
inzake vaardigheden en opleiding aan bod 
komen;

Or. en

Amendement 129
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt om een verbeterd 
beleidskader voor de circulaire economie, 
onder meer door slimme regelgeving, 
normen en gedragscodes aan te nemen en 
uit te voeren met het oog op de 
internalisering van externe kosten, het 
aanpakken van hulpbronnenintensieve 
producten, het scheppen van gelijke 
concurrentievoorwaarden, het belonen 
van voortrekkers en het versnellen van de 
overgang naar een hulpbronnenefficiënte 
en duurzame economie;

Or. en
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Amendement 130
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat dit beleidskader 
moet waarborgen dat producten die op de 
EU-markt worden gebracht een 
ecologisch ontwerp hebben, om zo het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen en 
grondstoffen te optimaliseren. Dit moet 
gebeuren door onder meer de 
productduurzaamheid, de 
repareerbaarheid, de herbruikbaarheid, 
de recycleerbaarheid, de gerecyclede 
inhoud en de levensduur van een product 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 131
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie om de 
uitbreiding van het instrument voor 
ecologisch ontwerp naar de dimensie van 
hulpbronnenefficiëntie op te nemen in het 
pakket voor de circulaire economie; is van 
mening dat bij ecologisch ontwerp 
aandacht moet worden geschonken aan 
de duurzaamheid van producten, de 
mogelijkheid om ze te repareren en de 
mogelijkheid om ze te recyclen, onder 
meer via normen inzake de gewaarborgde 
minimale levensduur en demontage;
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Or. en

Amendement 132
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Ondertitel 5

Ontwerpresolutie Amendement

(De)regulering als motor voor groei Slimme regulering als motor voor groei 
van kmo's in een circulaire economie

Or. en

Amendement 133
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Ondertitel 5

Ontwerpresolutie Amendement

(De)regulering als motor voor groei Betere regulering als motor voor groei

Or. en

Amendement 134
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vraagt de lidstaten af te zien van 
overregulering, wat immers 
belemmeringen veroorzaakt voor de 
interne markt, en de Europese 
regelgeving op coherente wijze in 
nationale wetten om te zetten; vraagt dat 

Schrappen
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de Commissie haar inspanningen om 
gevallen van overregulering door 
individuele lidstaten aan te pakken, 
opdrijft; benadrukt de noodzaak van een 
duidelijke, in de hele EU uniforme 
interpretatie door nationale regelgevende
instanties, en van transparante regels 
voor overheidsopdrachten, inclusief 
groene en elektronische 
overheidsopdrachten, aangezien de 
huidige situatie aanzienlijke obstakels 
opwerpt voor kmo's die willen 
internationaliseren en er tegelijk enorme 
kansen voor het grijpen liggen voor de 
lidstaten die hier als eersten verandering 
in brengen;

Or. it

Amendement 135
Paul Rübig, Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vraagt de lidstaten af te zien van 
overregulering, wat immers 
belemmeringen veroorzaakt voor de 
interne markt, en de Europese regelgeving 
op coherente wijze in nationale wetten om 
te zetten; vraagt dat de Commissie haar 
inspanningen om gevallen van 
overregulering door individuele lidstaten 
aan te pakken, opdrijft; benadrukt de 
noodzaak van een duidelijke, in de hele EU 
uniforme interpretatie door nationale 
regelgevende instanties, en van 
transparante regels voor 
overheidsopdrachten, inclusief groene en 
elektronische overheidsopdrachten, 
aangezien de huidige situatie aanzienlijke 
obstakels opwerpt voor kmo's die willen 
internationaliseren en er tegelijk enorme 
kansen voor het grijpen liggen voor de 

17. vraagt de lidstaten af te zien van 
overregulering, wat immers 
belemmeringen veroorzaakt voor de 
interne markt, en de Europese regelgeving 
op coherente wijze in nationale wetten om 
te zetten, onder meer door een kmo-
effectbeoordeling, de kmo-test, in te 
voeren op het niveau van de lidstaten; 
vraagt dat de Commissie haar inspanningen 
om gevallen van overregulering door 
individuele lidstaten aan te pakken, 
opdrijft; benadrukt de noodzaak van een 
duidelijke, in de hele EU uniforme 
interpretatie door nationale regelgevende 
instanties, en van transparante regels voor 
overheidsopdrachten, inclusief groene en 
elektronische overheidsopdrachten, 
aangezien de huidige situatie aanzienlijke 
obstakels opwerpt voor kmo's die willen 
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lidstaten die hier als eersten verandering in 
brengen;

internationaliseren en er tegelijk enorme 
kansen voor het grijpen liggen voor de 
lidstaten die hier als eersten verandering in 
brengen;

Or. en

Amendement 136
Csaba Molnár

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vraagt de lidstaten af te zien van 
overregulering, wat immers 
belemmeringen veroorzaakt voor de 
interne markt, en de Europese regelgeving 
op coherente wijze in nationale wetten om 
te zetten; vraagt dat de Commissie haar 
inspanningen om gevallen van 
overregulering door individuele lidstaten 
aan te pakken, opdrijft; benadrukt de 
noodzaak van een duidelijke, in de hele EU 
uniforme interpretatie door nationale 
regelgevende instanties, en van 
transparante regels voor 
overheidsopdrachten, inclusief groene en 
elektronische overheidsopdrachten, 
aangezien de huidige situatie aanzienlijke 
obstakels opwerpt voor kmo's die willen 
internationaliseren en er tegelijk enorme 
kansen voor het grijpen liggen voor de 
lidstaten die hier als eersten verandering in 
brengen;

