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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi en Anders 
Wijkman

Amendement 8
Overweging 7

(7) De gemeenschappelijke doelen van het 
kaderprogramma worden gerealiseerd door 
middel van specifieke programma's, getiteld 
"Programma voor ondernemerschap en 
innovatie", "Programma ter ondersteuning 
van het ICT-beleid" en "Programma 
Intelligente energie - Europa".

(7) De gemeenschappelijke doelen van het 
kaderprogramma worden gerealiseerd door 
middel van specifieke programma's, getiteld 
"Programma voor ondernemerschap en 
innovatie", "Programma ter ondersteuning 
van het ICT-beleid", "Programma 
Intelligente energie - Europa" en 
"Programma voor eco-innovatie".

Or. en

Motivering

Er zou een afzonderlijk programma met een eigen beheers- en planningsstructuur voor eco-
innovatie moeten worden opgezet om de huidige beleidsterreinen ter bevordering van 
milieutechnologieën voort te zetten en te versterken.



PE 364.760v01-00 2/17 AM\585143NL.doc

NL

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 9
Overweging 24 bis (nieuw)

(24 bis) Er worden kosten gemaakt 
wanneer er gezondheidsproblemen 
optreden als gevolg van vervuiling en 
gebrek aan milieubescherming en/of 
ongezonde consumptiepatronen. 
Investeringen in gezondheid zijn nodig om 
dergelijke kosten te minimaliseren en de 
afwenteling op de samenleving te 
voorkomen. Het creëren van netwerken is 
nodig om de uitwisseling te ondersteunen 
van goede werkwijzen.

Or. nl

Motivering

Investeringen in gezondheid en netwerken om ervaringen uit te wisselen zijn onontbeerlijk 
voor het garanderen van kwaliteit.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 10
Overweging 42 bis (nieuw)

(42 bis) "Made in Europe" moet staan voor 
hoge kwaliteit: milieuvriendelijk, gezond en 
duurzaam. Door middel van keurmerken en 
etikettering zal deze kwaliteit tot 
uitdrukking moeten komen en ook de 
consument bewuster maken van de 
kenmerken van producten en de 
productiewijze. Daarmee kunnen 
investeringen in kwaliteit rendabel gemaakt  
worden. 

Or. nl

Motivering

Om de effecten van globalisering het hoofd te kunnen bieden moet Europa concurreren op 
basis van hoge kwaliteit: milieuvriendelijk, gezond en duurzaam. 
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 11
Artikel 1, lid 2

2. Het kaderprogramma draagt bij tot het 
concurrentie- en innovatievermogen van de 
Gemeenschap als moderne 
kennismaatschappij, waarvan de duurzame 
ontwikkeling gebaseerd is op een 
evenwichtige economische groei, op een 
uiterst concurrentiële sociale markteconomie 
met een hoog beschermingsniveau en op 
verbetering van de milieukwaliteit.

2. Het kaderprogramma draagt bij tot het 
concurrentie- en innovatievermogen van de 
Gemeenschap als moderne 
kennismaatschappij, waarvan de duurzame 
ontwikkeling gebaseerd is op een 
evenwichtige economische groei, op een 
uiterst concurrentiële sociale markteconomie 
met een hoog beschermingsniveau en op 
verbetering van de milieu- en 
gezondheidskwaliteit. 

Or. nl

Motivering

Om de effecten van globalisering het hoofd te kunnen bieden moet Europa concurreren op 
basis van hoge kwaliteit: milieuvriendelijk, gezond en duurzaam.

Amendement ingediend door Anders Wijkman

Amendement 12
Artikel 2, lid 1

1. Het kaderprogramma heeft de volgende 
doelen:

1. Het kaderprogramma heeft de volgende 
doelen:

a) stimulering van het concurrentievermogen 
van ondernemingen en in het bijzonder van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB);

a) stimulering van het concurrentievermogen 
van ondernemingen en in het bijzonder van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB);

b) bevordering van innovatie en eco-
innovatie;

b) bevordering van innovatie en eco-
innovatie;

c) versnelling van de ontwikkeling van een 
competitieve, innovatieve en inclusieve 
informatiemaatschappij;

c) versnelling van de ontwikkeling van een 
competitieve, innovatieve en inclusieve 
informatiemaatschappij;

d) bevordering van energie-efficiëntie en 
nieuwe en duurzame energiebronnen in alle 
sectoren, met inbegrip van het vervoer.

