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Amendement 1
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt het gemeenschappelijk 
strategisch kader om samenwerking tussen 
onderzoeks- en innovatieprogramma's en 
cohesiefondsen te stimuleren;

1. verzoekt het gemeenschappelijk 
strategisch kader om samenwerking tussen 
onderzoeks- en innovatieprogramma's en 
cohesiefondsen te stimuleren; is van 
mening dat samenhang tussen het 
gemeenschappelijk strategisch kader en 
het industriebeleid eveneens zeer 
belangrijk is;

Or. en

Amendement 2
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt het gemeenschappelijk 
strategisch kader om samenwerking tussen 
onderzoeks- en innovatieprogramma's en 
cohesiefondsen te stimuleren;

1. verzoekt het gemeenschappelijk 
strategisch kader om samenwerking tussen 
onderzoeks- en innovatieprogramma's en 
cohesiefondsen te stimuleren zonder 
evenwel deze laatste van middelen te 
beroven; 

Or. el

Amendement 3
Louis Grech, Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt het gemeenschappelijk 
strategisch kader om samenwerking tussen 
onderzoeks- en innovatieprogramma's en 
cohesiefondsen te stimuleren;

1. is van mening dat de Europese Unie bij 
onderzoek en innovatie achterloopt op 
grotere economieën als de VS en Japan, 
maar eveneens op nieuwe grote 
industrielanden als China; daarom 
moedigt zij aan dat de Commissie een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
voorstelt, dat ervoor moet zorgen dat de 
EU-middelen voor onderzoek en innovatie 
op een doeltreffende wijze worden 
gebruikt; is van oordeel dat een sterker 
geïntegreerde aanpak nodig is om 
onderwijs, onderzoek en de innovatie 
verder te ontwikkelen en voor het 
bereiken van de doelstelling om de 
investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling op drie procent van het BBP 
te brengen; verzoekt in het 
gemeenschappelijk strategisch kader de 
samenwerking tussen onderzoeks- en 
innovatieprogramma's en cohesiefondsen te 
stimuleren, alhoewel dit niet ten koste mag 
gaan van de aan de fondsen toegewezen 
middelen;

Or. en

Amendement 4
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat synergieën tussen 
nationale overheden (van welk niveau dan 
ook), universiteiten en onderzoekscentra, 
vennootschappen en kmo's, en het 
maatschappelijk middenveld van 
doorslaggevend belang zijn om succes te 
boeken bij het leggen van een koppeling 
tussen onderzoek en maatschappelijke 
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behoeften; 

Or. el

Amendement 5
Louis Grech, Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ervan overtuigd dat investeringen 
in onderzoek, innovatie en onderwijs de 
sleutelelementen zijn voor het bereiken 
van een zeer concurrerende sociale 
markteconomie in Europa; onderschrijft 
het dat de nieuwe opzet van de interne 
markt nieuwe perspectieven biedt voor de 
onderzoeks- en innovatiesector, met een 
nadruk op kennis en technologie, die een 
drijvende kracht zijn voor de toekomstige 
economische ontwikkeling van een 
concurrentiële, op diensten gebaseerde, 
samenleving;

Or. en

Amendement 6
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat normalisatie een 
rol kan spelen bij de bevordering van 
onderzoek en innovatie en aldus kan 
bijdragen aan meer concurrentiekracht 
en meer veiligheid voor consumenten; 
dringt er derhalve op aan dat "het belang 
voor de normalisatie" een van criteria 
wordt bij de beoordeling van 
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programma's; 

Or. el

Amendement 7
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat innovatie en 
creativiteit essentieel zijn voor het 
economisch herstel en dat de omzetting 
van de wetenschappelijke en 
technologische doorbraken in nieuwe 
goederen en diensten van niet te 
onderschatten betekenis is; verwacht dat 
voldoende middelen en nieuwe 
investeringen moeten worden toegewezen 
om een echte interne markt voor kennis te 
scheppen die meer ondernemingen met 
een innovatief klimaat aantrekt, nieuwe 
banen met hoge toegevoegde waarde 
schept en belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen aanpakt;