17. vraagt de lidstaten af te zien van 
overregulering, wat immers 
belemmeringen veroorzaakt voor de 
interne markt, hun huidige 
regelgevingskader te herzien en daarbij 
overbodige of niet-efficiënte regelgeving 
die tot marktbelemmeringen leidt, in te 
trekken, en de Europese regelgeving op 
coherente wijze in nationale wetten om te 
zetten; vraagt dat de Commissie haar 
inspanningen om gevallen van 
overregulering door individuele lidstaten 
aan te pakken, opdrijft; benadrukt de 
noodzaak van een duidelijke, in de hele EU 
uniforme interpretatie door nationale 
regelgevende instanties, en van 
transparante regels voor 
overheidsopdrachten, inclusief groene en 
elektronische overheidsopdrachten, 
aangezien de huidige situatie aanzienlijke 
obstakels opwerpt voor kmo's die willen 
internationaliseren en er tegelijk enorme 
kansen voor het grijpen liggen voor de 
lidstaten die hier als eersten verandering in 
brengen;

Or. hu
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Amendement 137
Miriam Dalli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. vraagt de lidstaten af te zien van 
overregulering, wat immers 
belemmeringen veroorzaakt voor de 
interne markt, en de Europese regelgeving 
op coherente wijze in nationale wetten om 
te zetten; vraagt dat de Commissie haar 
inspanningen om gevallen van 
overregulering door individuele lidstaten 
aan te pakken, opdrijft; benadrukt de 
noodzaak van een duidelijke, in de hele EU 
uniforme interpretatie door nationale 
regelgevende instanties, en van 
transparante regels voor 
overheidsopdrachten, inclusief groene en 
elektronische overheidsopdrachten, 
aangezien de huidige situatie aanzienlijke 
obstakels opwerpt voor kmo's die willen 
internationaliseren en er tegelijk enorme 
kansen voor het grijpen liggen voor de 
lidstaten die hier als eersten verandering in 
brengen;

17. vraagt de lidstaten af te zien van 
overregulering, wat immers 
belemmeringen veroorzaakt voor de 
interne markt, en de Europese regelgeving 
op coherente wijze in nationale wetten om 
te zetten; vraagt dat de Commissie haar 
inspanningen om gevallen van 
overregulering door individuele lidstaten 
aan te pakken, opdrijft; benadrukt de 
noodzaak van een duidelijke, in de hele EU 
uniforme interpretatie door nationale 
regelgevende instanties, en van 
transparante regels voor 
overheidsopdrachten, inclusief groene en 
elektronische overheidsopdrachten, 
aangezien de huidige situatie aanzienlijke 
obstakels opwerpt voor kmo's en micro-
ondernemingen die willen 
internationaliseren en er tegelijk enorme 
kansen voor het grijpen liggen voor de 
lidstaten die hier als eersten verandering in 
brengen;

Or. en

Amendement 138
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om rekening te houden met het 
feit dat er geen milieuregelgeving mag 
worden aangenomen of uitgevoerd die 
onnodige technische of economische 
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lasten met zich brengt voor kleine en 
middelgrote ondernemingen; geeft het 
voorbeeld van de Richtlijn betreffende 
energie-efficiëntie (2012/27/EU);

Or. en

Amendement 139
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie om obsolete en al te 
bezwarende wetgevingsvoorstellen in te 
trekken; vraagt de Commissie geen 
wetgevingsvoorstellen te doen die tot 
onnodige administratieve lasten zouden
leiden voor bedrijven en kmo's, en de 
bestaande wetgeving voortdurend te 
herzien met als doel de huidige 
administratieve lasten te verkleinen en aan 
te passen aan nieuwe bedrijfsmodellen; 
onderstreept niettemin de noodzaak van 
ambitieuze maatregelen waarmee de 
milieudoelstellingen van de EU kunnen 
worden bereikt;

18. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie om obsolete 
wetgevingsvoorstellen in te trekken;
betreurt de intrekking van het 
wetgevingsvoorstel inzake afval ten 
zeerste en verzoekt om tegen 2015 een 
ambitieuzer wetgevingsvoorstel in te 
dienen, zoals aangekondigd door VV 
Timmermans in de plenaire vergadering 
van het EP in december 20142 sexies; wijst 
op de analyse van de Commissie waaruit 
blijkt dat het vaststellen van nieuwe 
streefdoelen inzake afval 180 000 nieuwe 
banen zou creëren, het 
concurrentievermogen van Europa zou 
versterken en de vraag naar dure, 
schaarse hulpbronnen zou beperken2 

septies; vraagt de Commissie de bestaande 
wetgeving voortdurend te herzien met als 
doel de huidige administratieve lasten te 
verkleinen en aan te passen aan nieuwe 
bedrijfsmodellen, en tegelijkertijd een 
hoge mate van milieubescherming en 
sociale nomen te blijven verzekeren; 
onderstreept de noodzaak van ambitieuze 
maatregelen waarmee de 
milieudoelstellingen van de EU kunnen 
worden bereikt;

__________________
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2 sexies Het volledige plenaire debat over het 
werkprogramma van de Commissie van 
dinsdag 16 december 2014 in Straatsburg.
2 septies SWD(2014) 208 definitief –
Effectbeoordeling bij het voorstel COM 
(2014)397.