d) bevordering van energie-efficiëntie en 
nieuwe en duurzame energiebronnen in alle 
sectoren, met inbegrip van het vervoer om 
de klimaatverandering doelmatig tegen te 
gaan;
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d bis) gebruikmaking van de noodzakelijke 
verandering van de energie- en 
vervoersystemen als een instrument in de 
strategie van Lissabon om de groei en het 
concurrentievermogen, alsmede de groei 
van de export te bevorderen.

Or. en

Motivering

Zie toelichting in het verslag over de periode na 2012 van de heer Wijkman.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 13
Artikel 2, lid 1

1. Het kaderprogramma heeft de volgende 
doelen:

1. Het kaderprogramma heeft de volgende 
doelen:

a) stimulering van het concurrentievermogen 
van ondernemingen en in het bijzonder van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB);

a) stimulering van het concurrentievermogen 
van ondernemingen en in het bijzonder van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB);

b) bevordering van innovatie en eco-
innovatie;

b) bevordering van innovatie en eco-
innovatie, gericht op de ontwikkeling van 
kwaliteitsproducten;

c) versnelling van de ontwikkeling van een 
competitieve, innovatieve en inclusieve 
informatiemaatschappij;

c) versnelling van de ontwikkeling van een 
competitieve, innovatieve en inclusieve 
informatiemaatschappij;

d) bevordering van energie-efficiëntie en 
nieuwe en duurzame energiebronnen in alle 
sectoren, met inbegrip van het vervoer.

d) bevordering van energie-efficiëntie en 
nieuwe en duurzame energiebronnen in alle 
sectoren, met inbegrip van het vervoer.

d bis) stimulering van de ontwikkeling van 
keurmerken om de kwaliteit van producten 
wat betreft milieu- en 
gezondheidskenmerken alsook 
productiewijze weer te geven.

Or. nl

Motivering

Om de effecten van globalisering het hoofd te kunnen bieden moet Europa concurreren op 
basis van hoge kwaliteit: milieuvriendelijk, gezond en duurzaam.
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Amendement ingediend door Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi en Anders 
Wijkman

Amendement 14
Artikel 2, lid 2, letter c bis) (nieuw)

c bis) Programma voor eco-innovatie.

Or. en

Motivering

Er zou een afzonderlijk programma met een eigen beheers- en planningsstructuur voor eco-
innovatie moeten worden opgezet om de huidige beleidsterreinen ter bevordering van 
milieutechnologieën voort te zetten en te versterken.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 15
Artikel 6, lid 1

1. Voor de uitvoering van de 
werkprogramma's worden vooral de 
volgende maatregelen toegepast:

1. Voor de uitvoering van de 
werkprogramma's worden vooral de 
volgende maatregelen toegepast:

a) communautaire financiële instrumenten 
voor het MKB;

a) communautaire financiële instrumenten 
voor het MKB;

b) netwerken waarin diverse 
belanghebbenden worden samengebracht;

b) netwerken waarin diverse 
belanghebbenden worden samengebracht,
inclusief het opzetten van netwerken voor 
de uitwisseling van goede werkwijzen met 
betrekking tot preventie en behandeling 
van ziekten;

c) proefprojecten, markttoepassingsprojecten 
en andere maatregelen ter ondersteuning van 
de verbreiding van innovatie;

c) proefprojecten, markttoepassingsprojecten 
en andere maatregelen ter ondersteuning van 
de verbreiding van innovatie;

d) analyse, ontwikkeling en coördinatie van 
het beleid met de deelnemende landen;

d) analyse, ontwikkeling en coördinatie van 
het beleid met de deelnemende landen, als 
ook initiatieven om milieu- en 
gezondheidskosten op zinvolle wijze in 
producten door te berekenen;

e) uitwisseling en verspreiding van 
informatie, bewustmakingscampagnes;

e) uitwisseling en verspreiding van 
informatie, bewustmakingscampagnes 
inclusief de ontwikkeling van keurmerken 
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met betrekking tot milieubelasting, energie-
efficiëntie, productiewijzen en de effecten 
op de gezondheid;

f) steun voor gezamenlijke acties van 
lidstaten of regio's;

f) steun voor gezamenlijke acties van 
lidstaten of regio's;

g) aanbestedingen op basis van technische 
specificaties die in samenwerking met de 
lidstaten zijn uitgewerkt;

g) aanbestedingen op basis van technische 
specificaties die in samenwerking met de 
lidstaten zijn uitgewerkt om markten voor 
innovatieve en groene producten te 
ontwikkelen;

h) partnerschappen tussen nationale en 
regionale autoriteiten.