Or. en

Amendement 8
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang om excellente 
netwerken op te richten en om EU-beleid 
en strategieën geïntroduceerd door de 
lidstaten te integreren door de rol van 
regionale en lokale overheden te 
verstevigen;

2. benadrukt het belang om excellente 
netwerken op te richten en om EU-beleid 
en strategieën geïntroduceerd door de 
lidstaten te integreren door de rol van 
regionale en lokale overheden te 
verstevigen; is van mening dat het 
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samenvoegen van de voor onderzoek en 
innovatie gereserveerde financiële 
middelen van de lidstaten voor meer 
toegevoegde waarde bij de resultaten zou 
zorgen, omdat het namelijk nieuwe 
kansen zou bieden om grote strategische 
projecten te financieren;

Or. en

Amendement 9
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang om excellente 
netwerken op te richten en om EU-beleid 
en strategieën geïntroduceerd door de 
lidstaten te integreren door de rol van 
regionale en lokale overheden te 
verstevigen;

2. benadrukt het belang om excellente 
netwerken op te richten en om, in 
voorkomend geval, EU-beleid en 
strategieën geïntroduceerd door de 
lidstaten te integreren door de rol van 
regionale en lokale overheden te 
verstevigen;

Or. en

Amendement 10
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is verontrust over de administratieve 
lasten die door de huidige regels ontstaan, 
die ervoor zorgen dat de onderzoeks- en 
innovatieprogramma's van de EU niet 
aantrekkelijk zijn voor universiteiten, 
onderzoekscentra en de industrie, met 
name voor kmo's; wijst erop dat er een 
evenwicht moet worden gevonden tussen 
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uitgavenbeheersing en de bureaucratie 
die hierdoor wordt veroorzaakt; verzoekt 
de Commissie dat zij de mogelijkheden 
onderzoekt om procedures verder te 
vereenvoudigen en de 
verslagleggingsplicht lichter te maken, 
zodat een dergelijk evenwicht kan worden 
bereikt;

Or. en

Amendement 11
Lara Comi, Ashley Fox, Sylvana Rapti, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt erop aan dat bij het 
gemeenschappelijk strategisch kader 
wordt overgegaan tot administratieve 
vereenvoudiging door de ontwikkeling 
van een sterker gestandaardiseerd geheel 
van regels voor alle deelnemers aan de 
EU-onderzoeks- en 
innovatieprogramma's; is het eens met de 
Commissie dat Europese normen een 
belangrijke stap zijn voor het op de markt 
brengen van onderzoeksresultaten en voor 
de validatie van technologieën, en dat ze 
alleen een centrale rol kunnen spelen, 
wanneer ze gelijke tred houden met de 
ontwikkeling van technologieën en de 
almaar korter wordende 
productontwikkelingscycli;

Or. en

Amendement 12
Louis Grech, Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat er met het oog op 
de veiligstelling van het Europese 
concurrentievermogen op mondiaal 
niveau dringend antwoorden moeten 
worden gevonden voor niet opgeloste 
vraagstukken als bijvoorbeeld de 
intellectuele eigendomsrechten, en in het 
bijzonder het Gemeenschapsoctrooi, de 
Europese normalisatie, 
overheidsopdrachten en de toegang tot 
particuliere financiering;

Or. en

Amendement 13
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het belang om de oprichting 
van publiek-private partnerschappen te 
stimuleren; dringt aan op een 
vereenvoudiging van de JTI's om te 
voorkomen dat te veel financiële middelen 
in een klein aantal projecten worden 
geïnvesteerd, en van de regels betreffende 
overheidssteun - bijvoorbeeld via 
stilzwijgende instemming of vrijstelling 
voor bepaalde categorieën - om te 
vermijden dat de innovatie door de lange 
procedures wordt afgeremd;