Or. en

Amendement 140
Renato Soru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie om obsolete en al te 
bezwarende wetgevingsvoorstellen in te 
trekken; vraagt de Commissie geen 
wetgevingsvoorstellen te doen die tot 
onnodige administratieve lasten zouden 
leiden voor bedrijven en kmo's, en de 
bestaande wetgeving voortdurend te 
herzien met als doel de huidige 
administratieve lasten te verkleinen en aan 
te passen aan nieuwe bedrijfsmodellen; 
onderstreept niettemin de noodzaak van 
ambitieuze maatregelen waarmee de 
milieudoelstellingen van de EU kunnen 
worden bereikt;

18. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie om obsolete en al te 
bezwarende wetgevingsvoorstellen in te 
trekken; vraagt de Commissie geen 
wetgevingsvoorstellen te doen die tot 
onnodige administratieve lasten zouden 
leiden voor bedrijven en kmo's, en de 
bestaande wetgeving voortdurend te 
herzien met als doel de kwaliteit en 
doeltreffendheid van de huidige 
administratieve lasten te verbeteren en aan 
te passen aan nieuwe bedrijfsmodellen; 
onderstreept niettemin de noodzaak van 
ambitieuze maatregelen waarmee de 
milieudoelstellingen van de EU kunnen 
worden bereikt;

Or. en

Amendement 141
Barbara Kappel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie om obsolete en al te 
bezwarende wetgevingsvoorstellen in te 
trekken; vraagt de Commissie geen 
wetgevingsvoorstellen te doen die tot 
onnodige administratieve lasten zouden 
leiden voor bedrijven en kmo's, en de 
bestaande wetgeving voortdurend te 
herzien met als doel de huidige 
administratieve lasten te verkleinen en aan 
te passen aan nieuwe bedrijfsmodellen; 
onderstreept niettemin de noodzaak van 
ambitieuze maatregelen waarmee de 
milieudoelstellingen van de EU kunnen 
worden bereikt;

18. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie om obsolete en al te 
bezwarende wetgevingsvoorstellen in te 
trekken; vraagt de Commissie geen 
wetgevingsvoorstellen te doen die tot 
onnodige administratieve lasten zouden 
leiden voor bedrijven en kmo's, en de 
bestaande wetgeving voortdurend te 
herzien met als doel de huidige 
administratieve lasten te verkleinen en aan 
te passen aan nieuwe bedrijfsmodellen; 
onderstreept niettemin de noodzaak van 
ambitieuze maatregelen, die technisch en 
economisch gezien in alle lidstaten 
kunnen worden omgezet, waarmee de 
milieudoelstellingen van de EU kunnen 
worden bereikt;

Or. de

Amendement 142
Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie om obsolete en al te 
bezwarende wetgevingsvoorstellen in te 
trekken; vraagt de Commissie geen 
wetgevingsvoorstellen te doen die tot 
onnodige administratieve lasten zouden 
leiden voor bedrijven en kmo's, en de 
bestaande wetgeving voortdurend te 
herzien met als doel de huidige 
administratieve lasten te verkleinen en aan 
te passen aan nieuwe bedrijfsmodellen; 
onderstreept niettemin de noodzaak van 
ambitieuze maatregelen waarmee de 
milieudoelstellingen van de EU kunnen 
worden bereikt;

18. is ingenomen met het besluit van de
Commissie om obsolete en al te 
bezwarende wetgevingsvoorstellen in te 
trekken; vraagt de Commissie geen 
wetgevingsvoorstellen te doen die tot 
onnodige administratieve lasten zouden 
leiden voor grote bedrijven en kmo's, en de 
bestaande wetgeving voortdurend te 
herzien met als doel de huidige 
administratieve lasten te verkleinen en aan 
te passen aan nieuwe bedrijfsmodellen; 
onderstreept niettemin de noodzaak van 
ambitieuze maatregelen die technisch en 
economisch haalbaar zijn, maar ook van 
een passende en tijdige tenuitvoerlegging 
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van reeds bestaande wetgeving om de 
milieudoelstellingen van de EU te 
bereiken;

Or. en

Amendement 143
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie om obsolete en al te 
bezwarende wetgevingsvoorstellen in te 
trekken; vraagt de Commissie geen 
wetgevingsvoorstellen te doen die tot 
onnodige administratieve lasten zouden 
leiden voor bedrijven en kmo's, en de 
bestaande wetgeving voortdurend te 
herzien met als doel de huidige 
administratieve lasten te verkleinen en aan 
te passen aan nieuwe bedrijfsmodellen; 
onderstreept niettemin de noodzaak van 
ambitieuze maatregelen waarmee de 
milieudoelstellingen van de EU kunnen 
worden bereikt;

18. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie om obsolete 
wetgevingsvoorstellen in te trekken; vraagt 
de Commissie geen wetgevingsvoorstellen 
te doen die tot onnodige administratieve 
lasten zouden leiden voor bedrijven en 
kmo's, en de bestaande wetgeving 
voortdurend te herzien met als doel de 
huidige administratieve lasten te verkleinen 
en aan te passen aan nieuwe 
bedrijfsmodellen; onderstreept niettemin de 
noodzaak van ambitieuze maatregelen 
waarmee de milieudoelstellingen van de 
EU kunnen worden bereikt;

Or. it

Amendement 144
Miriam Dalli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie om obsolete en al te 
bezwarende wetgevingsvoorstellen in te 
trekken; vraagt de Commissie geen 

18. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie om obsolete en al te 
bezwarende wetgevingsvoorstellen in te 
trekken; vraagt de Commissie geen 
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wetgevingsvoorstellen te doen die tot 
onnodige administratieve lasten zouden 
leiden voor bedrijven en kmo's, en de 
bestaande wetgeving voortdurend te 
herzien met als doel de huidige 
administratieve lasten te verkleinen en aan 
te passen aan nieuwe bedrijfsmodellen; 
onderstreept niettemin de noodzaak van 
ambitieuze maatregelen waarmee de 
milieudoelstellingen van de EU kunnen 
worden bereikt;

wetgevingsvoorstellen te doen die tot 
onnodige administratieve lasten zouden 
leiden voor bedrijven, kmo's en micro-
ondernemingen, en de bestaande 
wetgeving voortdurend te herzien met als 
doel de huidige administratieve lasten te 
verkleinen en aan te passen aan nieuwe 
bedrijfsmodellen; onderstreept niettemin de 
noodzaak van ambitieuze maatregelen 
waarmee de milieudoelstellingen van de 
EU kunnen worden bereikt;

