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Amendement 1
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat met innovatie moet 
worden geprobeerd een oplossing te vinden 
voor maatschappelijke problemen, 
benadrukt het feit dat het proefproject voor 
een innovatiepartnerschap inzake actief 
en gezond ouder worden belangrijk is en is 
van mening dat soortgelijke
innovatiepartnerschappen moeten worden 
ontwikkeld om ook andere belangrijke 
gezondheids- en sociale problemen te 
voorkomen en op te lossen, en stelt voor 
dat de capaciteit van sommige lidstaten om
sneller dan de andere met het opstarten 
van de partnerschappen te vorderen, wordt 
benut;

1. is van mening dat met innovatie moet 
worden geprobeerd een oplossing te vinden 
voor maatschappelijke uitdagingen, zoals 
klimaatverandering, grondstoffen- en 
energie-efficiëntie, gezondheid en 
demografische verandering; benadrukt dat
synergie- effecten tussen innoverend 
werkgelegenheidsbeleid en 
vaardigheidsontwikkeling voor innovatie 
in een duurzame economie belangrijk zijn 
om belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen te voorkomen en op te lossen, 
en stelt voor dat de capaciteit van sommige 
lidstaten voor het opstarten van 
innovatieve partnerschappen, zoals het 
Finse voorbeeld van een proefproject voor 
een innovatiepartnerschap inzake actief 
en gezond ouder worden; 

Or. en

Amendement 2
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat met innovatie moet 
worden geprobeerd een oplossing te vinden 
voor maatschappelijke problemen, 
benadrukt het feit dat het proefproject voor 
een innovatiepartnerschap inzake actief en 
gezond ouder worden belangrijk is en is 

1. is van mening dat meer inzicht nodig is 
in de uitdagingen waar de maatschappij 
voor staat, en dat met innovatie moet 
worden geprobeerd een oplossing te vinden 
voor maatschappelijke problemen, 
benadrukt het feit dat het proefproject voor 
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van mening dat soortgelijke 
innovatiepartnerschappen moeten worden 
ontwikkeld om ook andere belangrijke 
gezondheids- en sociale problemen te 
voorkomen en op te lossen, en stelt voor 
dat de capaciteit van sommige lidstaten om 
sneller dan de andere met het opstarten van 
de partnerschappen te vorderen, wordt 
benut;

een innovatiepartnerschap inzake actief en 
gezond ouder worden belangrijk is en is 
van mening dat soortgelijke 
innovatiepartnerschappen moeten worden 
ontwikkeld om ook andere belangrijke 
gezondheids- en sociale problemen te 
voorkomen en op te lossen, en stelt voor 
dat de capaciteit van sommige lidstaten om 
sneller dan de andere met het opstarten van 
de partnerschappen te vorderen, wordt 
benut;

Or. fi

Amendement 3
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat met innovatie moet 
worden geprobeerd een oplossing te 
vinden voor maatschappelijke problemen, 
benadrukt het feit dat het proefproject voor 
een innovatiepartnerschap inzake actief en 
gezond ouder worden belangrijk is en is 
van mening dat soortgelijke 
innovatiepartnerschappen moeten worden 
ontwikkeld om ook andere belangrijke 
gezondheids- en sociale problemen te 
voorkomen en op te lossen, en stelt voor 
dat de capaciteit van sommige lidstaten om 
sneller dan de andere met het opstarten van 
de partnerschappen te vorderen, wordt 
benut;

1. is van mening dat het beleid in verband 
met het aanmoedigen van innovatie moet 
worden geheroriënteerd op de belangrijke 
uitdagingen waarvoor onze maatschappij 
zich ziet gesteld; benadrukt het feit dat het 
proefproject voor een 
innovatiepartnerschap inzake actief en 
gezond ouder worden belangrijk is en is 
van mening dat soortgelijke 
innovatiepartnerschappen moeten worden 
ontwikkeld om ook andere belangrijke 
gezondheids- en sociale problemen te 
voorkomen en op te lossen, en stelt voor 
dat de capaciteit van sommige lidstaten om 
sneller dan de andere met het opstarten van 
de partnerschappen te vorderen, wordt 
benut;