h) partnerschappen tussen nationale en 
regionale autoriteiten.

Or. nl

Motivering

Investeringen in gezondheid en netwerken om ervaringen uit te wisselen zijn onontbeerlijk 
voor het garanderen van kwaliteit. Tevens moet de consument betrokken worden en invloed 
kunnen uitoefenen op het kwaliteitsbeleid van Europa.

Amendement ingediend door Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi en Anders 
Wijkman

Amendement 16
Artikel 6, lid 2

2. Deze en andere uitvoeringsmaatregelen, 
zoals uiteengezet in afdeling 2 van de 
hoofdstukken I, II en III van titel II, kunnen 
bij elk van de specifieke programma's 
worden toegepast indien het desbetreffende 
werkprogramma daarin voorziet.

2. Deze en andere uitvoeringsmaatregelen, 
zoals uiteengezet in afdeling 2 van de 
hoofdstukken I, II, III en IV van titel II, 
kunnen bij elk van de specifieke 
programma's worden toegepast indien het 
desbetreffende werkprogramma daarin 
voorziet.

Or. en

Motivering

Er zou een afzonderlijk programma met een eigen beheers- en planningsstructuur voor eco-
innovatie moeten worden opgezet om de huidige beleidsterreinen ter bevordering van 
milieutechnologieën voort te zetten en te versterken.
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Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 17
Artikel 8, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. In de indicatoren voor de 
economische evaluatie van de kwaliteit van 
elk specifiek programma wordt de 
berekening opgenomen van de besparingen 
aan materiaal, energie en water, en van de 
duurzaamheid en de 
recyclagemogelijkheden van de materialen, 
alsmede de reductie van emissies.

Or. it

Motivering

Overeenkomstig de technische  specificaties voor aanbestedingen en projecten die 
milieucriteria bevatten en de toepassing ervan, is het wenselijk dat de Commissie voor elk 
specifiek programma een exacte evaluatie geeft op basis van indicatoren waarin de 
energiebesparing tot uiting komt, alsmede de mogelijkheden van recyclage en hergebruik van 
materialen en de ecologische duurzaamheid van elk ingediend project.

Amendement ingediend door Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi en Anders 
Wijkman

Amendement 18
Artikel 10, lid 2, letter a)

a) toegang tot financiering voor de start en 
groei van MKB-bedrijven en de investering 
in innoverende activiteiten, met inbegrip 
van eco-innovatie;

a) toegang tot financiering voor de start en 
groei van MKB-bedrijven en de investering 
in innoverende activiteiten, met name eco-
innovatie;
(Dit amendement is op de hele tekst van 
toepassing)

Or. en

Motivering

Eco-innovatie zou speciale aandacht moeten krijgen in het kader van het Programma voor 
ondernemerschap en innovatie. Het amendement moet in de hele tekst worden toegepast, ook 
in artikel 10, lid 2, onder c) en artikel 13.
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 19
Artikel 10, lid 2

2. Het Programma voor ondernemerschap en 
innovatie omvat acties ter ondersteuning, 
verbetering, stimulering en bevordering van:

