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Amendement 1
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 179, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), waarin het 
volgende is bepaald: "De Unie heeft tot 
doel haar wetenschappelijke en 
technologische grondslagen te versterken 
door de totstandbrenging van een 
Europese onderzoeksruimte waarbinnen 
onderzoekers, wetenschappelijke kennis 
en technologieën vrij circuleren, tot de 
ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de Unie en 
van haar industrie bij te dragen en de 
onderzoeksactiviteiten te bevorderen die 
uit hoofde van andere hoofdstukken van 
de Verdragen nodig worden geacht",

Or. ro

Amendement 2
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Visum 1 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– overwegende dat de Unie, in 
overeenstemming met artikel 179, lid 2, 
van het VWEU, "in de gehele Unie 
ondernemingen moet stimuleren, 
waaronder kleine en middelgrote 
ondernemingen, onderzoekcentra en 
universiteiten, bij hun inspanningen op 
het gebied van hoogwaardig onderzoek en 
hoogwaardige technologische 
ontwikkeling; zij ondersteunt hun streven 
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naar onderlinge samenwerking, waarbij 
het beleid er vooral op gericht is 
onderzoekers in staat te stellen vrijelijk 
samen te werken over de grenzen heen, en 
ondernemingen in staat te stellen de 
mogelijkheden van de interne markt ten 
volle te benutten, in het bijzonder door 
openstelling van de nationale 
overheidsopdrachten, vaststelling van 
gemeenschappelijke normen en opheffing 
van de wettelijke en fiscale 
belemmeringen welke die samenwerking 
in de weg staan",

Or. ro

Amendement 3
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 19 mei 2010 getiteld "Een digitale 
agenda voor Europa" (COM(2010)0245),

Or. en

Amendement 4
Bendt Bendtsen, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 23 februari 2011 getiteld "Evaluatie 
van de "Small Business Act" voor 
Europa" (COM(2011)0078),

Or. en
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Amendement 5
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 14 februari 2007 betreffende 
wetenschappelijke informatie in het 
digitale tijdperk: toegang, verspreiding en 
bewaring (COM(2007)0056),

Or. en

Amendement 6
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 16 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het in opdracht van de 
Commissie geschreven rapport 
"Promoting Innovative Business Models 
with Environmental Benefits" van 
november 2008,

Or. en

Amendement 7
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het groenboek van de Commissie 
getiteld "Het potentieel van culturele en 
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creatieve industrieën vrijmaken",

Or. fr

Amendement 8
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Overweging A – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het versnellen van 
innovatie niet enkel essentieel is om te 
komen tot een duurzaam economisch 
model en om de werkgelegenheid in de 
toekomst veilig te stellen, maar eveneens 
zal zorgen voor oplossingen voor de 
gezamenlijke grote maatschappelijke 
uitdagingen waar de Europese samenleving 
mee te maken heeft, zoals met name:

A. overwegende dat het versnellen van 
onderzoek en innovatie niet enkel 
essentieel is om te komen tot een duurzaam 
economisch model en om de 
werkgelegenheid in de toekomst veilig te 
stellen, maar eveneens zal zorgen voor 
oplossingen voor de gezamenlijke grote 
maatschappelijke uitdagingen waar de 
Europese samenleving mee te maken heeft, 
zoals met name:

Or. en

Amendement 9
Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ontwerpresolutie
Overweging A – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het versnellen van 
innovatie niet enkel essentieel is om te 
komen tot een duurzaam economisch 
model en om de werkgelegenheid in de 
toekomst veilig te stellen, maar eveneens 
zal zorgen voor oplossingen voor de 
gezamenlijke grote maatschappelijke 
uitdagingen waar de Europese samenleving 
mee te maken heeft, zoals met name:

A. overwegende dat het versnellen van 
innovatie niet enkel essentieel is om te 
komen tot een duurzaam en concurrerend 
economisch model en om de 
werkgelegenheid in de toekomst veilig te 
stellen, maar eveneens zal zorgen voor 
oplossingen voor de gezamenlijke grote 
maatschappelijke uitdagingen waar de 
Europese samenleving mee te maken heeft, 
zoals met name:
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Or. en

Amendement 10
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A – punt 1 

Ontwerpresolutie Amendement

· de huidige demografische veranderingen: 
een vergrijzende samenleving, 
verstedelijking en migratie;

· zorgen voor sociale samenhang in en 
tussen regio's, landen en steden en 
aanpakken van dringende kwesties, zoals 
demografische veranderingen, een 
vergrijzende samenleving, verstedelijking 
en migratie;

Or. en

Amendement 11
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A – punt 2 

Ontwerpresolutie Amendement

• de overgang naar een duurzaam beheer 
van hulpbronnen: klimaatverandering, 
hernieuwbare energie, waterschaarste, 
overstromingen en inspanningen om 
kritieke grondstoffen veilig te stellen en te 
vervangen;

• ons economische ontwikkelingsmodel 
inpassen in de grenzen van het milieu:
duurzaam beheer van hulpbronnen, 
efficiënte omgang met hulpbronnen,
klimaatverandering, hernieuwbare energie, 
waterschaarste, overstromingen en 
inspanningen om kritieke grondstoffen 
veilig te stellen en te vervangen, duurzaam 
beheer van biologische hulpbronnen en 
herstel van ecosystemen, duurzame 
landbouw en visserij, bodemsanering, 
herstel van de biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten;

Or. en
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Amendement 12
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging A – punt 2 

Ontwerpresolutie Amendement

• de overgang naar een duurzaam beheer 
van hulpbronnen: klimaatverandering,
hernieuwbare energie, waterschaarste, 
overstromingen en inspanningen om 
kritieke grondstoffen veilig te stellen en te 
vervangen;

• de overgang naar een duurzaam beheer 
van hulpbronnen: hernieuwbare energie, 
waterschaarste, overstromingen en 
inspanningen om kritieke grondstoffen 
veilig te stellen en te vervangen;

Or. ro

Amendement 13
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging A – punt 2 

Ontwerpresolutie Amendement

• de overgang naar een duurzaam beheer 
van hulpbronnen: klimaatverandering, 
hernieuwbare energie, waterschaarste, 
overstromingen en inspanningen om 
kritieke grondstoffen veilig te stellen en te 
vervangen;

• de overgang naar een duurzaam beheer 
van hulpbronnen: klimaatverandering, 
hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, 
waterschaarste, overstromingen en 
inspanningen om kritieke grondstoffen 
veilig te stellen en te vervangen;

Or. da

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging A – punt 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

• klimaatverandering;
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Or. ro

Amendement 15
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A – punt 3 

Ontwerpresolutie Amendement

• een stabiele en billijke economische 
basis: economisch herstel, bevorderen van 
een kennismaatschappij en stimuleren 
van het concurrentievermogen van de EU,

• ziektepreventie, gezondheid, voeding en 
maatschappelijk welzijn,

Or. en

Amendement 16
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Overweging A – punt 3 

Ontwerpresolutie Amendement

• een stabiele en billijke economische 
basis: economisch herstel, bevorderen van 
een kennismaatschappij en stimuleren van 
het concurrentievermogen van de EU,

• een sterke, stabiele, billijke en 
concurrerende economische basis: 
economisch herstel, bevorderen van een 
kennismaatschappij en stimuleren van het 
concurrentievermogen van de EU,

Or. en

Amendement 17
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Overweging A – punt 3 

Ontwerpresolutie Amendement

• een stabiele en billijke economische 
basis: economisch herstel, bevorderen van 

• een stabiele en billijke economische 
basis: economisch herstel, bevorderen van 
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een kennismaatschappij en stimuleren van 
het concurrentievermogen van de EU,

een kennismaatschappij en stimuleren van 
het concurrentievermogen van de EU en de 
werkgelegenheid,

Or. en

Amendement 18
Bendt Bendtsen, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat voor het 
handhaven van de Europese 
concurrentiepositie een cultuuromslag 
vereist is om het Europese 
ondernemerschap en het 
innovatiepotentieel te verbeteren; 
overwegende dat veranderingen nodig zijn 
om risicobereidheid te belonen en de 
voorwaarden voor beginnende innovatieve 
ondernemingen en ondernemers te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 19
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 1 

Ontwerpresolutie Amendement

• het in de eerste plaats aandacht besteden 
aan de creativiteit, de consumptiepatronen 
en de reacties op nieuwe ideeën van 
burgers;

• het in de eerste plaats aandacht besteden 
aan zowel de creativiteit, de 
consumptiepatronen en de reacties op 
nieuwe ideeën van burgers als aan 
ondernemerschap en duurzame 
economische modellen;

Or. fr
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Amendement 20
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 1 

Ontwerpresolutie Amendement

• het in de eerste plaats aandacht besteden 
aan de creativiteit, de consumptiepatronen 
en de reacties op nieuwe ideeën van 
burgers;

• het meenemen van de creativiteit, de 
consumptiepatronen en de reacties op 
nieuwe ideeën van burgers;

Or. en

Amendement 21
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 1 

Ontwerpresolutie Amendement

• het in de eerste plaats aandacht besteden 
aan de creativiteit, de consumptiepatronen 
en de reacties op nieuwe ideeën van 
burgers;

• het in de eerste plaats aandacht besteden 
aan onderwijs en de creativiteit, de 
consumptiepatronen en de reacties op 
nieuwe ideeën van burgers;

Or. el

Amendement 22
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 1 

Ontwerpresolutie Amendement

• het in de eerste plaats aandacht besteden 
aan de creativiteit, de consumptiepatronen 
en de reacties op nieuwe ideeën van 

• het in de eerste plaats aandacht besteden 
aan de creativiteit van burgers en 
bedrijven, hun consumptiepatronen en 
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burgers; reacties op nieuwe ideeën;