Or. en

Amendement 145
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie om betere, 
en dus niet noodzakelijk meer wetgeving 
na te steven en belanghebbenden uit de 
relevante sectoren en kmo's hier ook bij te 
betrekken, zodat zij hun inzichten en 
kennis kunnen delen in elke fase van het 
wetgevingsproces, met inbegrip van de 
effectbeoordeling;

Or. en

Amendement 146
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek, Brian Crowley

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie om ervoor 
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te zorgen dat de kmo-test volledig wordt 
toegepast in alle effectbeoordelingen;

Or. en

Amendement 147
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst nogmaals op het belang van 
technologieneutrale en 
innovatievriendelijke wetgeving, die het
testen en waarderen van diverse nieuwe 
technologieën door de markt mogelijk 
maakt; vraagt de lidstaten om in hun 
regelingen voor overheidssteun gebruik te 
maken van marktconforme instrumenten en 
af te zien van concurrentievervalsende 
subsidies; roept de Commissie ertoe op 
gemeenschappelijke richtsnoeren op te 
stellen betreffende nationale 
overheidssteunregelingen voor groene 
investeringsprojecten met als doel een 
uniformer maatregelenpakket te creëren;

19. wijst nogmaals op het belang van 
technologieneutrale en 
innovatievriendelijke wetgeving, die het 
testen en waarderen van diverse nieuwe 
technologieën door de markt mogelijk 
maakt; is ingenomen met de ontwikkeling 
van het controlesysteem voor 
milieutechnologie als nieuw instrument 
om innovatieve milieutechnologie op de 
markt te helpen krijgen; vraagt de 
lidstaten om in hun regelingen voor 
overheidssteun op passende wijze gebruik 
te maken van marktconforme instrumenten 
en af te zien van het gebruik van 
concurrentievervalsende subsidies die 
schadelijk zijn voor het milieu;

Or. en

Amendement 148
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst nogmaals op het belang van 
technologieneutrale en 
innovatievriendelijke wetgeving, die het 

19. wijst nogmaals op het belang van 
technologieneutrale wetgeving die groene 
innovaties bevordert en die het testen en 
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testen en waarderen van diverse nieuwe 
technologieën door de markt mogelijk 
maakt; vraagt de lidstaten om in hun 
regelingen voor overheidssteun gebruik te 
maken van marktconforme instrumenten
en af te zien van concurrentievervalsende 
subsidies; roept de Commissie ertoe op 
gemeenschappelijke richtsnoeren op te 
stellen betreffende nationale 
overheidssteunregelingen voor groene 
investeringsprojecten met als doel een 
uniformer maatregelenpakket te creëren;

waarderen door de markt van nieuwe 
technologieën die gericht zijn op een 
duurzamer hulpbronnengebruik mogelijk 
maakt; vraagt de lidstaten om in hun 
regelingen voor overheidssteun af te zien 
van concurrentievervalsende subsidies; 
roept de Commissie ertoe op 
gemeenschappelijke richtsnoeren op te 
stellen betreffende nationale 
overheidssteunregelingen voor groene 
investeringsprojecten met als doel een 
uniformer maatregelenpakket te creëren;

Or. it

Amendement 149
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst op het belang van normen om 
de ontwikkeling en de aanvaarding op de 
markt van groenere technologie, 
producten en processen mogelijk te 
maken; verzoekt de Commissie om de 
Europese normalisatieorganisaties op te 
dragen om rekening te houden met de 
doelstellingen van de circulaire economie 
en om actief samen te werken met 
vertegenwoordigers van kmo's, 
consumenten en organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld om deze 
doelstelling te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 150
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. merkt op dat overheidssteun naar 
volwassen technologieën moet gaan, die 
tegen een lage prijs op de markt kunnen 
worden gebracht, en niet mag worden 
gebruikt ter stimulering van de 
grootschalige invoering van 
kosteninefficiënte technologieën die nog 
in de kinderschoenen staan;

Schrappen

Or. en

Amendement 151
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. merkt op dat overheidssteun naar 
volwassen technologieën moet gaan, die 
tegen een lage prijs op de markt kunnen 
worden gebracht, en niet mag worden 
gebruikt ter stimulering van de 
grootschalige invoering van 
kosteninefficiënte technologieën die nog 
in de kinderschoenen staan;

Schrappen

Or. it

Amendement 152
Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Ian Duncan, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. merkt op dat overheidssteun naar Schrappen
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volwassen technologieën moet gaan, die 
tegen een lage prijs op de markt kunnen 
worden gebracht, en niet mag worden 
gebruikt ter stimulering van de 
grootschalige invoering van 
kosteninefficiënte technologieën die nog 
in de kinderschoenen staan;

Or. en

Amendement 153
Barbara Kappel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. merkt op dat overheidssteun naar 
volwassen technologieën moet gaan, die 
tegen een lage prijs op de markt kunnen 
worden gebracht, en niet mag worden 
gebruikt ter stimulering van de 
grootschalige invoering van 
kosteninefficiënte technologieën die nog 
in de kinderschoenen staan;

20. merkt op dat overheidssteun naar 
volwassen technologieën en 
proefprojecten moet gaan, met als doel de 
"Valley-of-Death" te overbruggen;

Or. de

Amendement 154
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. merkt op dat overheidssteun naar 
volwassen technologieën moet gaan, die 
tegen een lage prijs op de markt kunnen 
worden gebracht, en niet mag worden 
gebruikt ter stimulering van de 
grootschalige invoering van 
kosteninefficiënte technologieën die nog 