2. Het Programma voor ondernemerschap en 
innovatie omvat acties ter ondersteuning, 
verbetering, stimulering en bevordering van:

a) toegang tot financiering voor de start en 
groei van MKB-bedrijven en de investering 
in innoverende activiteiten, met inbegrip van 
eco-innovatie;

a) toegang tot financiering voor de start en 
groei van MKB-bedrijven en de investering 
in innoverende activiteiten, met inbegrip van 
eco-innovatie;

b) het scheppen van een gunstig 
samenwerkingsklimaat voor het MKB;

b) het scheppen van een gunstig 
samenwerkingsklimaat voor het MKB;

c) innovatie in bedrijven, met inbegrip van 
eco-innovatie;

c) innovatie in bedrijven, met inbegrip van 
eco-innovatie en investeringen in de 
ontwikkeling van kwaliteitsproducten;

d) een ondernemerschaps– en 
innovatiecultuur;

d) een ondernemerschaps– en 
innovatiecultuur, gebaseerd op het 
investeren in kwaliteit;

e) economische en administratieve 
hervormingen inzake ondernemingen en 
innovatie.

e) economische en administratieve 
hervormingen inzake ondernemingen en 
innovatie.

Or. nl

Motivering

Om de effecten van globalisering het hoofd te kunnen bieden moet Europa concurreren op 
basis van hoge kwaliteit: milieuvriendelijk, gezond en duurzaam.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 20
Artikel 13, letter f bis) (nieuw)

f bis) ontwikkeling en marketing van 
groene producten en andere 
kwaliteitsproducten en het stimuleren van 
de bewustmaking bij consumenten door 
middel van keurmerken en etikettering.

Or. nl
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Motivering

De consument moet betrokken worden bij en invloed kunnen uitoefenen op het 
kwaliteitsbeleid van Europa.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 21
Artikel 14, letter c bis) (nieuw)

c bis) ondersteuning van de ontwikkeling 
van eco-innovatieve producten en 
werkwijzen.

Or. nl

Motivering

Om de effecten van globalisering het hoofd te kunnen bieden moet Europa concurreren op 
basis van hoge kwaliteit: milieuvriendelijk, gezond en duurzaam.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 22
Artikel 31, lid 1, letter b)

b) acties inzake optimale werkwijzen om 
kennis te verspreiden en ervaringen te delen 
in de hele Gemeenschap;

b) acties inzake optimale werkwijzen om 
kennis te verspreiden en ervaringen te delen 
in de hele Gemeenschap, ook op het gebied 
van ziektepreventie en ziektebestrijding 
door middel van het opzetten van 
netwerken voor de uitwisseling van goede 
werkwijzen;

Or. nl

Motivering

Europese netwerken dragen ertoe bij dat de kwaliteit van behandeling en preventie in alle 
EU-lidstaten vooruitgaat.
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 23
Artikel 41, letter c bis) (nieuw)

c bis) bewustmaking van de consument van 
de milieubelasting van verschillende 
transportwijzen, door middel van 
etikettering van energiegebruik en CO2-
uitstoot per kilometer.

Or. nl

Motivering

De consument moet in staat gesteld worden milieuvriendelijke keuzes te maken. Dat 
stimuleert aanbieders van transport tot innovatie.

Amendement ingediend door Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi en 
Anders Wijkman

Amendement 24
Titel II, Hoofdstuk III bis, artikel 45 bis (nieuw)

Hoofdstuk III bis
Programma voor eco-innovatie

AFDELING 1
DOELSTELLINGEN EN 

WERKTERREINEN
Artikel 45 bis

Vaststelling en doelstellingen
1. Hierbij wordt een programma ter 
ondersteuning van eco-innovatie en 
milieutechnologieën vastgesteld (hierna het 
"Programma voor eco-innovatie" 
genoemd).
2. Het Programma voor eco-innovatie 
omvat met name de volgende acties:
a) levering van een bijdrage aan de 
tenuitvoerlegging van het Zesde 
Milieuactieprogramma (MAP); 
b) ondersteuning van eco-innovatie en 
milieutechnologieën;
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c) ondersteuning van de doelstellingen van 
het Actieplan inzake milieutechnologieën
van de Europese Unie (ETAP). 

Or. en

Motivering

Er zou een afzonderlijk programma met een eigen beheers- en planningsstructuur voor eco-
innovatie moeten worden opgezet om de huidige beleidsterreinen ter bevordering van 
milieutechnologieën voort te zetten en te versterken.