Or. en

Amendement 23
Amalia Sartori, Herbert Reul, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

• waarborgen dat de meest relevante 
actoren (met name ondernemingen) op 
een rechtstreekse en open wijze worden 
betrokken bij de besluitvorming;

Or. en

Amendement 24
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

• investeren in kennis, 
wetenschapsonderwijs en creativiteit;

Or. en

Amendement 25
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 3 

Ontwerpresolutie Amendement

• beter toegankelijke financiering (met 
name voor kmo's);

• betere toegang tot gediversifieerde 
financieringsmogelijkheden in de 
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verschillende stadia van de 
innovatiecyclus (met name voor kmo's);

Or. en

Amendement 26
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 3 

Ontwerpresolutie Amendement

• beter toegankelijke financiering (met 
name voor kmo's);

• bevorderen en vereenvoudigen van een 
betere en rechtstreekse toegang tot
financiering (met name voor kmo's);

Or. en

Amendement 27
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

• versterking en stimulering van 
investeringen vanuit de particuliere 
sector;

Or. en

Amendement 28
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 4 

Ontwerpresolutie Amendement

• een vruchtbare samenwerking tussen • een vruchtbare samenwerking en overleg 
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onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
regeringen en burgers,

tussen onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, regeringen en burgers; 
onderstreept dat regeringen en de 
Europese Unie meer engagement aan de 
dag moeten leggen om betere resultaten te 
behalen,

Or. en

Amendement 29
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 4 

Ontwerpresolutie Amendement

• een vruchtbare samenwerking tussen 
onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
regeringen en burgers,

• een vruchtbare samenwerking tussen 
onderwijs en onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, regeringen en burgers,

Or. el

Amendement 30
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 4 

Ontwerpresolutie Amendement

• een vruchtbare samenwerking tussen 
onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
regeringen en burgers,

• een vruchtbare samenwerking tussen 
onderzoeksinstellingen - met inbegrip van 
Organisaties voor onderzoek en 
technologie (RTO's), ondernemingen, 
regeringen en burgers,

Or. en
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Amendement 31
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 4 

Ontwerpresolutie Amendement

• een vruchtbare samenwerking tussen 
onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
regeringen en burgers,

• een vruchtbare samenwerking tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, regeringen en burgers,

Or. en

Amendement 32
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

• een vruchtbare samenwerking tussen 
onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
regeringen en burgers, o.a. door het 
opzetten van samenwerkingsverbanden en 
-instrumenten, zoals open netwerken, 
open normen en de clusterbenadering met 
het oog op het delen van kennis en ideeën,

Or. en

Amendement 33
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

• effectievere middelen om industriële 
eigendom te beschermen in een context 
van globalisering en digitalisering van de 
economie,
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Or. fr

Amendement 34
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Overweging B – punt 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

• versterking van het menselijk kapitaal 
en verbetering van de toepassing van 
innovatie in de particuliere sector,

Or. en

Amendement 35
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het bij innovatie 
gaat om het creëren van nieuwe 
producten en oplossingen die in de 
praktijk werken. Werknemers weten hoe 
voor praktische problemen werkbare 
oplossingen kunnen worden gevonden. 
Wij moeten loskomen van de beperkte 
gerichtheid op hoogopgeleide 
werknemers, wetenschappers, technici en 
managers en overgaan naar een bredere 
kijk waarin ook wordt gekeken naar 
arbeiders, administratieve medewerkers, 
zorgpersoneel, metaalbewerkers, 
eerstelijnssupervisors enz. De Innovatie-
Unie moet erkennen dat innovatie veel 
praktischer is dan bijvoorbeeld high-tech-
en op onderzoek gebaseerde innovatie;

Or. en
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Amendement 36
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat, gelet op het feit 
dat de door de Commissie uitgevoerde 
openbare raadplegingsprocedure er niet 
voor zorgt dat op een volledige en 
adequate manier rekening wordt 
gehouden met de realiteit van de situatie 
en de standpunten van de betrokken 
sectoren, een meer gedetailleerde studie 
moet worden uitgevoerd van deze 
realiteiten en van het productiesysteem, 
met als doel de ontwikkelingen en 
verbeteringen in iedere sector te meten,

Or. es

Amendement 37
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de Europese Unie 
zich gezien de mondiale economische 
context offensief moet opstellen en op het 
gebied van concurrentievermogen een 
stevige koppositie moet innemen en dus 
moet investeren in een innovatieslag;

Or. en



PE460.664v01-00 18/75 AM\859244NL.doc

NL

Amendement 38
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat niet meer dan 30% 
van de Europese onderzoekers vrouwen 
zijn en dit cijfer voor hoofden van 
Europese onderzoeksinstellingen slechts 
13% bedraagt, 

Or. ro

Amendement 39
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de bereidheid om 
risico's te nemen een noodzakelijke 
voorwaarde is voor succesvolle innovatie,

Or. da

Amendement 40
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat het reserveren van 
3% van het bbp van de EU voor 
onderzoek en ontwikkeling tot 2020 
ervoor kan zorgen dat 3,7 miljoen banen 
worden gecreëerd en dat het bbp per jaar 
in 2025 met bijna 800 miljard euro kan 
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toenemen,

Or. ro

Amendement 41
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat het aantal 
onderzoekers als percentage van de 
bevolking ver ligt onder dat van de
Verenigde Staten, Japan en andere 
landen,

Or. ro

Amendement 42
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het kerninitiatief 
"Innovatie-Unie", dat de belangrijkste en 
meest concrete poging tot op heden is om 
een strategisch en geïntegreerd Europees 
innovatiebeleid tot stand te brengen, en 
waarbij het succes afhankelijk is van de 
volledige samenwerking van - en de 
uitvoering ervan door - de lidstaten;

1. is verheugd over het kerninitiatief 
"Innovatie-Unie", dat de belangrijkste en 
meest concrete poging tot op heden is om 
een strategisch en geïntegreerd Europees 
innovatiebeleid tot stand te brengen met 
sturing van de innovatie en toezicht op de 
vooruitgang op het hoogste politieke 
niveau, en waarbij het succes afhankelijk is 
van de volledige samenwerking van - en de 
uitvoering ervan door - de lidstaten, wier 
beleid op alle relevante terreinen door de 
gemeenschappelijke 
innovatiedoelstellingen wordt gestuurd; is 
verheugd over de strategische benadering 
van de Europese Raad op zijn vergadering 
van 4 februari 2011;
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Or. en

Amendement 43
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het kerninitiatief 
"Innovatie-Unie", dat de belangrijkste en 
meest concrete poging tot op heden is om
een strategisch en geïntegreerd Europees 
innovatiebeleid tot stand te brengen, en 
waarbij het succes afhankelijk is van de 
volledige samenwerking van - en de 
uitvoering ervan door - de lidstaten;

1. is verheugd over het kerninitiatief 
"Innovatie-Unie", dat een wezenlijke 
nieuwe bijdrage is aan een strategisch en 
geïntegreerd Europees innovatiebeleid, en 
waarbij het succes afhankelijk is van de 
volledige samenwerking van - en de 
uitvoering ervan in - de lidstaten, ook via 
een tastbare financiële inbreng;

Or. en

Amendement 44
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het kerninitiatief 
"Innovatie-Unie", dat de belangrijkste en 
meest concrete poging tot op heden is om 
een strategisch en geïntegreerd Europees 
innovatiebeleid tot stand te brengen, en 
waarbij het succes afhankelijk is van de 
volledige samenwerking van - en de 
uitvoering ervan door - de lidstaten;

1. is verheugd over het kerninitiatief 
"Innovatie-Unie", dat de belangrijkste en 
meest concrete communautaire poging tot 
op heden is om een strategisch en 
geïntegreerd Europees innovatiebeleid tot 
stand te brengen als aanvuling op de 
nationale inspanningen, en waarbij het 
succes afhankelijk is van de volledige 
samenwerking van - en de uitvoering ervan 
door - de lidstaten;

Or. en



AM\859244NL.doc 21/75 PE460.664v01-00

NL

Amendement 45
Amalia Sartori, Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het kerninitiatief 
"Innovatie-Unie", dat de belangrijkste en 
meest concrete poging tot op heden is om 
een strategisch en geïntegreerd Europees 
innovatiebeleid tot stand te brengen, en 
waarbij het succes afhankelijk is van de 
volledige samenwerking van - en de 
uitvoering ervan door - de lidstaten;

1. is verheugd over het kerninitiatief 
"Innovatie-Unie", dat de belangrijkste en 
meest concrete poging tot op heden is om 
een strategisch, geïntegreerd en 
marktgericht Europees innovatiebeleid tot 
stand te brengen, waarvan het succes 
afhankelijk is van de volledige 
samenwerking van - en de uitvoering ervan 
door - de lidstaten;

Or. en

Amendement 46
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het kerninitiatief 
"Innovatie-Unie", dat de belangrijkste en 
meest concrete poging tot op heden is om 
een strategisch en geïntegreerd Europees 
innovatiebeleid tot stand te brengen, en 
waarbij het succes afhankelijk is van de 
volledige samenwerking van - en de 
uitvoering ervan door - de lidstaten;

1. is verheugd over het kerninitiatief 
"Innovatie-Unie", dat de belangrijkste en 
meest gerichte poging tot op heden is om 
een strategisch en geïntegreerd Europees 
innovatiebeleid tot stand te brengen, en 
waarbij het succes afhankelijk is van de 
volledige samenwerking van - en de 
uitvoering ervan door - de lidstaten;