20. merkt op dat het "market-pull"-
mechanisme verder moet worden 
ontwikkeld om de invoering en 
aanvaarding op de markt van volwassen 
eco-innovatieve technologieën te 
ondersteunen, terwijl 
overheidsfinanciering moet worden 
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in de kinderschoenen staan; gegarandeerd voor het verdere onderzoek 
naar en de verdere ontwikkeling van 
minder volwassen technologieën om de 
kostenefficiëntie van de volgende 
generatie eco-innovatieve technologieën 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 155
Csaba Molnár

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat sectoren en 
technologieën die zo vernieuwend zijn dat 
dit verstrekkende gevolgen heeft voor 
bestaande sectoren en technologieën, 
vaak op tekortkomingen in de bestaande 
wetgeving wijzen; beklemtoont de 
noodzaak van permanent toezicht op de 
bestaande wetgeving en van het gebruik 
van uitzonderingsbepalingen voor 
bepaalde innovatieve technologieën om 
obstakels voor het op de markt brengen 
van nieuwe technologische 
ontwikkelingen te vermijden;

Schrappen

Or. hu

Amendement 156
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat sectoren en 
technologieën die zo vernieuwend zijn dat 
dit verstrekkende gevolgen heeft voor 

21. wijst erop dat sectoren en 
technologieën die zo vernieuwend zijn dat 
dit verstrekkende gevolgen heeft voor 
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bestaande sectoren en technologieën, vaak 
op tekortkomingen in de bestaande 
wetgeving wijzen; beklemtoont de 
noodzaak van permanent toezicht op de 
bestaande wetgeving en van het gebruik 
van uitzonderingsbepalingen voor 
bepaalde innovatieve technologieën om 
obstakels voor het op de markt brengen 
van nieuwe technologische 
ontwikkelingen te vermijden;

bestaande sectoren en technologieën op 
problemen met de bestaande wetgeving 
kunnen stoten; beklemtoont de noodzaak 
van permanent toezicht op en bijwerking 
van de bestaande wetgeving om ervoor te 
zorgen dat duurzaamheid en eco-
innovatieve technologieën op de markt 
gebracht kunnen worden;

Or. en

Amendement 157
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat sectoren en 
technologieën die zo vernieuwend zijn dat 
dit verstrekkende gevolgen heeft voor 
bestaande sectoren en technologieën, vaak 
op tekortkomingen in de bestaande 
wetgeving wijzen; beklemtoont de 
noodzaak van permanent toezicht op de 
bestaande wetgeving en van het gebruik 
van uitzonderingsbepalingen voor 
bepaalde innovatieve technologieën om 
obstakels voor het op de markt brengen van 
nieuwe technologische ontwikkelingen te 
vermijden;

21. wijst erop dat sectoren en 
technologieën die zo vernieuwend zijn dat 
dit verstrekkende gevolgen heeft voor 
bestaande sectoren en technologieën, vaak 
op tekortkomingen in de bestaande 
wetgeving wijzen; beklemtoont de 
noodzaak van permanent toezicht op de 
bestaande wetgeving zodat die tijdig kan 
worden aangepast en geactualiseerd om 
obstakels voor het op de markt brengen van 
nieuwe groene technologische 
ontwikkelingen te vermijden;

Or. it

Motivering

Uitzonderingen zijn vaak een uitvlucht. Het is behoedzamer om uit te gaan van actualisering.

Amendement 158
Paul Rübig
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. wijst erop dat sectoren en 
technologieën die zo vernieuwend zijn dat 
dit verstrekkende gevolgen heeft voor 
bestaande sectoren en technologieën, vaak 
op tekortkomingen in de bestaande 
wetgeving wijzen; beklemtoont de 
noodzaak van permanent toezicht op de 
bestaande wetgeving en van het gebruik 
van uitzonderingsbepalingen voor bepaalde 
innovatieve technologieën om obstakels 
voor het op de markt brengen van nieuwe 
technologische ontwikkelingen te 
vermijden;

21. wijst erop dat sectoren en 
technologieën die zo vernieuwend zijn dat 
dit verstrekkende gevolgen heeft voor 
bestaande sectoren en technologieën, vaak 
op tekortkomingen in de bestaande 
wetgeving wijzen; beklemtoont de 
noodzaak van permanent toezicht op de 
bestaande wetgeving en van de 
tenuitvoerlegging ervan en het gebruik 
van uitzonderingsbepalingen voor bepaalde 
innovatieve technologieën om obstakels 
voor het op de markt brengen van nieuwe 
technologische ontwikkelingen te 
vermijden;

Or. en

Amendement 159
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie om een 
instrumentenpakket voor kmo's te 
ontwikkelen en te bevorderen dat gericht 
is op duurzaam bedrijfsbeleid, met 
aandacht voor maatschappelijk en 
milieuverantwoord ondernemen, 
duurzame boekhouding en 
verslaglegging, alsook instrumenten voor 
de toepassing van productiemodellen die 
weinig afval opleveren;

Or. en
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Amendement 160
Iratxe García Pérez
{FEMM}namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
<Members>Morten Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de lidstaten om de 
genderspecifieke effecten van wetgeving 
te beoordelen en te monitoren, 
bijvoorbeeld door gemeenschappen, en 
met name vrouwen en 
vrouwenorganisaties, te vragen naar hun 
behoeften en de effecten van beleid en 
programma's;

Or. en

Amendement 161
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe de markt, de economie en 
het financieel stelsel werken en met 
elkaar verbonden zijn, en 
milieubewustzijn deel moeten uitmaken 
van het algemeen onderwijs; is van 
mening dat een goed voorbereid 
ondernemingsplan de eerste stap vormt 
voor een betere toegang tot financiering 
en voor reële overlevingskansen; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om 
financieel onderwijs onverwijld in hun 
onderwijsprogramma's op te nemen; 
steunt in dit verband het programma 
"Erasmus voor jonge ondernemers", dat 
bedoeld is om een cultuur van 