Amendement ingediend door Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi en Anders 
Wijkman

Amendement 25
Titel II, Hoofdstuk III bis, artikel 45 ter (nieuw)

Artikel 45 ter
Operationele doelstellingen

Operationeel gezien is het Programma voor 
eco-innovatie gericht op:
a) het leveren van een bijdrage aan de 
uitvoering, bijwerking en ontwikkeling van 
het milieubeleid en de milieuwetgeving van 
de Gemeenschap, met name ten aanzien 
van de opneming van het milieu in andere 
beleidsvormen, en aan de duurzame 
ontwikkeling in de Gemeenschap;
b) het in alle lidstaten stimuleren van 
investeringen in eco-innovatie en 
milieutechnologieën door de kloof tussen 
de succesvolle demonstratie van 
innovatieve technologieën en de 
daadwerkelijke, grootschalige introductie 
ervan op de markt te overbruggen om zo 
een hefboomeffect voor de investeringen 
van de publieke en particuliere sector te 
creëren, belangrijke strategische 
technologieën te promoten, de kosten te 
verlagen, de marktervaring te vergroten en 
bij te dragen tot het verkleinen van de 
financiële risico's en andere ervaren 
risico's en belemmeringen die dergelijke 
investeringen in de weg staan;
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c) het opheffen van de belemmeringen voor 
de marktpenetratie van 
milieutechnologieën door de ontwikkeling 
en het overnemen van deze technologieën 
te stimuleren, en door te streven naar een 
betere afspiegeling van de milieukosten van 
producten en diensten.

Or. en

Amendement ingediend door Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi en 
Anders Wijkman

Amendement 26
Titel II, hoofdstuk III bis, artikel 45 quater (nieuw)

Artikel 45 quater
Projecten en maatregelen

2. De acties inzake eco-innovatie en 
milieutechnologieën kunnen het volgende 
omvatten:
- de opneming van overwegingen inzake 
milieu en duurzame ontwikkeling in de 
ruimtelijke ordening, ook in stedelijke en 
kustgebieden, en
- de bevordering van het duurzame beheer 
van grond- en oppervlaktewater, en
- het tot een minimum terugbrengen van de 
gevolgen van de economische activiteiten 
voor het milieu, mat name middels de 
ontwikkeling van schone en lage-
risicotechnologieën en door de nadruk te 
leggen op preventie, met inbegrip van de 
reductie van broeikasgasemissies, en
- de preventie, het hergebruik, het 
terugwinnen en de recyclage van allerlei 
soorten afval en het gedegen beheer van 
afvalstromen, en 
- het verminderen van de gevolgen voor het 
milieu van producten via een geïntegreerde 
aanpak van de vervaardiging, distributie, 
consumptie en behandeling ervan aan het 
einde van de levensduur, met inbegrip van 
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de ontwikkeling van milieuvriendelijke 
producten.

Or. en

Amendement ingediend door Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi en Anders 
Wijkman

Amendement 27
Titel II, Hoofdstuk III bis, artikel 45 quinquies (nieuw)

AFDELING 2
TENUITVOERLEGGING

Artikel 45 quinquies
De aanvullende rol van de communautaire 
financiële instrumenten ten behoeve van 

het MKB
De communautaire financiële 
instrumenten ten behoeve van het MKB, 
zoals bedoeld in artikel 16, vervullen een 
aanvullende rol blij de ondersteuning van 
de ontwikkeling en het gebruik van 
milieutechnologieën door het MKB.

Or. en

Amendement ingediend door Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi en 
Anders Wijkman

Amendement 28
Titel II, Hoofdstuk III bis, artikel 45 sexies (nieuw)

Artikel 45 sexies
Promotie- en verspreidingsprojecten

Er wordt steun verleend aan:
a) de bevordering van knowhow en 
optimale werkwijzen onder de producenten 
en consumenten, en de uitwisseling van 
ervaring tussen de acties en projecten die in 
het kader van het Programma voor eco-
innovatie worden gefinancierd;
b) de evaluatie en controle van de 
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uitvoering van de acties, de bijdrage ervan 
tot de ontwikkeling van het communautaire 
milieubeleid, het gebruik van de kredieten 
en het effect van de wetgevende en 
ondersteunende maatregelen van de 
Gemeenschap; 
c) de verspreiding van informatie over de 
algemene ervaring en de resultaten die zijn 
verkregen dankzij de acties ter bevordering 
van de milieutechnologieën, vooral met het 
oog op de versnelling van de 
marktpenetratie ervan en de bevordering 
van investeringen die de overgang van 
demonstratie naar commerciële exploitatie 
van schonere technologieën 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement ingediend door Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi en 
Anders Wijkman