Or. it
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Amendement 4
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat met innovatie moet 
worden geprobeerd een oplossing te vinden 
voor maatschappelijke problemen, 
benadrukt het feit dat het proefproject voor 
een innovatiepartnerschap inzake actief en 
gezond ouder worden belangrijk is en is 
van mening dat soortgelijke 
innovatiepartnerschappen moeten worden 
ontwikkeld om ook andere belangrijke 
gezondheids- en sociale problemen te 
voorkomen en op te lossen, en stelt voor 
dat de capaciteit van sommige lidstaten om 
sneller dan de andere met het opstarten van 
de partnerschappen te vorderen, wordt 
benut;

1. is van mening dat met innovatie moet 
worden geprobeerd een oplossing te vinden 
voor maatschappelijke problemen, 
benadrukt het feit dat het proefproject voor 
een innovatiepartnerschap inzake actief en 
gezond ouder worden belangrijk is, evenals 
nieuwe vaardigheden en banen; is van 
mening dat soortgelijke 
innovatiepartnerschappen moeten worden 
ontwikkeld om ook andere belangrijke 
gezondheids- en sociale problemen te 
voorkomen en op te lossen, en stelt voor 
dat de capaciteit van sommige lidstaten om 
sneller dan de andere met het opstarten van 
de partnerschappen te vorderen, wordt 
benut;

Or. en

Amendement 5
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. meent dat innovatie een belangrijke 
rol kan hebben bij versterking van de 
sociale cohesie, door verbetering van de 
kwaliteit van de geboden diensten, en dat 
er daarom  specifieke 
beroepsopleidingsprogramma’s moeten 
worden opgezet;

Or. pt
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Amendement 6
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beschouwt de doelstelling voor het 
proefpartnerschap op het gebied van 
actief en gezond ouder worden, namelijk 
het aantal gezonde jaren in de periode tot 
2020 met twee te verhogen, als goed 
voorbeeld, en is van mening dat er voor 
alle innovatie-partnerschappen duidelijke 
doelen moeten worden gesteld, zonder 
welke alle visie en motivering aan een 
innovatieve maatregel zouden komen te 
ontvallen en het moeilijker zou worden 
om meetbare tussen- en deeldoelstellingen 
te bepalen;

Or. fi

Amendement 7
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op het belang van onderzoek in 
de medische sector, dat in combinatie met 
innovatieve toepassingen groei en welzijn 
in een vergrijzende samenleving zal 
bevorderen; pleit ervoor dat 
onderzoeksafdelingen aan universiteiten 
nauw met de medische sector 
samenwerken om producten en diensten 
te ontwikkelen waaraan burgers in de EU 
de komende tien jaar dringend behoefte 
zullen hebben;

Or. en
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Amendement 8
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat innovatie essentieel is 
voor de economische ontwikkeling en dat 
de Europese Unie ongeveer een miljoen 
extra onderzoekers nodig heeft om te 
kunnen beantwoorden aan de doelstelling 
om 3% van het BBP te besteden aan 
O&O, zoals vastgelegd in de strategie 
Europa 2020; stelt dat dit doel 
gemakkelijker te bereiken is door 
aanzienlijke verhoging van het aantal 
vrouwelijke onderzoekers, die slechts 39% 
vertegenwoordigen van de onderzoekers 
die in de openbare sector en eht hoger 
onderwijs werkzaam zijn, en 19% van de 
onderzoekers die in de particuliere sector 
werken [1];
[1] She Figures 2009 - major findings and 
trends, European Commission, 2009.

Or. pt

Amendement 9
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) bij alle 
innovatieacties belangrijk is en spoort 
ertoe aan een ruim beroep op ICT en 
onderzoek en ontwikkeling te bevorderen, 
open broncodes te begunstigen en zo 
burgers en kleine en middelgrote 

2. benadrukt dat het aanbieden van 
opleidings- en permanente 
educatiemogelijkheden belangrijk is om te 
bereiken dat ook kwetsbare groepen het 
potentieel van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) ten volle 
kunnen benutten;
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ondernemingen in staat te stellen meer 
aan de ontwikkeling van toepassingen en 
nieuwe diensten deel te nemen;