3. benadrukt het belang om de oprichting 
van publiek-private partnerschappen te 
stimuleren; dringt aan op een 
vereenvoudiging van de JTI's om te 
voorkomen dat te veel financiële middelen 
in een klein aantal projecten worden 
geïnvesteerd, en dringt aan op de 
herziening van de regels betreffende 
overheidssteun om te vermijden dat de 
innovatie door de lange procedures wordt 
afgeremd;

Or. en

Amendement 14
Bernadette Vergnaud
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het belang om de oprichting 
van publiek-private partnerschappen te 
stimuleren; dringt aan op een 
vereenvoudiging van de JTI's om te 
voorkomen dat te veel financiële middelen 
in een klein aantal projecten worden 
geïnvesteerd, en van de regels betreffende 
overheidssteun - bijvoorbeeld via 
stilzwijgende instemming of vrijstelling 
voor bepaalde categorieën - om te 
vermijden dat de innovatie door de lange 
procedures wordt afgeremd;

3. benadrukt het belang om de oprichting 
van publiek-private partnerschappen te 
stimuleren; dringt aan op een 
vereenvoudiging van de JTI's om te 
voorkomen dat te veel financiële middelen 
in een klein aantal projecten worden 
geïnvesteerd, en van de regels betreffende 
overheidssteun - bijvoorbeeld via 
vrijstelling voor bepaalde categorieën - om 
te vermijden dat de innovatie door de lange 
procedures wordt afgeremd;

(het concept van stilzwijgende instemming 
is onvoldoende duidelijk, en zou derhalve 
tot rechtsonzekerheid kunnen leiden.)

Or. fr

Amendement 15
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het belang om de oprichting 
van publiek-private partnerschappen te 
stimuleren; dringt aan op een 
vereenvoudiging van de JTI's om te 
voorkomen dat te veel financiële middelen 
in een klein aantal projecten worden 
geïnvesteerd, en van de regels betreffende 
overheidssteun - bijvoorbeeld via 
stilzwijgende instemming of vrijstelling 
voor bepaalde categorieën - om te 
vermijden dat de innovatie door de lange 
procedures wordt afgeremd;

3. benadrukt het belang om de oprichting 
van publiek-private partnerschappen te 
stimuleren; dringt aan op een 
vereenvoudiging van de JTI's om te 
voorkomen dat te veel financiële middelen 
in een klein aantal projecten worden 
geïnvesteerd, en van de regels betreffende 
overheidssteun - met inachtneming van 
volledige transparantie maar zonder 
bureaucratische controlemechanismen -
om te vermijden dat de innovatie door de 
lange procedures wordt afgeremd;

Or. el
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Amendement 16
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het belangrijk is om 
de innovatie bij overheidsopdrachten te 
bevorderen, met name door 
precommerciële markten te ontwikkelen, 
maar ook door te garanderen dat de 
aanbestedende diensten zich houden aan 
de vertrouwelijkheid van innovatieve 
oplossingen, met de bijbehorende 
vakkennis, die zijn voorgesteld door de 
aanvragende ondernemingen; pleit in dat 
verband voor een actief beleid op het 
gebied van ondersteuning en opleiding, en 
voor rechtszekerheid voor de overheden 
die innovatieve oplossingen willen kiezen;

Or. fr

Amendement 17
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. acht het van doorslaggevend belang 
de regels betreffende overheidsopdrachten 
te herzien, en wel dusdanig dat daarmee 
innovatieve activiteiten worden bevorderd 
en kmo's worden gestimuleerd; wijst 
tevens op de rol die precommerciële 
overheidsopdrachten kunnen spelen bij 
het versterken van de innovatiekracht; 

Or. el
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Amendement 18
Lara Comi, Sylvana Rapti, Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt erop aan om de koopkracht 
van de publieke sector te benutten om 
innovatie door middel van 
overheidsuitgaven te stimuleren, met 
inbegrip van de precommerciële inkoop 
die de overheid in staat stelt om de risico's 
en voordelen met de leveranciers te delen, 
zonder dat er overheidssteun aan te pas 
komt;