Or. el

Amendement 47
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat innovatie een 
integrerend deel uitmaakt van de 
"kennisdriehoek" (onderwijs, onderzoek 
en innovatie) en dat elke poging tot 
consolidatie ervan onlosmakelijk 
verbonden is met de consolidatie van de 
andere componenten van de driehoek en 
een samenhangende en evenwichtige 
strategie vooronderstelt voor de 
totstandbrenging van een Europese 
kennismaatschappij;

Or. el

Amendement 48
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische en productgerichte
innovatie en de faciliterende rol die burgers 
spelen centraal wordt geplaatst; herinnert 
eraan dat innovatie bestaat in het op een 
succesvolle manier toepassen van ideeën in 
de praktijk en gericht is op producten, 
processen, diensten of bewegingen;

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische innovatie en alle 
betrokkenen bij de innovatieketen worden 
aangesproken, met bijzondere aandacht 
voor ondernemingen en de faciliterende 
rol die burgers spelen; herinnert eraan dat 
innovatie bestaat in het op een succesvolle 
manier toepassen van ideeën in de praktijk 
en gericht is op producten, processen, 
diensten of bewegingen;

Or. en

Amendement 49
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 
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Ontwerpresolutie Amendement

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische en productgerichte 
innovatie en de faciliterende rol die
burgers spelen centraal wordt geplaatst; 
herinnert eraan dat innovatie bestaat in het 
op een succesvolle manier toepassen van 
ideeën in de praktijk en gericht is op 
producten, processen, diensten of 
bewegingen;

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische en productgerichte 
innovatie en het accent ligt op de gevolgen 
en opbrengt voor de consumenten, de 
burgers en de samenleving in het 
algemeen; herinnert eraan dat innovatie 
bestaat in het op een succesvolle manier 
toepassen van ideeën in de praktijk en 
gericht is op producten, processen, diensten 
of bewegingen;

Or. en

Amendement 50
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische en productgerichte 
innovatie en de faciliterende rol die burgers 
spelen centraal wordt geplaatst; herinnert 
eraan dat innovatie bestaat in het op een 
succesvolle manier toepassen van ideeën in 
de praktijk en gericht is op producten, 
processen, diensten of bewegingen;

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische en productgerichte 
innovatie en de faciliterende rol die burgers 
spelen centraal wordt geplaatst; herinnert 
eraan dat innovatie bestaat in het op een 
succesvolle manier toepassen van ideeën in 
de praktijk en gericht is op producten, 
processen, diensten of bewegingen; wijst 
erop dat digitale technologieën en 
informatie- en communicatietechnologie 
impulsen geven aan innovatie;

Or. fr
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Amendement 51
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische en productgerichte 
innovatie en de faciliterende rol die burgers 
spelen centraal wordt geplaatst; herinnert 
eraan dat innovatie bestaat in het op een 
succesvolle manier toepassen van ideeën in 
de praktijk en gericht is op producten, 
processen, diensten of bewegingen;

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken
dan technologische en productgerichte 
innovatie en de faciliterende rol die burgers 
spelen centraal wordt geplaatst; herinnert 
eraan dat innovatie bestaat in het op een 
succesvolle manier toepassen van ideeën in 
de praktijk en gericht is op producten, 
processen, diensten of bewegingen; dringt 
er bij de Commissie op aan met een 
definitie van innovatie te komen;

Or. en

Amendement 52
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische en productgerichte 
innovatie en de faciliterende rol die burgers 
spelen centraal wordt geplaatst; herinnert 
eraan dat innovatie bestaat in het op een 
succesvolle manier toepassen van ideeën in 
de praktijk en gericht is op producten, 
processen, diensten of bewegingen;

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische en productgerichte 
innovatie en de faciliterende rol die burgers 
spelen centraal wordt geplaatst; herinnert 
eraan dat innovatie bestaat in het op een 
succesvolle manier toepassen van ideeën in 
de praktijk en gericht is op producten, 
processen, diensten, bewegingen, systemen 
en organisatiestructuren;

Or. en
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Amendement 53
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische en productgerichte 
innovatie en de faciliterende rol die burgers 
spelen centraal wordt geplaatst; herinnert 
eraan dat innovatie bestaat in het op een 
succesvolle manier toepassen van ideeën in 
de praktijk en gericht is op producten, 
processen, diensten of bewegingen;

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische en productgerichte 
innovatie en de faciliterende rol die burgers 
spelen centraal wordt geplaatst, terwijl 
tegelijk een attitudeomslag teweeg moet 
worden gebracht; herinnert eraan dat 
innovatie bestaat in het op een succesvolle 
manier toepassen van ideeën in de praktijk 
en gericht is op producten, processen, 
diensten of bewegingen;

Or. en

Amendement 54
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische en productgerichte 
innovatie en de faciliterende rol die burgers 
spelen centraal wordt geplaatst; herinnert 
eraan dat innovatie bestaat in het op een 
succesvolle manier toepassen van ideeën in 
de praktijk en gericht is op producten, 
processen, diensten of bewegingen;

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische en productgerichte 
innovatie en aandacht wordt besteed aan
de faciliterende rol die burgers spelen; 
herinnert eraan dat innovatie bestaat in het 
op een succesvolle manier toepassen van 
ideeën in de praktijk en gericht is op 
producten, processen of diensten;

Or. en
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Amendement 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische en productgerichte 
innovatie en de faciliterende rol die burgers 
spelen centraal wordt geplaatst; herinnert 
eraan dat innovatie bestaat in het op een 
succesvolle manier toepassen van ideeën in 
de praktijk en gericht is op producten, 
processen, diensten of bewegingen;

2. roept op innovatie op een brede manier 
te definiëren, zodat verder wordt gekeken 
dan technologische en productgerichte 
innovatie en de aandacht wordt gevestigd 
op de faciliterende rol die burgers spelen; 
herinnert eraan dat innovatie bestaat in het 
op een succesvolle manier toepassen van 
ideeën in de praktijk en gericht is op 
producten, processen, diensten of 
bewegingen;

Or. en

Amendement 56
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. vraagt dat een duidelijk onderscheid 
wordt gemaakt tussen "originele 
innovatie", d.w.z. iets dat voor de eerste 
keer wordt gemaakt en niet beschikbaar is 
op de markt, en commerciële 
verbeteringen of wijzigingen die worden 
aangebracht aan producten, diensten, 
processen of bewegingen die reeds 
aanwezig zijn op de markt;

Or. es
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Amendement 57
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. is van mening dat 
sociaaleconomische innovatie op een 
precieze maar flexibele manier moet 
worden gedefinieerd, aangezien het in 
veel gevallen niet gaat om een product of 
de toepassing van een technische 
oplossing, maar om een reeks onderling 
met elkaar verbonden wijzigingen op 
lange termijn op institutioneel, technisch 
en beheersvlak die samen een proces 
vormen;

Or. es

Amendement 58
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. is van mening dat er in de regels 
met betrekking tot het gebruik van steun 
voor innovatie een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen originele 
innovatie en verbeteringen aan producten 
of het beheer van bedrijven; wijst erop dat 
financiering voor verbeteringen aan 
bedrijven kan worden beschouwd als 
bedrijfssteun;

Or. es
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Amendement 59
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat in het kader van de 
Innovatie-Unie prioriteit moet worden 
toegekend aan de in de Europa 2020-
strategie, de energiestrategie voor Europa 
2011-2020 en de routekaart van de EU 
voor een koolstofarme economie tegen 
2050 vastgelegde doelstellingen;

3. wijst erop dat in het kader van de 
Innovatie-Unie prioriteit moet worden 
toegekend aan de doelstellingen die zijn 
vastgelegd in de Europa 2020-strategie, de 
energiestrategie voor Europa 2011-2020, 
die de weg afbakent naar de routekaart 
energie 2050, en de routekaart van de EU 
voor een koolstofarme economie tegen 
2050;

Or. en

Amendement 60
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat in het kader van de 
Innovatie-Unie prioriteit moet worden 
toegekend aan de in de Europa 2020-
strategie, de energiestrategie voor Europa 
2011-2020 en de routekaart van de EU 
voor een koolstofarme economie tegen 
2050 vastgelegde doelstellingen;

3. wijst erop dat in de Innovatie-Unie 
prioriteit moet worden toegekend aan de in 
de Europa 2020-strategie, de 
energiestrategie voor Europa 2011-2020, 
het actieplan inzake energie-efficiëntie en 
de routekaart van de EU voor een 
koolstofarme economie tegen 2050 
vastgelegde doelstellingen;

Or. da
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Amendement 61
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat in het kader van de 
Innovatie-Unie prioriteit moet worden 
toegekend aan de in de Europa 2020-
strategie, de energiestrategie voor Europa 
2011-2020 en de routekaart van de EU 
voor een koolstofarme economie tegen 
2050 vastgelegde doelstellingen;

3. wijst erop dat in het kader van de 
Innovatie-Unie prioriteit moet worden 
toegekend aan de in de Europa 2020-
strategie, de energiestrategie voor Europa 
2011-2020, het grondstoffeninitiatief en 
de routekaart van de EU voor een 
koolstofarme economie tegen 2050 
vastgelegde doelstellingen;

Or. en

Amendement 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van oordeel dat het nodig is 
duidelijke en specifieke regels inzake 
deelneming, inclusief een verplicht 
aandeel aan kleine en micro-
ondernemingen, goed te keuren om te 
kunnen waarborgen dat de nieuwe 
instrumenten voor innovatie die in het 
kader van de EU 2020-strategie zullen 
worden ontwikkeld, succesvol zijn;

Or. en
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Amendement 63
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. verwelkomt de focus van de Commissie 
op grote maatschappelijke uitdagingen, en 
benadrukt dat innovatie nodig is om de 
productiviteit van de hulpbronnen en de 
duurzame vervanging ervan te verhogen, 
terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd 
dat het gebruik van hulpbronnen en het 
energieverbruik worden teruggedrongen;

