
AM\806429NL.doc PE439.282v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2009/2243(INI)

26.2.2010

AMENDEMENTEN
1 - 32

Ontwerpadvies
Jorgo Chatzimarkakis
(PE431.061v01-00)

inzake de totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie 
bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 aangaande het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek en ontwikkeling in steden en regio's, alsook in de lidstaten en de 
Unie
(2009/2243(INI))



PE439.282v01-00 2/18 AM\806429NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\806429NL.doc 3/18 PE439.282v01-00

NL

Amendement 1
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat onderzoek en 
innovatie cruciaal zijn voor de aanpak van 
mondiale problemen en dat innovatie het 
doeltreffendst kan worden gestimuleerd op 
regionaal niveau;

1. is van mening dat onderzoek en 
innovatie cruciaal zijn voor de aanpak van 
mondiale problemen en dat innovatie het 
doeltreffendst kan worden gestimuleerd op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau;

Or. en

Amendement 2
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat onderzoek en 
innovatie cruciaal zijn voor de aanpak van 
mondiale problemen en dat innovatie het 
doeltreffendst kan worden gestimuleerd op 
regionaal niveau;

1. is van mening dat onderzoek en 
innovatie cruciaal zijn voor de aanpak van 
mondiale problemen en dat innovatie zeer 
doeltreffend kan worden gestimuleerd op 
regionaal niveau;

Or. de

Amendement 3
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat onderzoek en 
innovatie op het gebied van met name de 
ontwikkeling van koolstofarme en zelfs 
koolstofvrije technologie en van 
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technologie voor energiebesparing, 
cruciaal is voor de aanpak van mondiale 
uitdagingen als klimaatverandering en 
energiezekerheid, maar ook voor de 
verbetering van het 
concurrentievermogen op regionaal en 
lokaal vlak; 

Or. el

Amendement 4
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. roept de Commissie op ervoor te 
zorgen dat de komende innovatiewet 
wordt opgesteld met het oog op het 
versterken van de synergieën tussen de 
structuurfondsen en de 
kaderprogramma's voor onderzoek en 
innovatie (KP7, CIP);

Or. en

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de belangrijkste 
praktische synergiekansen liggen in de 
thematische complementariteit tussen 
programma's met een sterke 
"technologische" dan wel "sectorale"
focus op Europees, nationaal en 
regionaal niveau;



AM\806429NL.doc 5/18 PE439.282v01-00

NL

Or. en

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat  
langetermijnplanning op regionaal niveau 
nodig is om synergie te bereiken, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
één instrument (bijvoorbeeld KP7) ter
voorbereiding op een grotere 
infrastructurele investering (bijvoorbeeld 
gefinancierd uit de structuurfondsen);

Or. en

Amendement 7
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. roept de Commissie op te 
waarborgen dat de regionale operationele 
programma's in het kader van de 
structuurfondsen voldoende middelen 
vrijmaken voor de ondersteuning en 
verdere ontwikkeling van "strategische 
onderzoeks- en innovatiekaders op 
regionaal niveau";

Or. en
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Amendement 8
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er van overtuigd dat deze uitgetrokken 
middelen beter zouden kunnen worden 
benut door complementair gebruik van 
regionaal, onderzoeks- en innovatiebeleid 
en door verbetering van de coördinatie 
hiertussen, op zowel communautair als 
regionaal niveau;

3. is er van overtuigd dat deze uitgetrokken 
middelen beter zouden kunnen worden 
benut door complementair gebruik van 
regionaal, onderzoeks- en innovatiebeleid 
en door verbetering van de coördinatie 
hiertussen, op zowel communautair als 
regionaal niveau en roept de Commissie op 
veel aandacht te schenken aan deze 
afstemming;

Or. de

Amendement 9
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er van overtuigd dat deze uitgetrokken 
middelen beter zouden kunnen worden 
benut door complementair gebruik van 
regionaal, onderzoeks- en innovatiebeleid 
en door verbetering van de coördinatie 
hiertussen, op zowel communautair als
regionaal niveau;

3. is er van overtuigd dat deze uitgetrokken 
middelen beter zouden kunnen worden 
benut door complementair gebruik van 
onderzoeks- en innovatiebeleid en door 
verbetering van de coördinatie hiertussen, 
op communautair, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau;

Or. en

Amendement 10
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is er van overtuigd dat deze uitgetrokken 
middelen beter zouden kunnen worden 
benut door complementair gebruik van 
regionaal, onderzoeks- en innovatiebeleid 
en door verbetering van de coördinatie 
hiertussen, op zowel communautair als 
regionaal niveau;

3. is er van overtuigd dat deze uitgetrokken 
middelen beter zouden kunnen worden 
benut door complementair gebruik van 
regionaal, onderzoeks- en innovatiebeleid 
en door verbetering van de coördinatie 
hiertussen, op zowel communautair als 
regionaal en lokaal niveau;