Or. en

Amendement 19
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om een financiële audit van de 
begrotingsprioriteiten van de EU voor het 
volgende financieel kader door te voeren 
en om projecten met Europese 
meerwaarde te prioriteren, die het 
concurrentievermogen en de integratie 
van de EU op het gebied van onderzoek, 
kennis en innovatie kunnen verbeteren;

Or. en

Amendement 20
Sylvana Rapti
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat financiering via 
het Gemeenschappelijk Strategisch Kader 
bijdraagt tot de totstandbrenging van een 
Europa met toegevoegde waarde, en 
dringt daarom aan op het gebruik van 
innovatieve financieringsinstrumenten, 
zoals euro-obligaties, voor de uitvoering 
van Europese onderzoeksprogramma's of 
innovatieve projecten die een positief 
effect kunnen sorteren op de reële 
economie via de verbetering van de 
concurrentiekracht, de groei, de 
werkgelegenheid en de economische, 
sociale en territoriale cohesie;

Or. el

Amendement 21
Lara Comi, Ashley Fox, Sylvana Rapti, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept dat de intellectuele 
eigendomsrechten een evenwicht moeten 
waarborgen tussen de exploitatie en 
technologieoverdracht en de toegang tot 
en snelle verspreiding van 
wetenschappelijke resultaten;

Or. en

Amendement 22
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is ervan overtuigd dat bij de 
berekening van de overheidsuitgaven in 
het kader van de beoordeling van de 
begrotingsdoelstellingen op middellange 
termijn de overheidsuitgaven voor 
onderzoek en innovatie op hun kwaliteit 
moeten worden beoordeeld; 

Or. el

Amendement 23
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de Commissie een 
deel van de begroting voor onderzoek 
moet toewijzen aan kmo's van jongeren of 
vrouwen en de oprichting van netwerken 
of clusters moet belonen;

4. benadrukt dat er verdere maatregelen 
nodig zijn om de 
onderzoekswerkzaamheden van de kmo's 
te ondersteunen, en om hun deelname 
aan de onderzoeks- en 
innovatieprogramma's van de EU te 
vereenvoudigen; is van mening dat de 
Commissie de oprichting van netwerken of 
clusters verder moet aanmoedigen en de 
uitwisseling van beste praktijken 
hieromtrent tussen de lidstaten moet 
vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 24
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de Commissie een 
deel van de begroting voor onderzoek moet 
toewijzen aan kmo's van jongeren of 
vrouwen en de oprichting van netwerken 
of clusters moet belonen;

4. is van mening dat de Commissie een 
deel van de begroting voor onderzoek moet 
toewijzen aan kmo's en de oprichting van 
netwerken of clusters moet belonen;

Or. en

Amendement 25
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de Commissie een 
deel van de begroting voor onderzoek moet 
toewijzen aan kmo's van jongeren of 
vrouwen en de oprichting van netwerken of 
clusters moet belonen;

4. is van mening dat de Commissie de 
toegang tot financiering dient te 
verbeteren en een deel van de begroting 
voor onderzoek moet toewijzen aan kmo's 
van jongeren of vrouwen en de oprichting 
van netwerken of clusters moet belonen;

Or. en

Amendement 26
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de Commissie een 
deel van de begroting voor onderzoek moet 
toewijzen aan kmo's van jongeren of 
vrouwen en de oprichting van netwerken of 
clusters moet belonen;

4. is van mening dat de Commissie een 
deel van de begroting voor onderzoek moet 
toewijzen aan kmo's van jongeren of 
vrouwen en de oprichting van netwerken of 
clusters moet belonen, en dat de lidstaten 
ervoor moeten zorgen dat kmo's hier op 
elke mogelijke manier over worden 
geïnformeerd;
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Or. el

Amendement 27
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de Commissie een 
deel van de begroting voor onderzoek moet 
toewijzen aan kmo's van jongeren of 
vrouwen en de oprichting van netwerken of 
clusters moet belonen;

4. is van mening dat de Commissie een 
deel van de begroting voor onderzoek moet 
toewijzen aan kleine spelers, kleine 
onderzoeksinstituten, kleine en micro-
onderzoeksondernemingen en kmo's van 
jongeren of vrouwen en de oprichting van 
netwerken of clusters moet belonen;