4. verwelkomt de focus van de Commissie 
op grote maatschappelijke uitdagingen, en 
benadrukt dat innovatie nodig is om de 
productiviteit van de hulpbronnen en de 
duurzame vervanging ervan te verhogen, 
terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd 
dat het gebruik van hulpbronnen en het 
energieverbruik worden teruggedrongen en 
dat steun wordt verleend aan de nieuwe 
benadering van menselijke hulpbronnen 
in het kader van het proefpartnerschap 
inzake actief en gezond ouder worden;

Or. en

Amendement 64
Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. verwelkomt de focus van de Commissie 
op grote maatschappelijke uitdagingen, en 
benadrukt dat innovatie nodig is om de 
productiviteit van de hulpbronnen en de 
duurzame vervanging ervan te verhogen, 
terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd 
dat het gebruik van hulpbronnen en het 
energieverbruik worden teruggedrongen;

4. verwelkomt de focus van de Commissie 
op grote maatschappelijke uitdagingen, en 
benadrukt dat innovatie nodig is om de 
productiviteit van de hulpbronnen te 
verhogen en het duurzame gebruik van 
hulpbronnen en energie op een hoger 
efficiëntieniveau te brengen;

Or. en
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Amendement 65
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. verwelkomt de focus van de Commissie 
op grote maatschappelijke uitdagingen, en 
benadrukt dat innovatie nodig is om de 
productiviteit van de hulpbronnen en de 
duurzame vervanging ervan te verhogen, 
terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd 
dat het gebruik van hulpbronnen en het
energieverbruik worden teruggedrongen;

4. verwelkomt de focus van de Commissie 
op grote maatschappelijke uitdagingen, en 
benadrukt dat innovatie nodig is om de 
productiviteit van de hulpbronnen en de 
duurzame vervanging ervan te verhogen, 
terwijl tegelijkertijd wordt gezorgd voor 
een efficiënter gebruik van hulpbronnen en 
energieverbruik;

Or. en

Amendement 66
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. verwelkomt de focus van de Commissie 
op grote maatschappelijke uitdagingen, en 
benadrukt dat innovatie nodig is om de 
productiviteit van de hulpbronnen en de 
duurzame vervanging ervan te verhogen, 
terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd 
dat het gebruik van hulpbronnen en het 
energieverbruik worden teruggedrongen;

4. verwelkomt de focus van de Commissie 
op grote maatschappelijke uitdagingen, en 
benadrukt dat onderzoek en innovatie 
nodig zijn om de productiviteit van de 
hulpbronnen en de duurzame vervanging 
ervan te verhogen, terwijl er tegelijkertijd 
voor wordt gezorgd dat het gebruik van 
hulpbronnen en het energieverbruik 
worden teruggedrongen;

Or. el

Amendement 67
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat, in een 
markteconomie, innovatie niet enkel tot 
doel heeft een antwoord te bieden op grote 
maatschappelijke uitdagingen, maar 
eveneens een bijzonder belangrijke rol 
speelt bij de vervaardiging van 
consumentvriendelijke en aantrekkelijke 
producten op het vlak van vrije tijd, 
technologie, industrie, cultuur en 
vermaak; wijst erop dat er een brede 
internationale markt bestaat voor 
innovatieve hoogtechnologische 
vrijetijdsartikelen (zoals smartphones, 
tablet-pc’s, videospellen en draagbare 
recreatieve toestellen), alsook een 
wereldmarkt voor sociale netwerken en 
innovatieve onlinediensten, en dat de 
Europese ondernemingen op dit vlak een 
verwaarloosbare rol spelen;

Or. el

Amendement 68
Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Amalia Sartori, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
kerninitiatief "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen" en van inspanningen om de 
economische groei los te koppelen van het 
gebruik van hulpbronnen, door de transitie 
naar een koolstofarme economie te 
ondersteunen, het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te 
verhogen en duurzaam vervoer te 
ontwikkelen;

5. benadrukt het belang van het 
kerninitiatief "Industriebeleid" en van 
inspanningen om de economische groei los 
te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen met gelijktijdige versterking 
van het concurrentievermogen van 
Europese bedrijven;

Or. en
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Amendement 69
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
kerninitiatief "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen" en van inspanningen om de 
economische groei los te koppelen van het 
gebruik van hulpbronnen, door de transitie 
naar een koolstofarme economie te 
ondersteunen, het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te verhogen 
en duurzaam vervoer te ontwikkelen;

5. benadrukt het belang van het 
kerninitiatief "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen" en van inspanningen om de 
economische groei los te koppelen van het 
gebruik van hulpbronnen, door de transitie 
naar een koolstofarme economie te 
ondersteunen, het gebruik van 
hernieuwbare en schone energiebronnen te 
verhogen, technieken te ontwikkelen om 
het gebruik van koolstoffen te 
verminderen, en duurzaam vervoer te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 70
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
kerninitiatief "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen" en van inspanningen om de 
economische groei los te koppelen van het 
gebruik van hulpbronnen, door de transitie 
naar een koolstofarme economie te 
ondersteunen, het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te verhogen 
en duurzaam vervoer te ontwikkelen;

5. benadrukt het belang van het 
kerninitiatief "Efficiënt gebruik van
hulpbronnen" en van inspanningen om de 
economische groei los te koppelen van het 
gebruik van hulpbronnen, door de transitie 
naar een koolstofarme economie te 
ondersteunen, het duurzame gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te verhogen 
en duurzaam vervoer te ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 71
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
kerninitiatief "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen" en van inspanningen om de 
economische groei los te koppelen van het 
gebruik van hulpbronnen, door de transitie 
naar een koolstofarme economie te 
ondersteunen, het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te verhogen 
en duurzaam vervoer te ontwikkelen;

5. benadrukt het belang van het 
kerninitiatief "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen" en van inspanningen om de 
economische groei los te koppelen van het 
gebruik van hulpbronnen, door de transitie 
naar een duurzame economie te 
ondersteunen, het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te verhogen 
en duurzaam vervoer te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 72
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
kerninitiatief "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen" en van inspanningen om de 
economische groei los te koppelen van het 
gebruik van hulpbronnen, door de transitie 
naar een koolstofarme economie te 
ondersteunen, het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te verhogen 
en duurzaam vervoer te ontwikkelen;

5. benadrukt het belang van het 
kerninitiatief "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen" en van inspanningen om de 
economische groei los te koppelen van het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, door 
de transitie naar een koolstofarme 
economie te ondersteunen, het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te verhogen 
en duurzaam vervoer te ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 73
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt het belang van het 
kerninitiatief "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen" en van inspanningen om de 
economische groei los te koppelen van het 
gebruik van hulpbronnen, door de transitie 
naar een koolstofarme economie te 
ondersteunen, het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te verhogen 
en duurzaam vervoer te ontwikkelen;

5. benadrukt het belang van het 
kerninitiatief "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen" en van inspanningen om de 
economische groei los te koppelen van het 
gebruik van hulpbronnen door de transitie 
naar een koolstofarme kenniseconomie te 
ondersteunen, het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen te verhogen 
en duurzaam vervoer te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 74
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie de nodige 
aandacht te besteden aan de technologie 
die de basis vormt voor "slimmere" 
duurzame systemen met behulp waarvan 
bedrijven flexibele realtime-diensten 
kunnen ontwikkelen op zo uiteenlopende 
gebieden als vervoer en logistiek, bouw en 
faciliteitenbeheer, energiedistributie, 
telecommunicatie en financiële diensten;

Or. en
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Amendement 75
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat het succes van 
innovatiebeleid afhankelijk is van:

6. benadrukt dat het succes van 
onderzoeks- en innovatiebeleid afhankelijk 
is van:

Or. en

Amendement 76
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 1 

Ontwerpresolutie Amendement

• strategische oriëntatie, ontwerp en 
uitvoering van al het beleid en alle 
maatregelen, met als doel bij te dragen aan 
en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs, 
via de arbeidsmarkt, de interne markt, 
infrastructuur, belastingsinstrumenten, 
industriebeleid en handel);

• strategische oriëntatie, ontwerp en 
uitvoering van al het beleid en alle 
maatregelen, met als doel bij te dragen aan 
en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs, 
via de arbeidsmarkt, de interne markt, 
infrastructuur, belastingsinstrumenten, 
industriebeleid en handel, wederzijdse 
innovatieve interactie tussen 
dienstverlenings- en productiebedrijven);

Or. en

Amendement 77
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 1 

Ontwerpresolutie Amendement

• strategische oriëntatie, ontwerp en 
uitvoering van al het beleid en alle 

• strategische oriëntatie, ontwerp en 
uitvoering van al het beleid en alle 
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maatregelen, met als doel bij te dragen aan 
en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs, 
via de arbeidsmarkt, de interne markt, 
infrastructuur, belastingsinstrumenten, 
industriebeleid en handel);

maatregelen, met als doel bij te dragen aan 
en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs, 
via de arbeidsmarkt, de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten, de interne 
markt, infrastructuur, 
belastingsinstrumenten, industriebeleid en 
handel);

Or. fr

Amendement 78
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 1 

Ontwerpresolutie Amendement

• strategische oriëntatie, ontwerp en
uitvoering van al het beleid en alle 
maatregelen, met als doel bij te dragen aan 
en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs, 
via de arbeidsmarkt, de interne markt, 
infrastructuur, belastingsinstrumenten, 
industriebeleid en handel);

• strategische oriëntatie, ontwerp en 
uitvoering van al het beleid en alle 
maatregelen, met als doel bij te dragen aan 
en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs 
en opleiding, adviesdiensten, via de 
arbeidsmarkt, de interne markt, 
infrastructuur, belastingsinstrumenten, 
industriebeleid en handel);