Or. en

Amendement 10
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) bij alle 
innovatieacties belangrijk is en spoort ertoe 
aan een ruim beroep op ICT en onderzoek 
en ontwikkeling te bevorderen, open 
broncodes te begunstigen en zo burgers en 
kleine en middelgrote ondernemingen in 
staat te stellen meer aan de ontwikkeling 
van toepassingen en nieuwe diensten deel 
te nemen;

2. benadrukt het feit dat informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) bij alle 
innovatieacties belangrijk is en spoort ertoe 
aan een ruim beroep op ICT en onderzoek 
en ontwikkeling te bevorderen, open 
broncodes te begunstigen, een 
gebruikersgestuurd innovatiebeleid te 
ontwikkelen en zo burgers en kleine en 
middelgrote ondernemingen in staat te 
stellen meer aan de ontwikkeling van 
toepassingen en nieuwe diensten deel te 
nemen;

Or. fi

Amendement 11
Marielle Gallo, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) bij alle 
innovatieacties belangrijk is en spoort ertoe 
aan een ruim beroep op ICT en onderzoek 
en ontwikkeling te bevorderen, open 
broncodes te begunstigen en zo burgers en 
kleine en middelgrote ondernemingen in 

2. benadrukt het feit dat informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) bij alle 
innovatieacties belangrijk is en spoort ertoe 
aan een ruim beroep op ICT en onderzoek 
en ontwikkeling te bevorderen, open 
broncodes te begunstigen en zo burgers en 
kleine en middelgrote ondernemingen in 
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staat te stellen meer aan de ontwikkeling 
van toepassingen en nieuwe diensten deel 
te nemen;

staat te stellen meer aan de ontwikkeling 
van toepassingen en nieuwe diensten deel 
te nemen; wijst erop dat bedrijven die 
inhoud produceren door gebruikmaking 
van ICT ook bijdragen aan schepping en 
handhaving van werkgelegenheid en 
concurrentiekracht;

Or. en

Amendement 12
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat investeringen in 
O&O de neiging hebben terug te lopen in 
tijden van economische crisis, ook al is 
bewezen dat ondernemingen en lidstaten 
die in zulke perioden het meest investeren 
degene zijn die het grootste comparatieve 
marktvoordeel behalen; 

Or. pt

Amendement 13
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. acht het belangrijk dat de vestiging 
en ontwikkeling van innovatieve 
ondernemingen worden gesteund met een 
combinatie van openbare en particuliere 
financiering, aan te vullen met 
risicokapitaal-constructies en technische 
hulp bij uitvoering van projecten;
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Or. pt

Amendement 14
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. onderstreept dat de meeste 
initiatieven die innovatie mogelijk maken, 
uit de bedrijfssector afkomstig zijn, en dat 
nauwere samenwerking met universiteiten 
en onderzoekcentra daarom essentieel is;

Or. pt

Amendement 15
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort ertoe aan alle burgers aan de 
innovatie te laten deelnemen en erbij te 
betrekken en steunt het voorstel van de 
Commissie voor een proefproject inzake 
Europese sociale innovatie en haar idee om 
van sociale innovatie een belangrijke 
prioriteit in het kader van de programma's 
van het Europees Sociaal Fonds (ESF) te 
maken;

3. spoort ertoe aan alle burgers aan de 
innovatie te laten deelnemen en er met het 
oog op de ontwikkeling van 
ondernemersgeest bij te betrekken en 
steunt het voorstel van de Commissie voor 
een proefproject inzake Europese sociale 
innovatie en haar idee om van sociale 
innovatie een belangrijke prioriteit in het 
kader van de programma's van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) te maken;

Or. en
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Amendement 16
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort ertoe aan alle burgers aan de 
innovatie te laten deelnemen en erbij te 
betrekken en steunt het voorstel van de 
Commissie voor een proefproject inzake 
Europese sociale innovatie en haar idee om 
van sociale innovatie een belangrijke 
prioriteit in het kader van de programma's 
van het Europees Sociaal Fonds (ESF) te 
maken;