Or. en

Amendement 28
Louis Grech, Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat de Commissie een 
deel van de begroting voor onderzoek moet 
toewijzen aan kmo's van jongeren of 
vrouwen en de oprichting van netwerken of 
clusters moet belonen;

4. herhaalt dat er nog steeds vele kmo's 
zijn die uiterst weinig of geen 
onderzoekswerkzaamheden uitvoeren; is 
daarom van mening dat de Europese 
Commissie en de lidstaten het belang van 
de kmo's voor de bevordering van 
innovatie in Europa moeten erkennen 
door verdere vereenvoudiging van de 
onderzoeks- en innovatieprogramma's, de 
ontwikkeling van verder 
gestandaardiseerde regels en procedures, 
het toegankelijker maken van de 
onderzoeksprogramma's voor alle soorten 
kleine en micro-ondernemingen in de EU;
is van mening dat de Commissie een deel 
van de begroting voor onderzoek moet 
toewijzen aan kmo's van jongeren of 
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vrouwen en de oprichting van netwerken of 
clusters moet belonen;

Or. en

Amendement 29
Lara Comi, Sylvana Rapti, Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verlangt dat nieuwe financieringswijzen 
worden uitgetest, zoals bons voor innovatie 
op Europees niveau, die de ondernemingen 
in staat moeten stellen dat geld direct te 
besteden in erkende onderzoekcentra;

5. verlangt dat nieuwe financieringswijzen 
worden uitgetest, zoals bons voor innovatie 
op Europees niveau, die de ondernemingen 
in staat moeten stellen dat geld direct te 
besteden in erkende onderzoekcentra;
onderstreept dat deze bons niet aan een 
kostendeclaratie moeten worden 
onderworpen, omdat het gebruik van de 
bons zal worden bevestigd door de 
onderzoekscentra waar ze werden 
uitgegeven; stelt voor dat de accreditatie 
van de centra op nationale of regionale 
basis zou kunnen plaatsvinden en door 
een Europees orgaan, bijvoorbeeld het 
JRC, zou kunnen worden bekrachtigd;

Or. en

Amendement 30
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat jonge en 
innovatieve ondernemingen steun zouden 
moeten krijgen voor het aanvragen van 
een octrooi, met name in verband met de 
invoering van het Europees octrooi;
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Or. fr

Amendement 31
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor deelneming van 
participatiefondsen (Venture Capital) en 
niet-EU-actoren aan de projecten;

6. pleit voor deelneming van 
participatiefondsen (Venture Capital) en 
niet-EU-actoren aan de projecten; is van 
mening dat investeringen van 
participatiefondsen in "proof of concept"-
projecten die zich in het beginstadium 
bevinden dienen te worden gestimuleerd;

Or. en

Amendement 32
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. acht het noodzakelijk dat wordt gezorgd 
voor de nodige flexibiliteit in de 
programma's, zodat onmiddellijk op de 
snelle veranderingen in de wereld kan 
worden ingespeeld en de 
programmaprioriteiten zo nodig snel 
kunnen worden bijgesteld;

7. acht het noodzakelijk dat de procedures 
worden vereenvoudigd en dat wordt 
gezorgd voor de nodige flexibiliteit in de 
programma's, zodat onmiddellijk op de 
snelle veranderingen in de wereld kan 
worden ingespeeld en de 
programmaprioriteiten zo nodig snel 
kunnen worden bijgesteld;

Or. en

Amendement 33
Cristian Silviu Buşoi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt het belang van een 
partnerschap tussen universiteiten, 
onderzoeksinstituten en de industrie om 
onderzoeks- en innovatieprojecten op 
zinvolle projecten te richten en het op de 
markt brengen te vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 34
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat de verschillende 
EU-instrumenten voor onderzoek en 
innovatie, rekening houdend met het feit 
dat de EU de grootste markt van de wereld 
is en dat de wereldeconomie alsmaar 
kennisintensiever wordt, voortdurend 
moeten worden aangepast aan en 
reageren op de marktontwikkelingen, 
rekening houdend met het perspectief van 
de consument;