Or. en

Amendement 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 1 

Ontwerpresolutie Amendement

• strategische oriëntatie, ontwerp en 
uitvoering van al het beleid en alle 
maatregelen, met als doel bij te dragen aan 

• strategische oriëntatie, ontwerp en 
uitvoering van al het beleid en alle 
maatregelen, met als doel bij te dragen aan 
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en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs, 
via de arbeidsmarkt, de interne markt, 
infrastructuur, belastingsinstrumenten, 
industriebeleid en handel);

en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs 
en opleiding, adviesdiensten, via de 
arbeidsmarkt, de interne markt, 
infrastructuur, belastingsinstrumenten, op 
kmo's gericht EU-beleid, industriebeleid 
en handel);

Or. en

Amendement 80
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 1 

Ontwerpresolutie Amendement

• strategische oriëntatie, ontwerp en 
uitvoering van al het beleid en alle 
maatregelen, met als doel bij te dragen aan 
en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs, 
via de arbeidsmarkt, de interne markt, 
infrastructuur, belastingsinstrumenten, 
industriebeleid en handel);

• strategische oriëntatie en ontwikkeling, 
ontwerp en uitvoering van al het beleid en 
alle maatregelen, met als doel bij te dragen 
aan en te zorgen voor meer innovatie in 
Europa (bijvoorbeeld door middel van 
onderwijs, via de arbeidsmarkt, de interne 
markt, infrastructuur, 
belastingsinstrumenten, industriebeleid, het 
aanbestedingsbeleid en handel);

Or. en

Amendement 81
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 1 

Ontwerpresolutie Amendement

• strategische oriëntatie, ontwerp en 
uitvoering van al het beleid en alle 
maatregelen, met als doel bij te dragen aan 
en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs, 
via de arbeidsmarkt, de interne markt, 

• strategische oriëntatie, ontwerp en 
uitvoering van al het beleid en alle 
maatregelen, met als doel bij te dragen aan 
en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs, 
via de arbeidsmarkt, de interne markt, 
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infrastructuur, belastingsinstrumenten, 
industriebeleid en handel);

infrastructuur, belastingsinstrumenten);

Or. en

Amendement 82
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 1 

Ontwerpresolutie Amendement

• strategische oriëntatie, ontwerp en 
uitvoering van al het beleid en alle 
maatregelen, met als doel bij te dragen aan 
en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs, 
via de arbeidsmarkt, de interne markt, 
infrastructuur, belastingsinstrumenten,
industriebeleid en handel);

• strategische oriëntatie, ontwerp en 
uitvoering van al het beleid en alle 
maatregelen, met als doel bij te dragen aan 
en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs, 
via de arbeidsmarkt, de interne markt, 
infrastructuur, industriebeleid en handel);

Or. da

Amendement 83
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 1 

Ontwerpresolutie Amendement

• strategische oriëntatie, ontwerp en 
uitvoering van al het beleid en alle 
maatregelen, met als doel bij te dragen aan 
en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderwijs, 
via de arbeidsmarkt, de interne markt, 
infrastructuur, belastingsinstrumenten, 
industriebeleid en handel);

• strategische oriëntatie, ontwerp en 
uitvoering van al het beleid en alle 
maatregelen, met als doel bij te dragen aan 
en te zorgen voor meer innovatie in Europa 
(bijvoorbeeld door middel van onderzoek, 
onderwijs, via de arbeidsmarkt, de interne 
markt, infrastructuur, 
belastingsinstrumenten, industriebeleid en 
handel);

Or. en
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Amendement 84
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 2 

Ontwerpresolutie Amendement

• een goed gecoördineerde samenwerking 
en steun op het niveau van de EU, de 
lidstaten en op plaatselijk niveau;

• een goed gecoördineerde samenwerking 
en steun - inclusief financiële steun - op 
het niveau van de EU, de lidstaten en op 
plaatselijk niveau, teneinde een 
gemeenschappelijk eigendom van de 
vlaggenschipinitiatieven tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 85
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 2 

Ontwerpresolutie Amendement

• een goed gecoördineerde samenwerking 
en steun op het niveau van de EU, de 
lidstaten en op plaatselijk niveau;

• een goed gecoördineerde samenwerking 
en steun op het niveau van de EU, de 
lidstaten en op regionaal en plaatselijk 
niveau;

Or. ro

Amendement 86
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 3 

Ontwerpresolutie Amendement

• maximale betrokkenheid van alle 
relevante spelers, zoals kmo's, de industrie, 

• maximale betrokkenheid van alle 
relevante spelers, zoals kmo's, de industrie, 
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universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
regeringen en sociale partners;

universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
regeringen en sociale partners, met 
inbegrip van de zoektocht naar potentiële 
nieuwe, productieve 
samenwerkingsvormen tussen 
kennisinstellingen en de industrie;

Or. da

Amendement 87
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 3 

Ontwerpresolutie Amendement

• maximale betrokkenheid van alle 
relevante spelers, zoals kmo's, de industrie, 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
regeringen en sociale partners;

• maximale betrokkenheid van alle 
relevante spelers, zoals kmo's, de industrie, 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
regeringen, organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en sociale 
partners;

Or. en

Amendement 88
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 3 

Ontwerpresolutie Amendement

• maximale betrokkenheid van alle 
relevante spelers, zoals kmo's, de industrie, 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
regeringen en sociale partners;

• maximale betrokkenheid van alle 
relevante spelers, zoals kmo's, de industrie, 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, met 
inbegrip van onderzoek- en technologie-
organisaties, regeringen en sociale 
partners;

Or. en
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Amendement 89
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

• het realiseren van het grote en goed 
gedocumenteerde potentieel van 
multidisciplinariteit, maar eveneens het 
erkennen van de nood aan 
multidisciplinariteit om te komen tot 
oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen;

Or. da

Amendement 90
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

• de bevordering van creativiteit en van 
een innovatiegeest bij burgers;

Or. ro

Amendement 91
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 4 

Ontwerpresolutie Amendement

• coördinatie en samenhang tussen de 
verschillende beleidsterreinen, maatregelen 
en instrumenten, om versnippering en 
duplicatie ten gevolge van 
ongecoördineerde inspanningen op het vlak 

• coördinatie, samenhang en synergie
tussen de verschillende beleidsterreinen, 
maatregelen en instrumenten, om 
versnippering en duplicatie ten gevolge van 
ongecoördineerde inspanningen op het vlak 
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van onderzoek en innovatie te voorkomen; van onderzoek en innovatie te voorkomen;

Or. en

Amendement 92
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 4 

Ontwerpresolutie Amendement

• coördinatie en samenhang tussen de 
verschillende beleidsterreinen, maatregelen 
en instrumenten, om versnippering en 
duplicatie ten gevolge van 
ongecoördineerde inspanningen op het vlak 
van onderzoek en innovatie te voorkomen;

• coördinatie, samenhang en synergie
tussen de verschillende beleidsterreinen, 
maatregelen en instrumenten, om 
versnippering en duplicatie ten gevolge van 
ongecoördineerde inspanningen op het vlak 
van onderzoek en innovatie te voorkomen;

Or. en

Amendement 93
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

• de consolidatie en bevordering van 
Europese en nationale openbare en 
particuliere investeringen in onderzoek en 
innovatie en de versterking van het 
institutionele grensoverschrijdende kader 
binnen de EU, bijvoorbeeld door 
belemmeringen voor durfkapitaal weg te 
nemen;

Or. el
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Amendement 94
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

• en goed klimaat voor innovatieve 
producten die op flexibele wijze op 
marktbehoeften inspelen;

Or. en

Amendement 95
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

• en flexibele, onbureaucratische 
samenleving;

Or. en

Amendement 96
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – punt 4 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

• gedetailleerde evaluatiemethoden, 
panels voor collegiale druk en processen 
voor het verspreiden van de resultaten van 
succesvolle experimenten;

Or. en
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Amendement 97
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – alinea 2 

Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt dat het belangrijkste doel van 
het beleid in het kader van de Innovatie-
Unie het vergemakkelijken van coördinatie 
en samenhang moet zijn door te opteren 
voor een ware holistische aanpak die 
gericht is op de grote maatschappelijke 
uitdagingen;

benadrukt dat het belangrijkste doel van 
het beleid in het kader van de Innovatie-
Unie het vergemakkelijken van coördinatie 
en samenhang moet zijn door te opteren 
voor een ware holistische aanpak die 
gericht is op de grote toekomstige 
(maatschappelijke, economische, milieu-, 
wetenschappelijke en technologische)
uitdagingen;

Or. el

Amendement 98
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – alinea 1 

Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt dat het belangrijkste doel van 
het beleid in het kader van de Innovatie-
Unie het vergemakkelijken van coördinatie 
en samenhang moet zijn door te opteren 
voor een ware holistische aanpak die 
gericht is op de grote maatschappelijke 
uitdagingen;

benadrukt dat het belangrijkste doel van 
het beleid in het kader van de Innovatie-
Unie het vergemakkelijken van coördinatie 
en samenhang moet zijn door te opteren 
voor een ware holistische aanpak die 
gericht is op de grote maatschappelijke 
uitdagingen, in concreto door middel van 
betere banen en betere sociale normen 
voor eenieder;

Or. en
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Amendement 99
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Lena Kolarska-Bobińska, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – alinea 1 

Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt dat het belangrijkste doel van 
het beleid in het kader van de Innovatie-
Unie het vergemakkelijken van coördinatie
en samenhang moet zijn door te opteren 
voor een ware holistische aanpak die 
gericht is op de grote maatschappelijke 
uitdagingen;

benadrukt dat het belangrijkste doel van 
het beleid in het kader van de Innovatie-
Unie het vergemakkelijken van innovatie 
in de economie en de samenleving moet 
zijn met betrekking tot de grote 
maatschappelijke uitdagingen;