Schrappen
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ondernemerschap te bevorderen en de 
interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 162
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe de markt, de economie en 
het financieel stelsel werken en met elkaar 
verbonden zijn, en milieubewustzijn deel 
moeten uitmaken van het algemeen 
onderwijs; is van mening dat een goed 
voorbereid ondernemingsplan de eerste 
stap vormt voor een betere toegang tot 
financiering en voor reële 
overlevingskansen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om financieel onderwijs 
onverwijld in hun onderwijsprogramma's 
op te nemen; steunt in dit verband het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers", dat bedoeld is om een 
cultuur van ondernemerschap te 
bevorderen en de interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe de markt, de economie en 
het financieel stelsel werken en met elkaar 
verbonden zijn, en milieubewustzijn deel 
moeten uitmaken van het algemeen 
onderwijs, maar ook van het hoger 
onderwijs en van opleiding gedurende het 
gehele leven; is van mening dat een goed 
voorbereid ondernemingsplan de eerste 
stap vormt voor een betere toegang tot 
financiering en voor reële 
overlevingskansen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om financieel onderwijs 
onverwijld in hun onderwijsprogramma's 
op te nemen; steunt in dit verband het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers", dat bedoeld is om een 
cultuur van ondernemerschap te 
bevorderen en de interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

Or. fr

Amendement 163
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe de markt, de economie en 
het financieel stelsel werken en met elkaar 
verbonden zijn, en milieubewustzijn deel 
moeten uitmaken van het algemeen 
onderwijs; is van mening dat een goed
voorbereid ondernemingsplan de eerste 
stap vormt voor een betere toegang tot 
financiering en voor reële 
overlevingskansen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om financieel onderwijs 
onverwijld in hun onderwijsprogramma's 
op te nemen; steunt in dit verband het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers", dat bedoeld is om een 
cultuur van ondernemerschap te 
bevorderen en de interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe natuurlijke systemen, de 
markt, de economie en het financieel 
stelsel werken en met elkaar verbonden 
zijn, en milieubewustzijn deel moeten 
uitmaken van het algemeen onderwijs; is 
van mening dat een goed voorbereid 
ondernemingsplan de eerste stap vormt 
voor een betere toegang tot financiering en 
voor reële overlevingskansen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om onderwijs 
inzake ondernemerschap en milieu 
onverwijld in hun onderwijsprogramma's 
op te nemen; steunt in dit verband het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers", dat bedoeld is om een 
ondernemerschapscultuur te bevorderen en 
de interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 164
Miriam Dalli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe de markt, de economie en 
het financieel stelsel werken en met elkaar 
verbonden zijn, en milieubewustzijn deel 
moeten uitmaken van het algemeen 
onderwijs; is van mening dat een goed 
voorbereid ondernemingsplan de eerste 
stap vormt voor een betere toegang tot 
financiering en voor reële 
overlevingskansen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om financieel onderwijs 

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe de markt, de economie en 
het financieel stelsel werken en met elkaar 
verbonden zijn, en milieubewustzijn deel 
moeten uitmaken van het algemeen 
onderwijs, en dat ondernemerschap onder 
jongeren op school moet worden 
gestimuleerd en al op de basisschool 
onderdeel moet uitmaken van het 
onderwijs, alsook van buitenschoolse 
activiteiten; is van mening dat een goed 



PE549.392v01-00 94/104 AM\1051303NL.doc

NL

onverwijld in hun onderwijsprogramma's 
op te nemen; steunt in dit verband het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers", dat bedoeld is om een 
cultuur van ondernemerschap te 
bevorderen en de interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

voorbereid ondernemingsplan de eerste 
stap vormt voor een betere toegang tot 
financiering en voor reële 
overlevingskansen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om financieel onderwijs 
onverwijld in hun onderwijsprogramma's 
op te nemen; steunt in dit verband het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers", dat bedoeld is om een 
cultuur van ondernemerschap te 
bevorderen en de interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 165
Ivan Jakovčić

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe de markt, de economie en 
het financieel stelsel werken en met elkaar 
verbonden zijn, en milieubewustzijn deel 
moeten uitmaken van het algemeen 
onderwijs; is van mening dat een goed 
voorbereid ondernemingsplan de eerste 
stap vormt voor een betere toegang tot 
financiering en voor reële 
overlevingskansen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om financieel onderwijs 
onverwijld in hun onderwijsprogramma's 
op te nemen; steunt in dit verband het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers", dat bedoeld is om een 
cultuur van ondernemerschap te 
bevorderen en de interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe de markt, de economie en 
het financieel stelsel werken en met elkaar 
verbonden zijn, deel moeten uitmaken van 
het algemeen onderwijs; is van mening dat 
een goed voorbereid ondernemingsplan de 
eerste stap vormt voor een betere toegang 
tot financiering en voor reële 
overlevingskansen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om financieel onderwijs 
onverwijld in hun onderwijsprogramma's 
op te nemen; steunt in dit verband het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers", dat bedoeld is om een 
cultuur van ondernemerschap te 
bevorderen en de interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 166
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe de markt, de economie en 
het financieel stelsel werken en met elkaar 
verbonden zijn, en milieubewustzijn deel 
moeten uitmaken van het algemeen 
onderwijs; is van mening dat een goed 
voorbereid ondernemingsplan de eerste 
stap vormt voor een betere toegang tot 
financiering en voor reële 
overlevingskansen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om financieel onderwijs 
onverwijld in hun onderwijsprogramma's 
op te nemen; steunt in dit verband het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers", dat bedoeld is om een 
cultuur van ondernemerschap te 
bevorderen en de interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe de markt, de economie en 
het financieel stelsel werken en met elkaar 
verbonden zijn, en milieubewustzijn deel 
moeten uitmaken van het algemeen 
onderwijs; is van mening dat een goed 
voorbereid ondernemingsplan de eerste 
stap vormt voor een betere toegang tot 
financiering en voor reële 
overlevingskansen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om economisch onderwijs 
onverwijld in hun onderwijsprogramma's 
op te nemen en daarbij bijzondere 
aandacht te schenken aan efficiënt 
hulpbronnengebruik; steunt in dit verband 
het programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers", dat bedoeld is om een 
cultuur van ondernemerschap te 
bevorderen en de interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