Or. en

Amendement 35
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept het belang van het 
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verhogen van de mobiliteit van 
onderzoekers, met name door het 
vereenvoudigen van de wederzijdse 
erkenning van hun beroepskwalificaties,
om zo een echte Europese 
onderzoeksruimte te creëren;

Or. en

Amendement 36
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. herinnert er aan dat investeren in 
innovatie alleen maar zinvol is wanneer 
de oplossingen en de merken zowel 
binnen als buiten de Gemeenschap 
adequaat worden beschermd en 
verdedigd; vraagt derhalve dat het beleid 
voor de douanesamenwerking en de 
consumenteninformatie nader wordt 
uitgewerkt, en er meer personeel en geld 
voor ter beschikking wordt gesteld;

Or. fr

Amendement 37
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. betreurt het dat academici nog 
steeds te maken hebben met 
belemmeringen van het vrije verkeer van 
werknemers, zoals problemen bij de 
overdraagbaarheid van pensioenen; 
benadrukt de noodzaak om een stelsel te 
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ontwikkelen dat de mobiliteit van de 
onderzoekers en wetenschappers tussen 
Europese universiteiten en academische 
centra actief aanmoedigt; onderstreept dat 
dit de uitwisseling van kennis zou 
stimuleren en zeer van voordeel zou zijn 
voor innovatie en de totstandkoming van 
een Europese kenniseconomie;

Or. en

Amendement 38
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt dat maatregelen voor 
capaciteitsopbouw, bijvoorbeeld het 
programma Onderzoekspotentieel, moeten
worden uitgebreid, waardoor zowel regio's 
met een lage dichtheid aan onderzoek en 
ontwikkeling, alsook economisch zwakke, 
geografisch afgelegen of perifere regio's 
hiervoor in aanmerking komen;

Or. en

Amendement 39
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. stelt voor dat de Commissie concrete 
maatstaven moet vastleggen om voor alle 
verschillende EU-instrumenten inzake 
onderzoek en innovatie de prestatie en de 
vooruitgang van de innovatie te meten; is 
van mening dat er een snellere 
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verspreiding van kennis en van de in de 
verschillende financieringsprogramma's 
en projecten bereikte resultaten nodig is
om het innovatieproces beter te begrijpen 
en de kloof tussen de Europese burgers en 
de wetenschappelijke en technologische 
ontwikkeling te verkleinen;

Or. en

Amendement 40
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. is verheugd over het voornemen van 
de Commissie om een beter kader voor 
innovatie door ondernemingen tot stand te 
brengen, met name wat de intellectuele 
eigendomsrechten en de aanneming van 
het EU-octrooi betreft;

Or. en

Amendement 41
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de regels en procedures 
omtrent de Europese onderzoeksruimte te 
vereenvoudigen en te stroomlijnen, 
aangezien er talrijke instrumenten 
bestaan;

Or. en
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Amendement 42
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. is van mening dat er 
aanmerkelijk onbenut potentieel voor de 
stimulering van innovatie door 
overheidsuitgaven bestaat; roept derhalve 
de Commissie en de lidstaten op om het 
gebruik van elektronische aanbesteding 
aan te moedigen en met name de 
precommerciële inkoop als integraal 
bestanddeel op te nemen bij de 
ontwikkeling van het gemeenschappelijk 
strategisch kader voor EU-financiering 
van onderzoek en innovatie; benadrukt 
dat kmo's sterker moeten worden 
betrokken bij het opbouwproces van 
nieuwe en innovatieve oplossingen voor 
het leveren van publieke diensten, met 
inbegrip van sociale en milieudiensten; 
verzoekt met name de Commissie om 
vereenvoudiging van, en waar nodig, om 
de invoering van meer flexibiliteit bij de 
desbetreffende regels inzake 
overheidssteun en overheidsopdrachten, 
zodat de aanbestedende diensten beter 
gebruik kunnen maken van de 
precommerciële inkoop als instrument ter 
ondersteuning van onderzoek en 
innovatie;