3. spoort ertoe aan alle burgers aan de 
innovatie te laten deelnemen en erbij te 
betrekken en steunt het voorstel van de 
Commissie voor een proefproject inzake 
Europese sociale innovatie en haar idee om 
van sociale innovatie een belangrijke 
prioriteit in het kader van de programma's 
van het Europees Sociaal Fonds (ESF) te 
maken; meent dat innovatiebeleid ruim 
moet worden opgevat, niet alleen in de zin 
van technische innovatie, maar ook –
meer dan tot dusver – in de zin van 
innovatie op sociaal gebied en op gebied 
van dienstverrichting, die bijdraagt aan 
een betere organisatie van de menselijke 
samenwerking, en de rechtstreekse 
productie van diensten ten goede komt, 
maar ook de industriële productie, waar 
gezocht wordt naar betere organisatie van 
het werk en naar concurrentievoordelen 
die met behulp van nieuwe diensten te 
behalen zijn;

Or. fi

Amendement 17
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. spoort ertoe aan alle burgers aan de 
innovatie te laten deelnemen en erbij te 
betrekken en steunt het voorstel van de 
Commissie voor een proefproject inzake 
Europese sociale innovatie en haar idee om 

3. spoort ertoe aan alle burgers aan de 
innovatie te laten deelnemen en erbij te 
betrekken en steunt het voorstel van de 
Commissie voor een proefproject inzake 
Europese sociale innovatie en haar idee om 
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van sociale innovatie een belangrijke 
prioriteit in het kader van de programma's 
van het Europees Sociaal Fonds (ESF) te 
maken;

van sociale innovatie een belangrijke 
prioriteit in het kader van de programma's 
van het Europees Sociaal Fonds (ESF) te 
maken; pleit voor nog een tweede ESF-
prioriteit ten aanzien van de noodzaak tot 
investeren in vaardigheden, 
werkgelegenheid, scholing en herscholing 
met het oog op schepping van meer en 
betere banen in een duurzamer economie, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
energie- en grondstoffenefficiëntie.

Or. en

Amendement 18
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om in 
nauwere samenwerking met de lidstaten 
middellange- en langetermijnprognoses 
op te stellen voor de vaardigheden die de 
arbeidsmarkt vereist en om 
partnerschappen tussen universiteiten en 
het bedrijfsleven aan te moedigen, 
teneinde de aansluiting van jongeren op 
de arbeidsmarkt te bevorderen en 
tegelijkertijd een innovatieve en op kennis 
gebaseerde maatschappij te helpen 
creëren, alsmede toegepast onderzoek te 
ontwikkelen en betere 
arbeidsmarktvooruitzichten te scheppen 
voor afgestudeerden;

Or. en
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Amendement 19
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat ondanks de 
toegenomen betrokkenheid van vrouwen 
op gebied van onderzoek en technologie, 
de jongste door de Commissie verstrekte 
cijfers laten zien dat slechts 19% van de 
hogere academische functies door 
vrouwen worden bezet, ofschoon vrouwen 
meer dan de helft van de universitaire 
studenten vertegenwoordigen;
[1] She Figures 2009 - major findings and 
trends, European Commission, 2009.

Or. pt

Amendement 20
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. acht het bijzonder belangrijk dat er 
specifieke richtsnoeren komen waarin 
gelet wordt op aspecten van 
gendergelijkheid bij de schepping en 
ontwikkeling van innovatieve producten 
en diensten, en meent dat dit een juiste 
training van het personeelsbestand vergt;

Or. pt
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Amendement 21
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat het in tijden van crisis 
essentieel is jongeren voor het nieuwe 
type groene banen aan trekken en ervoor 
te zorgen dat de toegang van jongeren tot 
de arbeidsmarkt met programma's voor 
het verwerven van vaardigheden wordt 
bevorderd, zodat jongeren van het 
banenpotentieel kunnen profiteren, om de 
hoge werkloosheid onder burgers beneden 
de 25 jaar te bestrijden en de 
vaardigheden van de jonge generatie op 
het gebied van technologie te benutten;

Or. en

Amendement 22
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat het 
opleidingsniveau moet worden verhoogd, 
dat met name een leven lang leren 
belangrijk is en dat onderwijs en opleiding 
moeten worden ontwikkeld om 
innovatievermogen en ondernemerschap 
beter te bevorderen;

4. dringt erop aan dat de 
vaardigheidstekorten op gebied van 
wetenschap, technologie, 
werktuigbouwkunde en wiskunde worden 
ingehaald; benadrukt het feit dat het 
opleidingsniveau moet worden verhoogd, 
dat met name een leven lang leren 
belangrijk is en dat onderwijs en opleiding 
moeten worden ontwikkeld om 
innovatievermogen en ondernemerschap 
beter te bevorderen;