Or. el

Amendement 11
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de Commissie op om met het 
versterken van de synergieën tegelijkertijd 
de bureaucratie te vereenvoudigen bij de 
kaderprogramma's voor onderzoek (KP7) 
en innovatie (CIP) om de effecten van 
synergieën met de structuurfondsen te 
vergroten;

Or. en

Amendement 12
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat aanvullende 
maatregelen nodig zijn om de basis te 
leggen voor effectieve transnationale 
samenwerking, met name het ontwikkelen 
van samenhangende regionale of 
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nationale strategieën gericht op het 
verwezenlijken van synergieën;

Or. en

Amendement 13
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is er van overtuigd dat toegewijd 
politiek leiderschap een noodzakelijke 
voorwaarde is voor samenhang in het 
onderzoeks- en innovatiebeleid en 
tegelijkertijd een middel vormt ter 
versterking daarvan;

Or. en

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is van mening dat door het 
vaststellen van een strategisch 
beleidskader voor onderzoek en innovatie 
beter kan worden gewaarborgd dat 
individueel beleid strookt met nationale 
doelstellingen en prioriteiten voor 
economische en sociale ontwikkeling;

Or. en
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Amendement 15
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. is van oordeel dat 
uitvoeringsprocedures en 
toezichtmechanismen moeten worden 
opgezet zodat beleid kan worden 
aangepast in het licht van vooruitgang, 
nieuwe informatie en veranderende 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 16
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. is van mening dat een 
bestuurscultuur die sectoroverschrijdende 
samenwerking en een voortdurende 
dialoog tussen verschillende 
beleidsgemeenschappen stimuleert, 
bevorderlijk is voor een meer 
samenhangend beleid;

Or. en

Amendement 17
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 septies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 septies. is van mening dat, aangezien de 
uitvoeringsinstanties van de betrokken 
EU-instrumenten op verschillende 
niveaus bestaan (supranationaal, 
nationaal en subnationaal) en van opzet 
kunnen verschillen (bijvoorbeeld cohesie 
vs. topkwaliteit), het een grote uitdaging is 
om werkelijke samenhang in het beleid te 
realiseren, vooral "in het veld" waar EU-
instrumenten samengaan met nationaal 
en regionaal beleid;

Or. en

Amendement 18
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderkent weliswaar dat communautaire 
programma's als SF, KP7 en CIP van 
elkaar verschillen qua zwaartepunt, 
werkwijze en bestuur, maar is niettemin 
van mening dat de uiteenlopende regels, 
procedures en gebruiken de doeltreffende 
tenuitvoerlegging ervan onnodig 
belemmeren; dringt aan op een meer 
geharmoniseerde benadering, een betere 
coördinatie en meer informatie-
uitwisseling tussen de verschillende 
programma's; roept de Commissie op een 
faciliterende rol te spelen en begeleiding te 
bieden met betrekking tot communautaire 
financieringsmogelijkheden door middel 
van ex ante richtsnoeren;

4. onderkent weliswaar dat communautaire 
programma's als SF, KP7 en CIP van 
elkaar verschillen qua zwaartepunt, 
werkwijze en bestuur, maar is niettemin 
van mening dat de uiteenlopende regels, 
procedures en gebruiken de doeltreffende 
tenuitvoerlegging ervan onnodig 
belemmeren; dringt aan op een meer 
geharmoniseerde benadering (voor 
subsidiabiliteitsregels, standaardprijzen 
per eenheid, forfaitaire bedragen, etc.), 
een betere coördinatie  (van schema's voor 
oproepen tot het indienen van voorstellen, 
onderwerpen en soorten oproepen, etc.) en 
meer informatie-uitwisseling tussen de 
verschillende programma's; ziet op 
regionaal niveau een duidelijke behoefte 
aan meer deskundigheid inzake het 
aanvragen van communautaire 
financiering, administratieve en 
financiële procedures, fondsbeheer en 
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financiële instrumentering; roept de 
Commissie in dit verband op een 
faciliterende rol te spelen en begeleiding te 
bieden met betrekking tot communautaire 
financieringsmogelijkheden door middel 
van ex ante richtsnoeren;

Or. en

Amendement 19
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderkent weliswaar dat communautaire 
programma's als SF, KP7 en CIP van 
elkaar verschillen qua zwaartepunt, 
werkwijze en bestuur, maar is niettemin 
van mening dat de uiteenlopende regels, 
procedures en gebruiken de doeltreffende 
tenuitvoerlegging ervan onnodig 
belemmeren; dringt aan op een meer 
geharmoniseerde benadering, een betere 
coördinatie en meer informatie-
uitwisseling tussen de verschillende 
programma's; roept de Commissie op een 
faciliterende rol te spelen en begeleiding te 
bieden met betrekking tot communautaire 
financieringsmogelijkheden door middel 
van ex ante richtsnoeren;