Amendement 29
Titel II, hoofdstuk III bis, artikel 45 septies (nieuw)

Artikel 45 septies
Markttoepassingsprojecten

Er wordt communautaire steun verleend 
aan acties en projecten in verband met de 
eerste markttoepassing van voor de 
Gemeenschap relevante, recentelijk 
beproefde milieutechnologieën, die zijn 
opgezet om procédés of producten die met 
succes technisch zijn gedemonstreerd maar 
door de financiële risico's nog niet op de 
markt zijn gepenetreerd, te bevorderen, 
zodat de Gemeenschap deelt in het risico 
dat verbonden is aan de economische 
toepassing van de resultaten van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie.

Or. en
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Amendement ingediend door Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi en 
Anders Wijkman

Amendement 30
Titel II, Hoofdstuk III bis, artikel 45 octies (nieuw)

AFDELING 3
WERKPROGRAMMA

Artikel 45 octies
Werkprogramma

De regels voor elk van de specifieke acties 
en maatregelen in verband met de 
doelstellingen van artikel 45 bis, de 
uitvoeringsbepalingen, de 
financieringsregelingen en de 
deelnemingsregels worden beschreven in 
het werkprogramma. Dat bevat tevens de 
selectiecriteria, waarin de doelstellingen 
van het Programma voor eco-innovatie tot 
uitdrukking komen, en het indicatieve 
tijdschema voor de uitvoering van het 
werkprogramma, met name ten aanzien 
van de inhoud van de oproepen tot het 
indienen van voorstellen.

Or. en

Amendement ingediend door Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi en 
Anders Wijkman

Amendement 31
Artikel 46, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) voor het Programma voor eco-
innovatie, door het beheerscomité voor eco-
innovatie (ECOIPC).

Or. en

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 32
Bijlage I



PE 364.760v01-00 16/17 AM\585143NL.doc

NL

De indicatieve begrotingsmiddelen voor de 
specifieke programma's bedragen:

De indicatieve begrotingsmiddelen voor de 
specifieke programma's bedragen:

a) 2 631 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma voor ondernemerschap en 
innovatie; daarvan is 520 miljoen euro 
bestemd voor de bevordering van eco-
innovatie;

a) 2 631 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma voor ondernemerschap en 
innovatie; daarvan is 900 miljoen euro 
bestemd voor de bevordering van eco-
innovatie en 300 miljoen euro voor 
innovatie gerelateerd aan gezondheid;

b) 801,6 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma ter ondersteuning van het 
ICT-beleid;

b) 801,6 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma ter ondersteuning van het 
ICT-beleid;

c) 780 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma Intelligente 
Energie - Europa.

c) 780 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma Intelligente 
Energie - Europa.

Or. nl

Motivering

Er moet zowel voor de investeringen in eco-innovatie als voor de investeringen gerelateerd 
aan gezondheid een aanzienlijk bedrag beschikbaar zijn.

Amendement ingediend door Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi en 
Anders Wijkman

Amendement 33
Bijlage I

De indicatieve begrotingsmiddelen voor de 
specifieke programma's bedragen:

De indicatieve begrotingsmiddelen voor de 
specifieke programma's bedragen:

a) 2 631 miljoen euro voor de uitvoering 
van het Programma voor ondernemerschap 
en innovatie; daarvan is 520 miljoen euro 
bestemd voor de bevordering van eco-
innovatie;

a) 2 111 miljoen euro voor de uitvoering 
van het Programma voor ondernemerschap 
en innovatie;

b) 801,6 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma ter ondersteuning van het 
ICT-beleid;

b) 801,6 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma ter ondersteuning van het 
ICT-beleid;

c) 780 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma Intelligente 
Energie - Europa.

c) 780 miljoen euro voor de uitvoering van 
het Programma Intelligente 
Energie - Europa.

c bis) 520 miljoen euro voor de 
verwezenlijking van het Programma voor 
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eco-innovatie.

Or. en