Or. en
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Amendement 23
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat het
opleidingsniveau moet worden verhoogd, 
dat met name een leven lang leren 
belangrijk is en dat onderwijs en opleiding 
moeten worden ontwikkeld om 
innovatievermogen en ondernemerschap 
beter te bevorderen;

4. benadrukt het feit dat de kwaliteit van de 
opleiding moet worden verhoogd, dat 
toegang tot levenslang leren en 
beroepsscholing belangrijk is en dat 
onderwijs en opleiding moeten worden 
ontwikkeld om innovatievermogen en 
ondernemerschap beter te bevorderen;

Or. en

Amendement 24
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat het 
opleidingsniveau moet worden verhoogd, 
dat met name een leven lang leren 
belangrijk is en dat onderwijs en opleiding 
moeten worden ontwikkeld om 
innovatievermogen en ondernemerschap 
beter te bevorderen;

4. benadrukt het feit dat het 
opleidingsniveau moet worden verhoogd, 
dat met name een leven lang leren 
belangrijk is en dat alle onderwijs en 
opleiding op alle opleidingsniveaus 
moeten worden ontwikkeld om creativiteit, 
innovatievermogen en ondernemerschap 
beter dan tot dusver te bevorderen;

Or. fi

Amendement 25
Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat het 
opleidingsniveau moet worden verhoogd, 
dat met name een leven lang leren 
belangrijk is en dat onderwijs en opleiding 
moeten worden ontwikkeld om 
innovatievermogen en ondernemerschap 
beter te bevorderen;

4. benadrukt het feit dat het 
opleidingsniveau moet worden verhoogd, 
dat met name een leven lang leren en 
permanente scholing van werknemers 
belangrijk zijn, en zodanig moeten zijn 
geregeld dat de toegang tot en uitvoering 
van de diverse initiatieven inclusief zijn 
en niet discriminerend jegens vrouwen.
stelt evenwel dat deze initiatieven bij 
voorrang moeten zijn gericht op 
ongeschoolde arbeiders die gevaar lopen 
hun arbeidsplaats te verliezen door 
invoering van nieuwe technologie, en te 
worden ontslagen omdat zij de bij 
herstructurering en omschakeling 
verlangde vaardigheden missen; herinnert 
er tevens aan dat onderwijs en opleiding 
moeten worden ontwikkeld om 
innovatievermogen en ondernemerschap 
beter te bevorderen;

Or. it

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat het niveau van 
levenslang leren moet worden verhoogd, 
en dat er opleidingsactiviteiten voor 
iedereen moeten worden ontwikkeld om 
eco-innovatievermogen en 
ondernemerschap te bevorderen, en te 
zorgen dat arbeidskrachten hun 
vaardigheden kunnen afstemmen op de 
behoeften van de arbeidsmarkt in een 
duurzamer economie, volgens van 
competentie uitgaande 
trainingsconcepten; roept de lidstaten, 
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werkgevers en werknemers op om te 
onderkennen dat beheer van 
vaardigheden, opleiding en levenslang 
leren met het oog op innovatie een 
gedeelde verantwoordelijkheid is, zoals 
ook in de raamovereenkomst van de 
sociale partners van 2002 over levenslang 
leren is vastgelegd; dringt bij de 
Commissie aan op de opname van een 
negende kerncompetentie in de 
kaderstructuur voor een leven lang leren, 
die betrekking heeft op milieu, 
klimaatverandering en duurzame 
ontwikkeling – van essentieel belang in 
een kennismaatschappij;

Or. en

Amendement 27
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. hecht met nadruk belang aan 
vereenvoudiging van de regels en de 
procedures voor toegang tot Europese 
researchprogramma’s;

Or. it

Amendement 28
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat het belangrijk is 
dat op zowel Europees als nationaal 
niveau gunstige voorwaarden en 
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stimulansen worden gecreëerd om de 
deelname aan doctorale studies en 
innovatief onderzoek aan te moedigen, 
zodat de braindrain wordt tegengegaan en 
de EU daar aanzienlijke voordelen aan 
kan ontlenen, door versterking van haar 
concurrentievermogen dankzij 
geavanceerde en innovatieve research en 
studie;