4. onderkent weliswaar dat communautaire 
programma's als SF, KP7 en CIP van 
elkaar verschillen qua zwaartepunt, 
werkwijze en bestuur, maar is niettemin 
van mening dat de uiteenlopende regels, 
procedures en gebruiken de doeltreffende 
tenuitvoerlegging ervan onnodig kunnen
belemmeren; dringt aan op een betere 
coördinatie en meer informatie-
uitwisseling tussen de verschillende 
programma's; roept de Commissie op een 
faciliterende rol te spelen en begeleiding te 
bieden met betrekking tot communautaire 
financieringsmogelijkheden door middel 
van ex ante richtsnoeren;

Or. en

Amendement 20
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Europese Commissie 
een analyse van de onderlinge relaties met 
andere instrumenten op te nemen in de 
evaluaties van elk van de drie 
instrumenten teneinde gezamenlijke 
richtsnoeren te kunnen verschaffen;

Or. en

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat het 
verwezenlijken van mogelijke synergieën, 
het wegnemen van lacunes en het 
voorkomen van overlappende financiering 
uit de drie EU-instrumenten (SF, KP7 en 
CIP) afhankelijk zal zijn van de 
effectiviteit van strategische "bottom-up"
processen op regionaal en/of nationaal 
niveau (afhankelijk van de omvang en 
mate van decentralisatie van de lidstaten);

Or. en

Amendement 22
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. merkt op dat het tot stand komen 
van werkelijke synergieën voor de 
rechtstreekse begunstigde van de 
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financiering afhangt van diens 
organisatorische en strategische 
vermogen om steun uit de verschillende 
EU-instrumenten te combineren; roept de 
regionale actoren op regionale strategieën 
te ontwikkelen die het combineren van 
financiering faciliteren; verzoekt de 
Commissie daarom na te gaan of het 
mogelijk is aanvullende deskundige 
begeleiding te bieden in de vorm van een 
"gebruikershandleiding" en middelen 
voor uitwisseling van goede praktijken;

Or. en

Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie, gezien het 
beperkte aantal regio's dat werkelijk zou 
kunnen profiteren van synergieën tussen 
de programma's, de analyse van 
onderzoeks- en innovatiemogelijkheden 
en -behoeften op regionaal niveau te 
versterken, met name middels verbetering 
van de beschikbare statistische en 
kwalitatieve gegevens;

Or. en

Amendement 24
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de regionale autoriteiten op 5. dringt er bij de regionale autoriteiten op 
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aan beter gebruik te maken van de 
structuurfondsen om de onderzoeks-, 
kennis- en innovatiecapaciteiten in hun 
regio's verder te ontwikkelen en deze 
regio's aldus in staat te stellen deel te 
nemen aan onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van de EU; spoort de 
regio's aan om O&O-prioriteiten te 
formuleren die een aanvulling vormen op 
de prioriteiten van KP7; 

aan beter gebruik te maken van de 
structuurfondsen om de onderzoeks-, 
kennis- en innovatiecapaciteiten in hun 
regio's verder te ontwikkelen, hierbij zeker 
ook rekening te houden met groene 
innovaties die een gunstig klimaat 
scheppen voor de volgende industriële 
revolutie, en deze regio's aldus in staat te 
stellen deel te nemen aan onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van de EU; spoort de 
regio's aan om O&O-prioriteiten te 
formuleren die een aanvulling vormen op 
de prioriteiten van KP7;

Or. de

Amendement 25
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de regionale autoriteiten op 
aan beter gebruik te maken van de 
structuurfondsen om de onderzoeks-, 
kennis- en innovatiecapaciteiten in hun 
regio's verder te ontwikkelen en deze 
regio's aldus in staat te stellen deel te 
nemen aan onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van de EU; spoort de 
regio's aan om O&O-prioriteiten te 
formuleren die een aanvulling vormen op 
de prioriteiten van KP7; 

5. dringt er bij de lidstaten en regionale of 
lokale autoriteiten op aan beter gebruik te 
maken van de structuurfondsen om de 
onderzoeks-, kennis- en 
innovatiecapaciteiten in hun regio's verder 
te ontwikkelen en deze regio's aldus in 
staat te stellen deel te nemen aan 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de 
EU; spoort de lidstaten en, indien van 
toepassing, de regionale en lokale 
autoriteiten aan om O&O-prioriteiten te 
formuleren en, indien van toepassing, te 
waarborgen dat deze een aanvulling 
vormen op de prioriteiten van KP7; 