Or. en

Amendement 100
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – alinea 1 

Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt dat het belangrijkste doel van 
het beleid in het kader van de Innovatie-
Unie het vergemakkelijken van coördinatie 
en samenhang moet zijn door te opteren 
voor een ware holistische aanpak die 
gericht is op de grote maatschappelijke 
uitdagingen;

benadrukt dat het belangrijkste doel van 
het beleid in het kader van de Innovatie-
Unie het vergemakkelijken van coördinatie 
van beleid en samenhang tussen de 
verschillende instrumenten moet zijn door 
te opteren voor een ware holistische 
aanpak die gericht is op de grote 
maatschappelijke uitdagingen;

Or. en

Amendement 101
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – alinea 1 
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Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt dat het belangrijkste doel van 
het beleid in het kader van de Innovatie-
Unie het vergemakkelijken van coördinatie 
en samenhang moet zijn door te opteren 
voor een ware holistische aanpak die 
gericht is op de grote maatschappelijke 
uitdagingen;

benadrukt dat het belangrijkste doel van 
het beleid in het kader van de Innovatie-
Unie het vergemakkelijken van coördinatie 
en samenhang moet zijn door te opteren 
voor een ware holistische - ook op diensten 
toegesneden - aanpak die gericht is op de 
grote maatschappelijke uitdagingen;

Or. en

Amendement 102
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – alinea 1 

Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt dat het belangrijkste doel van 
het beleid in het kader van de Innovatie-
Unie het vergemakkelijken van coördinatie 
en samenhang moet zijn door te opteren 
voor een ware holistische aanpak die 
gericht is op de grote maatschappelijke 
uitdagingen;

benadrukt dat het belangrijkste doel van 
het beleid in het kader van de Innovatie-
Unie het vergemakkelijken van 
coördinatie, samenhang en synergie moet 
zijn door te opteren voor een ware 
holistische aanpak die gericht is op de 
grote maatschappelijke uitdagingen;

Or. en

Amendement 103
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – alinea 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

onderstreept het verband tussen het 
vlaggenschipinitiatief van de Innovatie-
Unie en de jaarlijkse groeianalyse als een 
essentieel instrument voor verbeterde 
samenwerking, dat de jaarlijkse 
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vooruitgang in de lidstaten laat zien;

Or. en

Amendement 104
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie met klem een 
voorstel te doen voor een systeem dat 
succesvolle innovatie beloont ter 
vervanging van of als aanvulling op de 
bestaande financiering vooraf, en binnen 
het Europees innovatiepartnerschap een 
proefproject op het gebied van gezond 
ouder worden te starten;

Or. en

Amendement 105
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie, wat KP8 
betreft, te onderzoeken of het mogelijk is 
de helft van het KP-budget aan twee grote 
thema's te besteden, bijvoorbeeld gezond 
ouder worden en energie-opslag, hetgeen 
specifieke oproepen onder één paraplu 
mogelijk zou maken en de Europese 
toegevoegde waarde van O&O-
financiering zou onderstrepen;

Or. en
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Amendement 106
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie voor de ontwikkeling van een 
enkele geïntegreerde indicator die het 
mogelijk maakt beter toezicht te houden op 
de vooruitgang op het vlak van innovatie; 
dringt aan op de verdere ontwikkeling van 
het "scorebord" door middel van 
internationale samenwerking;

7. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie voor de ontwikkeling van een 
enkele geïntegreerde indicator die het 
mogelijk maakt beter toezicht te houden op 
de vooruitgang op het vlak van innovatie; 
dringt aan op de verdere ontwikkeling van 
het "scorebord" door middel van 
internationale samenwerking, en door 
indicatoren toe te voegen die, in lijn met 
de indicator voor tewerkstelling in hoog-
en middelhoogtechnologische sectoren en 
diensten, de innovatiecapaciteit van de 
EU meten in absolute termen, om aan te 
tonen hoe groot het vermogen van 
innovatie is om groei en werkgelegenheid 
te genereren en het bbp te verhogen;

Or. es

Amendement 107
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie voor de ontwikkeling van een
enkele geïntegreerde indicator die het 
mogelijk maakt beter toezicht te houden op 
de vooruitgang op het vlak van innovatie; 
dringt aan op de verdere ontwikkeling van 
het "scorebord" door middel van 
internationale samenwerking;

7. verzoekt de Commissie geïntegreerde 
indicatoren te ontwikkelen die het 
mogelijk maken beter toezicht te houden 
op de vooruitgang op het vlak van 
innovatie, in het bijzonder op de sociale en 
milieuprestatie in de zin van 
grondstoffenefficiëntie en aantallen 
nieuwe banen; dringt aan op de verdere 
ontwikkeling van het "scorebord" door 
middel van internationale samenwerking;
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Or. en

Amendement 108
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen 
Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie voor de ontwikkeling van een 
enkele geïntegreerde indicator die het 
mogelijk maakt beter toezicht te houden op 
de vooruitgang op het vlak van innovatie; 
dringt aan op de verdere ontwikkeling van 
het "scorebord" door middel van 
internationale samenwerking;

7. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie voor de ontwikkeling van een 
enkele geïntegreerde indicator, met 
inachtneming van de verscheidenheid van 
de bestaande economische stelsels in de 
lidstaten om beter toezicht te kunnen 
houden op de vooruitgang op het vlak van 
innovatie; dringt aan op de verdere 
ontwikkeling van het "scorebord" door 
middel van internationale samenwerking;

Or. en

Amendement 109
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie voor de ontwikkeling van een 
enkele geïntegreerde indicator die het 
mogelijk maakt beter toezicht te houden op 
de vooruitgang op het vlak van innovatie; 
dringt aan op de verdere ontwikkeling van 
het "scorebord" door middel van 
internationale samenwerking;

7. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie voor de ontwikkeling van een 
enkele geïntegreerde indicator die het 
mogelijk maakt beter toezicht te houden op 
de vooruitgang op het vlak van innovatie, 
met participatie van ondernemingen die, 
vanaf het begin en op concrete wijze, 
toegewijd zijn aan het evalueren van 
innovatie; dringt aan op de verdere 
ontwikkeling van het "scorebord" door 
middel van internationale samenwerking;
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Or. en

Amendement 110
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie voor de ontwikkeling van een 
enkele geïntegreerde indicator die het
mogelijk maakt beter toezicht te houden op 
de vooruitgang op het vlak van innovatie; 
dringt aan op de verdere ontwikkeling van 
het "scorebord" door middel van 
internationale samenwerking;

7. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie voor de ontwikkeling van een 
set geïntegreerde indicatoren die het 
mogelijk maken beter toezicht te houden 
op de vooruitgang op het vlak van 
innovatie; dringt aan op de verdere 
ontwikkeling van het "scorebord" door 
middel van internationale samenwerking;

Or. en

Amendement 111
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat innovatie en 
creativiteit processen zijn die, tot op 
zekere hoogte, gecultiveerd, aangeleerd en 
verbeterd kunnen worden; staat er 
daarom op dat innovatie en creativiteit in 
grotere mate worden opgenomen in de 
onderwijsstelsels van de EU-lidstaten; 
vraagt de erkenning en verspreiding van 
beste praktijken op het vlak van creatieve 
en innoverende leerplannen en 
onderwijsmethoden die worden gebruikt 
door de lidstaten;

Or. el
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Amendement 112
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept de cruciale rol die 
innovatie toekomt bij het verwezenlijken 
van de doelstellingen van de EU 2020-
strategie; dringt derhalve aan op de 
goedkeuring van een ambitieus actieplan 
voor eco-innovatie met maatregelen voor 
het in alle stadia van de waardeketen 
introduceren van eco-innovatie, inclusief 
design en meer financiële middelen voor 
initiatieven op dit vlak middels het 
programma concurrentievermogen en 
innovatie;

Or. en

Amendement 113
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie een in 
grotere mate op indicatoren en bewijzen 
gebaseerd systeem te ontwikkelen voor het 
beoordelen van project- en 
programmaresultaten, en hierbij samen te 
werken met het Amerikaanse "Science of 
Science and Innovation Policy"-
programma, met steun van bescheiden 
pionieractiviteiten in het volgende 
gemeenschappelijk strategisch kader;

Or. en
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Amendement 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat, aangezien 
innovatie doorgaans nauwe banden heeft 
met de markt en zich via informele 
kanalen ontwikkelt, de EU haar 
evaluatiemethoden voor innovatie precies 
moet afstemmen in die zin dat dezelfde 
evaluatiecriteria niet geschikt zijn voor 
alle gebieden;

Or. es

Amendement 115
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de aanleg van 
hogesnelheidsinternet te versnellen, met 
name in plattelandsgebieden en 
geïsoleerde gebieden, als manier om 
kennis te verspreiden en het 
onaangeboorde creatieve potentieel in 
deze gebieden te benutten;

Or. ro

Amendement 116
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. benadrukt het gevaar dat het begrip 
"innovatie" een alledaags cliché wordt 
dat enkel door het herhaalde gebruik 
ervan zelfgenoegzaamheid in de hand 
werkt; innovatie alleen is geen 
wondermiddel om alle problemen op te 
lossen, en mag niet zomaar tevoorschijn 
worden getoverd in tijden van 
economische en sociale crisis; 
integendeel, innovatie moet gepaard gaan 
met een voortdurende inspanning in de 
openbare en particuliere sector en op een 
actieve manier ondersteund worden door 
middel van samenhangende strategieën 
van de EU en de lidstaten op het vlak van 
onderwijs, onderzoek, industrie, de 
maatschappij en het milieu;