Or. el

Amendement 29
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept dat het belangrijk is dat 
innovatie in zowel het algemene onderwijs 
als in het levenslang leren wordt 
geïntegreerd, met het oog op het creëren 
van een werknemersbestand dat kan 
inspelen op de veranderende behoeften 
van een duurzame en innovatieve sociale 
markteconomie, die nieuwe, kwalitatief 
goede en blijvende banen kan bieden;

Or. el

Amendement 30
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat snel een goed 
werkende Europese onderzoeksruimte 
moet worden gecreëerd, zonder
belemmeringen voor het vrije verkeer van 

5. is van mening dat snel een goed 
werkende Europese onderzoeksruimte 
moet worden gecreëerd, waarin 
samenwerking hoofdzakelijk bestaat in 
vrijwillige samenwerking tussen lidstaten, 
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onderzoekers; belemmeringen voor het vrije verkeer van 
onderzoekers worden opgeheven en een 
geavanceerde Europese 
onderzoeksinfrastructuur tot stand moet 
worden gebracht;

Or. fi

Amendement 31
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat snel een goed 
werkende Europese onderzoeksruimte 
moet worden gecreëerd, zonder 
belemmeringen voor het vrije verkeer van 
onderzoekers;

5. is van mening dat snel een goed 
werkende Europese onderzoeksruimte 
moet worden gecreëerd, zonder 
belemmeringen voor het vrije verkeer van 
onderzoekers, en dat voor een optimaal 
gebruik van het potentieel van de nieuwe 
lidstaten bijzondere aandacht naar de 
onderzoekers in die landen moet uitgaan;

Or. en

Amendement 32
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. stemt in met de doelstelling het 
aantal onderzoekers in de EU in de 
periode tot 2020 met één miljoen te 
verhogen, en merkt op dat een dergelijke 
enorme investering een beduidende 
hevelwerking zou hebben op de 
werkgelegenheid, maar is tegelijkertijd 
van mening dat deze doelstelling wel erg 
ambitieus is en voor ieder land 
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afzonderlijk streefdoelen en doelgerichte 
inspanningen vereist, terwijl de openbare 
sector niet altijd over voldoende middelen 
beschikt, zodat de meesten onder de 
nieuwe onderzoekers, de noodzaak van 
meer posten voor onderzoekers bij hoger-
onderwijsinstellingen en openbare 
onderzoekscentra ten spijt, in de 
particuliere sector zullen gaan werken; 
meent dat niet zozeer moet worden gelet 
op het aantal onderzoekers als wel op hun 
innovatieve vermogens, de kwaliteit van 
hun opleiding, de Europese werkverdeling 
op onderzoeksgebied, middelen voor 
onderzoek en de kwaliteit van het 
onderzoek;

Or. fi

Amendement 33
Edite Estrela, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb, Silvia Costa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat gezien het tekort aan 
universitaire studenten in wetenschappen 
en technologie, maatregelen moeten 
worden genomen om te zorgen dat er geen 
studenten hun studie opgeven of zich om 
financiële redenen in hun keuze van
onderwijsinstelling zien beperkt, en dat 
daarom de toegang tot bankleningen die 
gedeeltelijk door de lidstaten kunnen 
worden gefinancierd, bevorderd moet 
blijven worden; 

Or. pt



AM\857704NL.doc 21/25 PE458.657v02-00

NL

Amendement 34
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt aan op een specifiek 
Europees initiatief om meisjes aan te 
trekken tot een loopbaan in de wiskunde,
de informatica, natuurwetenschappen en 
technologie, en stereotypen die nog steeds 
de boventoon voeren in deze beroepen te 
bestrijden; benadrukt dat de media en het 
onderwijs een sleutelrol spelen in de 
bestrijding van zulke stereotypen;

Or. en

Amendement 35
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak van beleid 
waardoor onderzoekers worden 
aangemoedigd in hun eigen lidstaat te 
blijven, door bevordering van 
aantrekkelijke werkomstandigheden bij 
openbare onderzoekcentra;