Or. it

Amendement 167
Maria Spyraki, Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe de markt, de economie en 
het financieel stelsel werken en met elkaar 
verbonden zijn, en milieubewustzijn deel 
moeten uitmaken van het algemeen 

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe de markt, de economie en 
het financieel stelsel werken en met elkaar 
verbonden zijn, en milieubewustzijn deel 
moeten uitmaken van het algemeen 
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onderwijs; is van mening dat een goed 
voorbereid ondernemingsplan de eerste 
stap vormt voor een betere toegang tot 
financiering en voor reële 
overlevingskansen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om financieel onderwijs 
onverwijld in hun onderwijsprogramma's 
op te nemen; steunt in dit verband het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers", dat bedoeld is om een 
cultuur van ondernemerschap te 
bevorderen en de interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

onderwijs; is van mening dat een goed 
voorbereid ondernemingsplan de eerste 
stap vormt voor een betere toegang tot 
financiering en voor reële 
overlevingskansen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om financieel onderwijs en 
cursussen ondernemerschap onverwijld in 
hun onderwijsprogramma's op te nemen; 
steunt in dit verband het programma 
"Erasmus voor jonge ondernemers", dat 
bedoeld is om een cultuur van 
ondernemerschap te bevorderen en de 
interne markt en het concurrentievermogen 
te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 168
Renato Soru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe de markt, de economie en 
het financieel stelsel werken en met elkaar 
verbonden zijn, en milieubewustzijn deel 
moeten uitmaken van het algemeen 
onderwijs; is van mening dat een goed 
voorbereid ondernemingsplan de eerste 
stap vormt voor een betere toegang tot 
financiering en voor reële 
overlevingskansen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om financieel onderwijs 
onverwijld in hun onderwijsprogramma's 
op te nemen; steunt in dit verband het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers", dat bedoeld is om een 
cultuur van ondernemerschap te 
bevorderen en de interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

22. is van mening dat de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden, programma's 
om te leren hoe de markt, de economie en 
het financieel stelsel werken en met elkaar 
verbonden zijn en hoe nieuwe technologie 
effectieve, innovatieve en groene kansen 
kan stimuleren, en milieubewustzijn deel 
moeten uitmaken van het algemeen
onderwijs; is van mening dat een goed 
voorbereid ondernemingsplan de eerste 
stap vormt voor een betere toegang tot 
financiering en voor reële 
overlevingskansen; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om financieel onderwijs 
onverwijld in hun onderwijsprogramma's 
op te nemen; steunt in dit verband het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers", dat bedoeld is om een 
cultuur van ondernemerschap te 
bevorderen en de interne markt en het 
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concurrentievermogen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 169
Iratxe García Pérez
{FEMM}namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
<Members>Morten Helveg Petersen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om naar sekse opgesplitste 
arbeidsgegevens te vergaren, te 
analyseren en te verspreiden, onder meer 
over opkomende nieuwe groene sectoren 
en vaardigheidsgebieden als basis voor 
genderspecifieke planning, monitoring en 
evaluaties en vaardigheidsbeoordelingen, 
en om genderspecifieke informatie te 
verspreiden over groene banen en 
manieren om bij de groene economie 
betrokken te raken;

Or. en

Amendement 170
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat micro-
ondernemingen en start-ups hulp en 
sturing moeten krijgen bij de overgang 
naar duurzame, groene groei; verzoekt de 
Commissie om te verzekeren dat deze 
ondernemingen voldoende aandacht 
krijgen in de nieuwe initiatieven voor 
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groene groeikansen voor kmo's;

Or. en

Amendement 171
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. merkt op dat het Erasmus+-
programma studenten en jongeren de 
mogelijkheid biedt om ondernemingszin te 
ontwikkelen via onder meer financiering 
voor stages, en is van mening dat het 
stimuleren van jonge, ambitieuze 
ondernemers de komende jaren de 
belangrijkste prioriteit van het 
programma moet blijven en steunt het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers", dat bedoeld is om een 
cultuur van ondernemerschap te 
bevorderen en de interne markt en het 
concurrentievermogen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 172
Ivan Jakovčić

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. is van mening dat de beginselen 
van milieubewustzijn, duurzame groei, 
een circulaire economie, groene energie 
en soortgelijke beginselen moeten worden 
opgenomen in de onderwijsstelsels;

Or. en
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Amendement 173
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. merkt op dat het belangrijk is niet-
duurzame consumptiepatronen aan te 
pakken en veranderingen in het 
consumptiegedrag aan te moedigen; 
benadrukt de noodzaak van gepaste 
consumenteneducatie en van de 
stimulering van maatregelen voor een 
milieuvriendelijker consumptie;

Schrappen

Or. it

Amendement 174
Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. merkt op dat het belangrijk is niet-
duurzame consumptiepatronen aan te 
pakken en veranderingen in het 
consumptiegedrag aan te moedigen; 
benadrukt de noodzaak van gepaste 
consumenteneducatie en van de 
stimulering van maatregelen voor een 
milieuvriendelijker consumptie;

