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Amendement 1
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het goed functioneren van 
de interne markt, met een hoog niveau van 
consumentenbescherming en sociale 
cohesie, de drijvende kracht is achter de 
Europese concurrentiekracht en een 
absolute voorwaarde is om ondernemers 
een rol te laten spelen als aanjagers van 
innovatie in Europa;

1. benadrukt dat het goed functioneren van 
de interne markt, met als basis de 
beperking van handelsbarrières en een 
hoog niveau van consumentenbescherming 
en sociale cohesie, de drijvende kracht is 
achter de Europese concurrentiekracht en 
een absolute voorwaarde is om 
ondernemers een rol te laten spelen als 
aanjagers van innovatie in Europa;

Or. de

Amendement 2
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het goed functioneren van
de interne markt, met een hoog niveau van 
consumentenbescherming en sociale 
cohesie, de drijvende kracht is achter de 
Europese concurrentiekracht en een 
absolute voorwaarde is om ondernemers 
een rol te laten spelen als aanjagers van 
innovatie in Europa;

1. benadrukt dat het versterken van de 
ondernemers als de drijvende krachten 
achter innovatie in Europa een 
onontbeerlijke voorwaarde is voor het 
goed en daadwerkelijk functioneren van
een concurrerende interne markt, met een 
hoog niveau van consumentenbescherming 
en sociale cohesie;

Or. en

Amendement 3
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt in verband hiermee het 
ontbreken van een werkelijke interne markt 
voor innovaties in de EU en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten hun 
inspanningen op dit gebied te coördineren, 
met name op het gebied van het Europese 
octrooi;

2. betreurt in verband hiermee het 
ontbreken van een werkelijke interne markt 
voor innovaties in de EU en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten hun 
inspanningen op dit gebied te coördineren, 
met name op het gebied van een tijdige 
overeenstemming over een 
Gemeenschapsoctrooi en een 
gemeenschappelijk stelsel voor de 
beslechting van octrooigeschillen;

Or. de

Amendement 4
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het belang van een omvattend 
innovatiebeleid, dat investeringen in 
mensen en vaardigheden vergt, en dat 
uitgaat van op onderzoek gebaseerde 
innovaties, alsmede een vraaggestuurde 
aanpak van het innovatiebeleid; is van 
mening dat innovatiebeleid en industrie-
en werkgelegenheidsbeleid gecoördineerd 
moeten worden, zodat een bijdrage kan 
worden geleverd aan een hoge 
werkgelegenheidsgraad en economische 
groei;

3. benadrukt het belang van een omvattend 
innovatiebeleid, dat investeringen in 
mensen en vaardigheden vergt, en dat 
uitgaat van op onderzoek gebaseerde 
innovaties, alsmede een vraaggestuurde 
aanpak van het innovatiebeleid; 

Or. en

Amendement 5
Mitro Repo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het belang van een omvattend 
innovatiebeleid, dat investeringen in 
mensen en vaardigheden vergt, en dat 
uitgaat van op onderzoek gebaseerde 
innovaties, alsmede een vraaggestuurde 
aanpak van het innovatiebeleid; is van 
mening dat innovatiebeleid en industrie- en 
werkgelegenheidsbeleid gecoördineerd 
moeten worden, zodat een bijdrage kan 
worden geleverd aan een hoge 
werkgelegenheidsgraad en economische 
groei;

3. benadrukt het belang van een omvattend 
innovatiebeleid, dat investeringen in 
mensen en vaardigheden vergt, en dat 
uitgaat van op onderzoek gebaseerde 
innovaties, alsmede een vraaggestuurde 
aanpak van het innovatiebeleid; 
onderstreept dat het Europees 
innovatiebeleid innovatie zou moeten 
stimuleren die beantwoordt aan de noden 
van de gebruiker en van de maatschappij, 
evenals innovatie op het gebied van 
nieuwe diensten; is van mening dat 
innovatiebeleid en industrie- en 
werkgelegenheidsbeleid gecoördineerd 
moeten worden, zodat een bijdrage kan 
worden geleverd aan een hoge 
werkgelegenheidsgraad en economische 
groei;

Or. en

Amendement 6
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het strategische belang 
van sleuteltechnologieën voor de 
innovatie bij processen, goederen en 
diensten, alsmede voor de overschakeling 
op een koolstofarme, kennisgebaseerde 
economie; ondersteunt de door de 
Commissie in haar mededeling 
COM(2009) 512 aangegeven oriëntaties 
voor de ontwikkeling van een 
industriebeleidskader voor 
sleuteltechnologieën en sluit zich aan bij 
haar uitnodiging aan de lidstaten om het 
belang van de toepassing van 
sleuteltechnologieën in de EU te 
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onderschrijven;

Or. de

Amendement 7
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat het innovatiebeleid 
gecoördineerd zou moeten worden met 
andere EU- en nationale beleidslijnen 
(zoals industrie-, milieu- en 
consumentenbeleid), rekening houdend 
met het feit dat de geïdentificeerde aanpak 
voldoende flexibel moet zijn om aangepast 
te worden aan de verschillende nationale 
en regionale situaties;

Or. en

Amendement 8
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten 
overheidsopdrachten in te zetten om de 
vraag naar innovatieve goederen te 
verhogen en tegelijkertijd de kwaliteit van 
de openbare diensten te verhogen; 
benadrukt dat aanbestedende overheden 
innovatie als doelstelling in hun 
aanbestedingsprogramma's moeten 
opnemen;

5. verzoekt de lidstaten, naast maatregelen 
met betrekking tot het aanbod,
overheidsopdrachten in te zetten om de 
vraag naar innovatieve goederen en 
diensten te verhogen en tegelijkertijd de 
kwaliteit van de openbare diensten te 
verhogen; benadrukt dat aanbestedende 
overheden innovatie als doelstelling in hun 
aanbestedingsprogramma's moeten 
opnemen;

Or. de
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Amendement 9
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat innovatie eerst en 
vooral een nieuwigheid is die beantwoordt 
aan de noden van consumenten en 
markten; verzoekt de Commissie dan ook 
ervoor te zorgen dat het cruciale belang 
van de consumentenvraag meer erkend 
wordt als een drijvende kracht achter 
innovatie;

Or. en

Amendement 10
Mitro Repo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten om meer 
onderzoek en ontwikkeling te financieren 
teneinde de in 2002 in Barcelona 
vastgestelde doelstellingen te realiseren, 
namelijk om tegen 2010 3% van hun BBP 
te investeren in onderzoek en 
ontwikkeling; onderstreept dat het 
belangrijk is om onderzoek en 
ontwikkeling te financieren in tijden van 
economische crisis, omdat daardoor op 
lange termijn meer banen zullen 
ontstaan;

Or. en
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