Or. it

Amendement 36
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop hoe belangrijk het is 
bureaucratie te verminderen en 
belemmeringen voor de mobiliteit van 
onderzoekers uit de weg te ruimen zodat 
zij ideeën en innovatieve oplossingen en 
technologieën uit andere innovatieve 
economieën naar de EU kunnen brengen;

Or. en

Amendement 37
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat innovatie wordt bevorderd 
met gemeenschappelijke projecten die de 
grenzen van de publieke sector en ook de 
landsgrenzen overschrijden, door de 
financiering van de EU, de lidstaten en de 
lokale overheden beter te coördineren en 
de hiermee verband houdende 
bureaucratie te verminderen, en ook met 
maatregelen om de investering van 
risicokapitaal in groeibedrijven te 
bevorderen.

6. stelt voor dat innovatie wordt bevorderd 
om het potentiaal hiervan voor 
verruiming van de werkgelegenheid en 
voldoening aan de verlangens van het 
bedrijfsleven in een nieuwe duurzame 
economie ten volle te kunnen benutten.

Or. en

Amendement 38
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. stelt voor dat innovatie wordt bevorderd 6. stelt voor dat innovatie wordt bevorderd 
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met gemeenschappelijke projecten die de 
grenzen van de publieke sector en ook de 
landsgrenzen overschrijden, door de 
financiering van de EU, de lidstaten en de 
lokale overheden beter te coördineren en 
de hiermee verband houdende bureaucratie 
te verminderen, en ook met maatregelen 
om de investering van risicokapitaal in 
groeibedrijven te bevorderen.

met gemeenschappelijke projecten die de 
grenzen van de publieke sector en ook de 
landsgrenzen overschrijden, door 
afschaffing van wettelijke belemmeringen 
voor gebruik van openbare 
aanbestedingen ter bevordering van 
innovatie,  door aanstalten te maken met 
vaststelling van een minimum streefdoel 
voor het aandeel van de openbare 
aanbesteding dat voor bevordering van 
innovatie wordt bestemd, en door de 
financiering van de EU, de lidstaten en de 
lokale overheden beter dan tot dusver te 
coördineren en de hiermee verband 
houdende bureaucratie te verminderen, en 
aldus de deelname vooral voor KMO’s te 
vergemakkelijken, doordat meer gebruik 
wordt gemaakt van openbare gegevens 
waardoor onderzoeksresultaten beter 
toegankelijk worden en daarmee ook 
gemakkelijker te benutten, en ook met 
maatregelen om de investering van 
risicokapitaal in groeibedrijven te 
bevorderen.

Or. fi

Amendement 39
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. meent dat in de EU de 
onderzoeksresultaten te traag of in 
onvoldoende mate commercieel worden 
geëxploiteerd en pleit voor het opzetten 
van starterscentra voor kleine bedrijven 
die actief op zoek gaan naar innovaties, 
contact onderhouden met hoger-
onderwijsinstellingen en onderzoekcentra 
en tot taak krijgen de commerciële 
exploitatie van onderzoeksresultaten te 
bevorderen, met behulp van bijvoorbeeld 
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contacten in de bedrijfswereld of door 
‘business angels’ te helpen vinden, of 
startkapitaal voor het opzetten van nieuwe 
bedrijven;

Or. fi

Amendement 40
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat voor stimulering 
van de vraag naar en de markt voor 
innovatieve producten innovatie moet 
worden bevorderd door creatie van 
nieuwe marktkansen;

Or. it

Amendement 41
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. merkt op dat de te financieren 
onderzoeksprojecten op het behalen van 
wezenlijke resultaten moeten zijn gericht 
en dat de productiviteit van innoverende 
arbeid moet worden gemeten met behulp 
van geschikte observatie-indicatoren;

Or. fi
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Amendement 42
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. onderstreept dat het om het initiatief 
van de Innovatie- Unie volledig te doen 
slagen, nodig is dat een geïntegreerde 
benadering wordt gevolgd bij de 
formulering van beleid en de keuze van 
instrumenten met betrekking tot 
onderzoek en innovatie, een krachtige 
coördinatie tot stand wordt gebracht 
tussen instellingen en alle betrokken 
partijen ruimschoots en rechtstreeks bij de 
keuzes en het besluitvormingsproces 
worden betrokken;

Or. it