Or. el

Amendement 117
Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Ontwerpresolutie
Ondertitel 2 

Ontwerpresolutie Amendement

Op de burger gerichte en sociale innovatie Innovatiesamenleving

Or. en

Amendement 118
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 
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Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de verlangens van de 
burgers als consument en hun engagement 
als professional de belangrijkste drijvende 
krachten achter innovatie zijn; wijst erop 
dat de totstandbrenging van een 
innoverende samenleving bijgevolg 
gebaseerd moet zijn op de deelname van 
haar burgers, door hen in staat te stellen 
hun verlangens kenbaar te maken en hun 
creatieve potentieel te ontplooien door 
middel van een bottom-upbenadering en 
door innovatieve oplossingen aan te bieden 
die individuele burgers in staat stellen bij te 
dragen aan een efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen;

8. benadrukt dat de verlangens van de 
burgers als consument en hun engagement 
als professional en bedrijven en 
ondernemingen de belangrijkste drijvende 
krachten achter innovatie zijn; wijst erop 
dat de totstandbrenging van een 
innoverende samenleving bijgevolg 
gebaseerd moet zijn op de deelname van 
haar burgers en bedrijven/ondernemingen, 
door hen in staat te stellen hun verlangens 
kenbaar te maken en hun creatieve 
potentieel te ontplooien door middel van 
een bottom-upbenadering en door 
innovatieve oplossingen aan te bieden die 
individuele burgers in staat stellen bij te 
dragen aan een efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen;

Or. en

Amendement 119
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de verlangens van de 
burgers als consument en hun 
engagement als professional de 
belangrijkste drijvende krachten achter 
innovatie zijn; wijst erop dat de 
totstandbrenging van een innoverende 
samenleving bijgevolg gebaseerd moet zijn 
op de deelname van haar burgers, door hen 
in staat te stellen hun verlangens kenbaar te 
maken en hun creatieve potentieel te 
ontplooien door middel van een bottom-
upbenadering en door innovatieve 
oplossingen aan te bieden die individuele 
burgers in staat stellen bij te dragen aan 
een efficiënt gebruik van de hulpbronnen;

8. benadrukt dat de verlangens van de 
consumenten de belangrijkste drijvende 
krachten achter innovatie zijn; wijst erop 
dat de totstandbrenging van een 
innoverende samenleving bijgevolg 
gebaseerd moet zijn op de deelname van 
haar consumenten, door hen in staat te 
stellen hun verlangens kenbaar te maken en 
hun creatieve potentieel te ontplooien door 
middel van een bottom-upbenadering en 
door innovatieve oplossingen aan te bieden 
die individuele burgers in staat stellen bij te 
dragen aan een efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen;
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Or. en

Amendement 120
Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de verlangens van de 
burgers als consument en hun engagement 
als professional de belangrijkste drijvende 
krachten achter innovatie zijn; wijst erop 
dat de totstandbrenging van een 
innoverende samenleving bijgevolg 
gebaseerd moet zijn op de deelname van 
haar burgers, door hen in staat te stellen 
hun verlangens kenbaar te maken en hun 
creatieve potentieel te ontplooien door 
middel van een bottom-upbenadering en 
door innovatieve oplossingen aan te bieden 
die individuele burgers in staat stellen bij te 
dragen aan een efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen;

8. benadrukt dat de verlangens van de 
burgers als consument de belangrijkste 
drijvende krachten achter innovatie zijn; 
wijst erop dat de totstandbrenging van een 
innoverende samenleving bijgevolg 
gebaseerd moet zijn op de deelname van 
haar burgers, door hen in staat te stellen 
hun verlangens kenbaar te maken en hun 
creatieve potentieel te ontplooien door 
middel van een bottom-upbenadering en 
door innovatieve oplossingen aan te bieden 
die individuele burgers in staat stellen bij te 
dragen aan een efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen;

Or. en

Amendement 121
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de verlangens van de 
burgers als consument en hun engagement 
als professional de belangrijkste drijvende 
krachten achter innovatie zijn; wijst erop 
dat de totstandbrenging van een 
innoverende samenleving bijgevolg 
gebaseerd moet zijn op de deelname van 
haar burgers, door hen in staat te stellen 
hun verlangens kenbaar te maken en hun 

8. benadrukt dat de verlangens van de 
burgers als consument en hun engagement 
als professional één van de belangrijkste 
drijvende krachten achter innovatie zijn; 
wijst erop dat de totstandbrenging van een 
innoverende samenleving bijgevolg 
gebaseerd moet zijn op de deelname van 
haar burgers, door hen in staat te stellen 
hun verlangens kenbaar te maken en hun 



AM\859244NL.doc 57/75 PE460.664v01-00

NL

creatieve potentieel te ontplooien door 
middel van een bottom-upbenadering en 
door innovatieve oplossingen aan te bieden 
die individuele burgers in staat stellen bij te 
dragen aan een efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen;

creatieve potentieel te ontplooien door 
middel van een bottom-upbenadering en 
door innovatieve oplossingen aan te bieden 
die individuele burgers in staat stellen bij te 
dragen aan een efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen;

Or. en

Amendement 122
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat sociale innovatie 
nieuwe en doeltreffende oplossingen voor 
prangende sociale behoeften betekent, die 
ontwikkeld zijn door individuen en 
organisaties met een sociaal en niet 
noodzakelijkerwijs een commercieel 
oogmerk;

Or. en

Amendement 123
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. onderstreept dat sociale innovatie 
gebruikt moet worden voor het versterken 
van het Europees sociaal model: 
innovatief vermogen, met name met 
betrekking tot nieuwe uitdagingen zoals 
ouder worden en klimaatverandering, kan 
ontwikkeld worden op de sokkel van 
sterke veiligheidsnetten bij thema's als 
armoede;
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Or. en

Amendement 124
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
ernstige inspanningen te leveren om een 
mentaliteitswijziging teweeg te brengen en 
te komen tot innovatieve en door 
nieuwsgierigheid gedreven denkwijzen, 
door de overgang naar duurzaam 
consumptiegedrag aan te moedigen en de 
betrokkenheid van de burgers bij innovatie 
op een actieve manier te bevorderen;

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
ernstige inspanningen te leveren om een 
mentaliteitswijziging teweeg te brengen en 
te komen tot innovatieve en door 
nieuwsgierigheid en risico gedreven 
denkwijzen, door de overgang naar 
duurzaam consumptiegedrag aan te 
moedigen en de betrokkenheid van de 
burgers bij innovatie op een actieve manier 
te bevorderen; onderstreept dat innovatie 
als proces dat niet geheel door regeringen 
kan en moet worden gestuurd, behoefte 
heeft aan gunstige omstandigheden die 
ruimte laten voor voldoende flexibiliteit 
om op onverwachte ontwikkelingen in te 
spelen;

Or. en

Amendement 125
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
ernstige inspanningen te leveren om een 
mentaliteitswijziging teweeg te brengen en 
te komen tot innovatieve en door 
nieuwsgierigheid gedreven denkwijzen, 
door de overgang naar duurzaam 
consumptiegedrag aan te moedigen en de 
betrokkenheid van de burgers bij innovatie 

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
ernstige inspanningen te leveren om een 
mentaliteitswijziging teweeg te brengen en 
te komen tot innovatieve en door 
nieuwsgierigheid gedreven denkwijzen en 
een grotere acceptatie van de gevolgen 
van risico's en van mislukkingen, door de 
overgang naar duurzaam consumptiegedrag 
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op een actieve manier te bevorderen; aan te moedigen en de betrokkenheid van 
de burgers bij innovatie op een actieve 
manier te bevorderen;

Or. en

Amendement 126
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
ernstige inspanningen te leveren om een 
mentaliteitswijziging teweeg te brengen en 
te komen tot innovatieve en door 
nieuwsgierigheid gedreven denkwijzen, 
door de overgang naar duurzaam 
consumptiegedrag aan te moedigen en de 
betrokkenheid van de burgers bij innovatie 
op een actieve manier te bevorderen;

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
ernstige inspanningen te leveren om een 
mentaliteitswijziging teweeg te brengen en 
te komen tot innovatieve en door 
nieuwsgierigheid gedreven denkwijzen, 
open innovatiesystemen, en de overgang 
naar duurzaam consumptiegedrag aan te 
moedigen en de betrokkenheid van de 
burgers bij innovatie op een actieve manier 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 127
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen 
Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
ernstige inspanningen te leveren om een 
mentaliteitswijziging teweeg te brengen en 
te komen tot innovatieve en door 
nieuwsgierigheid gedreven denkwijzen, 
door de overgang naar duurzaam 
consumptiegedrag aan te moedigen en de 

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
ernstige inspanningen te leveren om een 
mentaliteitswijziging teweeg te brengen en 
te komen tot innovatieve en door 
nieuwsgierigheid gedreven denkwijzen, 
door duurzaam consumptiegedrag aan te 
moedigen en de betrokkenheid van de 
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betrokkenheid van de burgers bij innovatie 
op een actieve manier te bevorderen;

burgers bij innovatie op een actieve manier 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 128
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
ernstige inspanningen te leveren om een 
mentaliteitswijziging teweeg te brengen en 
te komen tot innovatieve en door 
nieuwsgierigheid gedreven denkwijzen, 
door de overgang naar duurzaam 
consumptiegedrag aan te moedigen en de 
betrokkenheid van de burgers bij innovatie 
op een actieve manier te bevorderen;