Or. en

Amendement 43
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)



PE467.031v01-00 24/27 AM\869524NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. is van mening dat toekomstige 
financieringsprogramma's voor 
onderzoek en innovatie de nadruk moeten 
leggen op innoverende activiteiten, met 
inbegrip van niet-technologische 
innovatie;

Or. en

Amendement 44
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quinquies. beveelt aan dat het Europees 
Technologie-Instituut volledig in het 
gemeenschappelijk strategisch kader moet 
worden geïntegreerd, om zo een Europees
centre of excellence voor ondernemingen 
en industrie op te zetten dat bij het 
ontwikkelen en bevorderen van de 
innovatieve vaardigheden en het 
mededingingsvermogen van de EU kan 
concurreren met de mondiale 
academische spelers, zodat tegelijkertijd 
de kwesties inzake de uittocht van het 
intellect, het aantrekken van 
internationaal talent en investeringen in 
de kenniseconomie worden aangepakt;

Or. en

Amendement 45
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 sexies (nieuw)



AM\869524NL.doc 25/27 PE467.031v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

8 sexies. herinnert eraan dat de 
doelstelling van drie procent van het BBP 
voor O&O uit een aandeel van twee 
procent (particulier) en één procent 
(overheid) bestaat; merkt op dat er nog 
steeds bijzondere tekortkomingen bij de 
particuliere onderzoeksuitgaven bestaan, 
die slechts kunnen worden overwonnen, 
wanneer de regelgeving voor bedrijven, 
ook voor kmo's, wordt aangepast; 
ondersteunt met name het werk van de 
Commissie om een nieuwe kernindicator 
te ontwikkelen op basis van 
dienstverlening door innovatie, aangezien 
dit veelzeggendere cijfers oplevert dan het 
meten van prestatie door middel van 
streefdoelcijfers;

Or. en

Amendement 46
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 septies. benadrukt dat de financiering 
van onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
in de EU moet worden verhoogd, 
gestimuleerd en gewaarborgd; benadrukt 
dat met name de kmo's en micro-
ondernemingen toegang moeten hebben 
tot betaalbare financiering door de 
deelname aan verschillende innovatieve 
projecten te verhogen; dringt er bij de 
Commissie op aan dat zij de aangewezen 
stappen onderneemt om ervoor te zorgen 
dat de financieringsprogramma's van de 
EU beter functioneren, door 
ondernemingen te belonen die innovatieve 
projecten bevorderen; betreurt met name 
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de onvoldoende financiering van 
essentiële instrumenten voor onderzoek, 
innovatie en ontwikkeling die al zijn 
aangenomen, zoals het strategisch plan 
voor energietechnologie (SET-plan);

Or. en

Amendement 47
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 octies. benadrukt het belang van 
alternatieve financieringsbronnen voor 
innovatieve ondernemingen die zich 
bezighouden met onderzoek en 
ontwikkeling, met name ter financiering 
van projecten die erop gericht zijn om 
samen met universiteiten en academische 
centra de resultaten van onderzoek en 
ontwikkeling op de markt te brengen; 
ondersteunt met name het opzetten van 
pan-Europese participatiefondsen voor 
risicokapitaal, waarin publieke en 
particuliere investeringen worden 
samengebracht om een effectiever 
financieringsklimaat te scheppen voor 
snel groeiende en innovatieve kmo's, en 
moedigt de Commissie aan om met de 
deskundige organen van de EIB, EIF en 
de lidstaten samen te werken om dit werk 
geprioriteerd vooruit te brengen;

Or. en

Amendement 48
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 nonies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 nonies. is verheugd over het Small 
Business Innovation Research (SBIR) 
programma van de EU dat uitdagingen 
van technologische aard voor de publieke 
sector moet vaststellen en O&O-projecten 
moet financieren die nieuwe oplossingen 
voor zowel oude alsook oprijzende 
problemen dienen te ontwikkelen;

Or. en