Schrappen

Or. en

Amendement 175
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. merkt op dat het belangrijk is niet-
duurzame consumptiepatronen aan te 
pakken en veranderingen in het 
consumptiegedrag aan te moedigen; 
benadrukt de noodzaak van gepaste 
consumenteneducatie en van de 
stimulering van maatregelen voor een 
milieuvriendelijker consumptie;

23. merkt op dat het belangrijk is niet-
duurzame consumptiepatronen aan te 
pakken en veranderingen in het 
consumptiegedrag aan te moedigen; 
benadrukt de noodzaak van gepaste 
consumenteneducatie en van de 
stimulering van maatregelen voor een 
milieuvriendelijker consumptie; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten om 
maatregelen aan de vraagzijde te 
versterken, zoals het gebruik van 
openbare aanbestedingen om de 
aanvaarding van hulpbronnen- en 
energie-efficiënte producten en 
oplossingen te versterken; onderstreept 
het belang van het in de 
productinformatie en op eco-etiketten 
opnemen van gegevens betreffende het 
gebruik van grondstoffen teneinde de 
positie van de consument te versterken;

Or. en

Amendement 176
Renato Soru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. merkt op dat het belangrijk is niet-
duurzame consumptiepatronen aan te 
pakken en veranderingen in het 
consumptiegedrag aan te moedigen; 
benadrukt de noodzaak van gepaste 
consumenteneducatie en van de 
stimulering van maatregelen voor een 
milieuvriendelijker consumptie;

23. merkt op dat het belangrijk is niet-
duurzame consumptiepatronen aan te 
pakken en stimulansen te ontwikkelen om
het consumptiegedrag in de richting van 
duurzame gewoontes te sturen; benadrukt 
de noodzaak van gepaste 
consumenteneducatie en van de 
stimulering van maatregelen voor een 
milieuvriendelijker consumptie;
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Or. en

Amendement 177
Paul Rübig, Maria Spyraki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. merkt op dat het belangrijk is niet-
duurzame consumptiepatronen aan te 
pakken en veranderingen in het 
consumptiegedrag aan te moedigen; 
benadrukt de noodzaak van gepaste 
consumenteneducatie en van de 
stimulering van maatregelen voor een 
milieuvriendelijker consumptie;

23. merkt op dat het belangrijk is niet-
duurzame consumptiepatronen aan te 
pakken en veranderingen in het 
consumptiegedrag aan te moedigen; 
benadrukt de noodzaak van gepaste 
consumenteneducatie en van het 
aanmoedigen van stimulansen voor een 
duurzamere consumptie;

Or. en

Amendement 178
Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst op het concept en de 
geslaagde ontwikkeling van de zogeheten 
"benefitcorporation" en de groeiende 
gemeenschap wereldwijd, waarbij 
ondernemingen vanwege hun rechtsvorm 
verplicht zijn om strikte normen inzake 
sociale en milieuprestaties, 
verantwoordingsplicht en transparantie 
na te leven; verzoekt de Commissie om het 
initiatief verder te analyseren en de 
ontwikkeling van een passend rechtskader 
voor het vennootschapsrecht en 
governance in de lidstaten te bevorderen 
waarin deze beginselen vervat zitten;
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Or. en

Amendement 179
Dominique Riquet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderstreept dat het belangrijk is om 
start-ups en spin-offs middels 
samenwerking met onderzoeksinstellingen, 
technologische instituten en universiteiten 
aan te moedigen;

24. onderstreept dat het belangrijk is om 
start-ups en spin-offs middels 
samenwerking met onderzoeksinstellingen, 
technologische instituten, universiteiten en 
vakscholen aan te moedigen;

Or. fr

Amendement 180
Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderstreept dat het belangrijk is om 
start-ups en spin-offs middels 
samenwerking met onderzoeksinstellingen, 
technologische instituten en universiteiten 
aan te moedigen;

24. onderstreept dat het belangrijk is om 
start-ups en spin-offs middels 
samenwerking met technologische 
onderzoeksinstellingen en universiteiten 
aan te moedigen;

Or. it

Amendement 181
Maria Spyraki, Paul Rübig

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. wijst op het belang van uitvoer 
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voor de werkgelegenheid en groei in 
Europa; verzoekt de Commissie om de 
onderhandelingen over aanstaande 
handelsovereenkomsten met onze partners 
te versnellen, om zo de toegang van 
Europese kmo's tot nieuwe markten te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 182
Nadine Morano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat ondernemerschap 
door vrouwen een onontgonnen bron voor 
de groei en het concurrentievermogen van 
de EU is, die moet worden bevorderd en 
versterkt, en dat alle belemmeringen 
waarmee vrouwen op de arbeidsmarkt 
kampen, moeten worden weggenomen;

25. is van mening dat ondernemerschap 
door vrouwen een nog onvoldoende benut 
goed voor de groei en het 
concurrentievermogen van de EU is, dat
moet worden bevorderd en versterkt, en dat 
alle belemmeringen waarmee vrouwen op 
de arbeidsmarkt kampen, moeten worden 
weggenomen;

Or. fr

Amendement 183
Renato Soru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt dat de Commissie onderzoekt en 
bepaalt in welke Europese 
nijverheidssectoren nieuwe clusters en 
hubs kunnen worden gecreëerd;

26. vraagt dat de Commissie onderzoekt en 
bepaalt in welke Europese 
nijverheidssectoren en geografische 
gebieden de nodige voorwaarden 
aanwezig zijn om nieuwe clusters en hubs 
te creëren en hun ontwikkeling te 
ondersteunen;
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Or. en