Or. en
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Amendement 26
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de regionale autoriteiten op 
aan beter gebruik te maken van de 
structuurfondsen om de onderzoeks-, 
kennis- en innovatiecapaciteiten in hun 
regio's verder te ontwikkelen en deze 
regio's aldus in staat te stellen deel te 
nemen aan onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van de EU; spoort de 
regio's aan om O&O-prioriteiten te 
formuleren die een aanvulling vormen op 
de prioriteiten van KP7; 

5. dringt er bij de regionale autoriteiten op 
aan beter gebruik te maken van de 
structuurfondsen om de onderzoeks-, 
kennis- en innovatiecapaciteiten in hun 
regio's verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld 
door het opzetten van 
onderzoeksinfrastructuur, en deze regio's 
aldus in staat te stellen deel te nemen aan 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de 
EU; spoort de regio's aan om O&O-
prioriteiten te formuleren die een 
aanvulling vormen op de prioriteiten van 
KP7; 

Or. en

Amendement 27
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. steunt een hechtere samenwerking 
tussen nationale KP7 contactpunten, 
managers van O&O-programma's en 
regionale innovatiebureaus om het aldus 
mogelijk te maken dat verschillende 
aspecten of fasen van onderzoeks- en 
innovatieprojecten uit verschillende 
bronnen worden gefinancierd; 

6. steunt een hechtere samenwerking 
tussen nationale KP7 contactpunten, 
managers van O&O-programma's en 
regionale innovatiebureaus om het aldus 
mogelijk te maken dat verschillende 
aspecten of fasen van onderzoeks- en 
innovatieprojecten uit verschillende 
bronnen worden gefinancierd; bepleit een 
nauwere samenwerking tussen het 
Enterprise Europe Network en de 
beheersautoriteiten van structuurfondsen 
evenals een nauwere band tussen het 
initiatief voor leidende markten, de 
technologieplatforms en de regionale 
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technologische routekaarten;

Or. en

Amendement 28
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. steunt een hechtere samenwerking 
tussen nationale KP7 contactpunten, 
managers van O&O-programma's en 
regionale innovatiebureaus om het aldus 
mogelijk te maken dat verschillende 
aspecten of fasen van onderzoeks- en 
innovatieprojecten uit verschillende 
bronnen worden gefinancierd; 

6. steunt een hechtere samenwerking 
tussen nationale KP7 contactpunten, 
managers van O&O-programma's en 
innovatiebureaus om het aldus mogelijk te 
maken dat verschillende aspecten of fasen 
van onderzoeks- en innovatieprojecten uit 
verschillende bronnen worden
gefinancierd; 

Or. en

Amendement 29
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat regionale 
innovatie gebaat zou zijn bij een heldere, 
strategische benadering waarmee 
regionale partnerschappen worden 
gestimuleerd tussen bedrijven, 
universiteiten en onderzoeksinstellingen 
op specifieke gebieden (clustervorming); 
wijst in dit verband op de nieuwe kennis-
en innovatiegemeenschappen die zijn 
opgericht in het kader van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 
waarin toonaangevende kennisintensieve 
regionale clusters in Europa samengaan;
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Or. en

Amendement 30
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat gemengde financiering 
uit structuurfondsen en 
kaderprogramma's  niet is toegestaan, en 
dat regio's hierdoor vaak geen gebruik 
maken van financiering uit zowel 
kaderprogramma's als structuurfondsen; 
onderstreept dat de instrumenten alleen 
kunnen worden gecombineerd voor 
complementaire, maar afzonderlijke 
activiteiten, hetgeen voor de begunstigden 
vaak erg lastig is;

Or. en

Amendement 31
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de lidstaten aan om meer 
middelen uit de structuurfondsen vrij te 
maken voor onderzoek en innovatie, 
onderzoekscapaciteiten te versterken, 
innovatieclusters te ondersteunen en 
regionale innovatiestrategieën ten uitvoer 
te leggen in samenwerking met de private 
sector.

7. spoort de lidstaten aan om meer 
middelen uit de structuurfondsen vrij te 
maken voor onderzoek en innovatie, 
onderzoekscapaciteiten te versterken, 
innovatieclusters te ondersteunen, hierbij 
te streven naar het ideaal van duurzame 
innovatie, en regionale 
innovatiestrategieën ten uitvoer te leggen 
in samenwerking met de private sector.

Or. de
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Amendement 32
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de lidstaten aan om meer 
middelen uit de structuurfondsen vrij te 
maken voor onderzoek en innovatie, 
onderzoekscapaciteiten te versterken, 
innovatieclusters te ondersteunen en 
regionale innovatiestrategieën ten uitvoer 
te leggen in samenwerking met de private 
sector.

7. spoort de lidstaten aan om meer 
middelen uit de structuurfondsen vrij te 
maken voor onderzoek en innovatie, 
onderzoekscapaciteiten te versterken, 
innovatieclusters te ondersteunen en 
innovatiestrategieën ten uitvoer te leggen 
in samenwerking met de private sector.

Or. en