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
ernstige inspanningen te leveren om een 
mentaliteitswijziging teweeg te brengen en 
te komen tot innovatieve en door 
nieuwsgierigheid gedreven denkwijzen, 
door de overgang naar duurzaam 
consumptiegedrag aan te moedigen en de 
betrokkenheid van de burgers en bedrijven 
bij innovatie op een actieve manier te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 129
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat een adequaat begrip 
van wetenschappelijke vooruitgang en wat 
dit inhoudt van wezenlijk belang is om het 
publiek te betrekken bij de innovatie-
inspanning; vraagt dat meer wordt 
gezorgd voor de verspreiding van 
wetenschappelijke en technische kennis; 
benadrukt zowel het belang van een leven 
lang leren als van maatregelen die 
specifiek gericht zijn op 
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bevolkingsgroepen die minder 
gemakkelijk toegang hebben tot 
wetenschap en technologie, in het 
bijzonder plattelandsgemeenschappen;

Or. fr

Amendement 130
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. vraagt de Commissie en de lidstaten 
de ontwikkeling te bevorderen van 
duurzame economische modellen op basis 
van innovatie en creativiteit waarmee 
hooggekwalificeerde banen in Europa 
worden gecreëerd en beschermd;

Or. fr

Amendement 131
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt het belang van sociale 
innovatie en de nood te opteren voor een 
bottom-upbenadering en te zorgen voor een 
omgeving die openstaat voor creatieve 
ideeën, om de groei van de productiviteit te 
bevorderen, werknemers mondiger te 
maken en te komen tot oplossingen voor 
niet vervulde maatschappelijke behoeften 
(zoals integratie en immigratie);

10. benadrukt het belang van sociale 
innovatie en de nood te opteren voor een 
bottom-upbenadering en te zorgen voor een 
omgeving die openstaat voor creatieve 
ideeën, om de groei van de productiviteit te 
bevorderen, werknemers mondiger te 
maken en te komen tot oplossingen voor 
niet vervulde maatschappelijke behoeften 
(zoals integratie en immigratie); vraagt 
wedstrijden te organiseren om Europese 
vernieuwers (individuen of teams) te 
belonen voor hun ideeën en uitvindingen;
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Or. fr

Amendement 132
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt het belang van sociale 
innovatie en de nood te opteren voor een 
bottom-upbenadering en te zorgen voor een 
omgeving die openstaat voor creatieve 
ideeën, om de groei van de productiviteit te 
bevorderen, werknemers mondiger te 
maken en te komen tot oplossingen voor 
niet vervulde maatschappelijke behoeften 
(zoals integratie en immigratie);

10. benadrukt het belang van sociale 
innovatie en de nood te opteren voor een 
bottom-upbenadering en te zorgen voor een 
omgeving die openstaat voor creatieve 
ideeën en die de Europese angst voor het 
nemen van risico's bij 
bedrijfsontwikkeling reduceert, om de 
groei van de productiviteit te bevorderen, 
werknemers mondiger te maken en te 
komen tot oplossingen voor niet vervulde 
maatschappelijke behoeften (zoals 
integratie en immigratie);

Or. en

Amendement 133
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen 
Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt het belang van sociale 
innovatie en de nood te opteren voor een 
bottom-upbenadering en te zorgen voor een 
omgeving die openstaat voor creatieve 
ideeën, om de groei van de productiviteit te 
bevorderen, werknemers mondiger te 
maken en te komen tot oplossingen voor 
niet vervulde maatschappelijke behoeften 
(zoals integratie en immigratie);

10. benadrukt het de nood te opteren voor 
een bottom-upbenadering en te zorgen voor 
een omgeving die openstaat voor creatieve 
ideeën, om de groei van de productiviteit te 
bevorderen, werknemers mondiger te 
maken en te komen tot oplossingen voor 
niet vervulde maatschappelijke behoeften 
(zoals integratie en immigratie) en 
economische uitdagingen;
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Or. en

Amendement 134
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt het belang van sociale 
innovatie en de nood te opteren voor een 
bottom-upbenadering en te zorgen voor een 
omgeving die openstaat voor creatieve 
ideeën, om de groei van de productiviteit te 
bevorderen, werknemers mondiger te 
maken en te komen tot oplossingen voor 
niet vervulde maatschappelijke behoeften 
(zoals integratie en immigratie);

10. benadrukt het belang van sociale 
innovatie en de nood te opteren voor een 
bottom-upbenadering en te zorgen voor een 
omgeving die openstaat voor creatieve 
ideeën, om de groei van de productiviteit te 
bevorderen, werknemers mondiger te 
maken en te komen tot oplossingen voor 
niet vervulde maatschappelijke behoeften 
(zoals integratie en integratie);

Or. en

Amendement 135
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt het belang van sociale 
innovatie en de nood te opteren voor een 
bottom-upbenadering en te zorgen voor een 
omgeving die openstaat voor creatieve 
ideeën, om de groei van de productiviteit te 
bevorderen, werknemers mondiger te 
maken en te komen tot oplossingen voor 
niet vervulde maatschappelijke behoeften 
(zoals integratie en immigratie);

10. benadrukt het belang van economische 
en sociale innovatie en de nood te opteren 
voor een bottom-upbenadering en te zorgen 
voor een omgeving die openstaat voor 
creatieve ideeën, om de groei van de 
productiviteit te bevorderen, werknemers 
mondiger te maken en te komen tot 
oplossingen voor niet vervulde 
maatschappelijke behoeften (zoals 
integratie en immigratie);

Or. en
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Amendement 136
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept dat sociale innovatie 
een kans is voor burgers, ongeacht hun 
rol, om hun arbeidsleven en leefomgeving 
te verbeteren; het betekent meer in het 
bijzonder innovatie van de werkplek 
hetgeen neerkomt op het implementeren 
van nieuwe en gecombineerde ingrepen 
op het gebied van arbeidsorganisatie, 
personeelsbeleid en ondersteunende 
technologieën; omdat alle vormen van 
sociale innovatie even waardevol zijn, 
moet aandacht worden besteed aan een 
pakket definities van al deze vormen van 
sociale innovatie;

Or. en

Amendement 137
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van oordeel dat de 
innovatiestrategie van de EU het 
potentieel van werknemers moet aanboren 
door het mogelijk te maken dat ook niet 
academisch geschoolde werknemers 
onderdeel uitmaken van en deelnemen 
aan EU-plannen en innovatieprojecten;

Or. en
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Amendement 138
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. wijst erop dat de strategie 
Innovatie-EU het belang moet erkennen 
van ideeën, suggesties en kwaliteiten van 
gewone werknemers op het gebied van 
innovatie. meerdere studies laten zien dat 
door werknemers aangezwengelde 
innovatie niet alleen goed is voor 
bedrijven, maar ook voor 
arbeidssatisfactie en, indien op de juiste 
wijze ingevuld, ook tot stressvermindering 
kan leiden;

Or. en

Amendement 139
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de EU en de nationale en 
regionale autoriteiten op sociale innovatie 
te stimuleren en overheidsmiddelen uit te 
trekken om dit te ondersteunen; 
benadrukt dat sociale innovatie moet 
worden opgenomen in de programma's 
voor financiering en steun, zoals het 
Europees Sociaal Fonds, de 
kaderprogramma's (kp's) en het 
Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP);

11. roept de Commissie op het 
proefproject en het nieuwe 
onderzoekprogramma over sociale 
innovatie te starten, die kunnen fungeren 
als uitgangspunt voor de toekomstige 
activiteiten op dit vlak; net als alle andere 
innovatiecomponenten moet ook sociale 
innovatie worden opgenomen in de 
programma's voor financiering en steun, 
zoals het Europees Sociaal Fonds, de 
kaderprogramma's (kp's) en het 
Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP);

Or. en
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Amendement 140
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de EU en de nationale en 
regionale autoriteiten op sociale innovatie 
te stimuleren en overheidsmiddelen uit te 
trekken om dit te ondersteunen; benadrukt 
dat sociale innovatie moet worden 
opgenomen in de programma's voor 
financiering en steun, zoals het Europees 
Sociaal Fonds, de kaderprogramma's (kp's) 
en het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP);

11. roept de EU en de nationale en 
regionale autoriteiten op innovatie te 
stimuleren en overheidsmiddelen uit te 
trekken om dit en de bevordering van 
publiek-private partnerschappen te 
ondersteunen; benadrukt dat innovatie 
moet worden opgenomen in de 
programma's voor financiering en steun, 
zoals het Europees Sociaal Fonds, de 
kaderprogramma's (kp's) en het 
Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP);

Or. en

Amendement 141
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Bendt Bendtsen, Lena 
Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de EU en de nationale en 
regionale autoriteiten op sociale innovatie
te stimuleren en overheidsmiddelen uit te 
trekken om dit te ondersteunen; benadrukt 
dat sociale innovatie moet worden 
opgenomen in de programma's voor 
financiering en steun, zoals het Europees 
Sociaal Fonds, de kaderprogramma's (kp's) 
en het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP);

11. roept de EU en de nationale en 
regionale autoriteiten op 
ondernemerschapsinnovatie te stimuleren 
en overheidsmiddelen uit te trekken om dit 
te ondersteunen; benadrukt dat 
ondernemerschapsinnovatie moet worden 
opgenomen in de programma's voor 
financiering en steun, zoals het Europees 
Sociaal Fonds, de kaderprogramma's (kp's) 
en het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP);
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Or. en

Amendement 142
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de EU en de nationale en
regionale autoriteiten op sociale innovatie 
te stimuleren en overheidsmiddelen uit te 
trekken om dit te ondersteunen; benadrukt 
dat sociale innovatie moet worden 
opgenomen in de programma's voor 
financiering en steun, zoals het Europees 
Sociaal Fonds, de kaderprogramma's (kp's) 
en het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP);

11. roept de EU en de nationale, regionale 
en plaatselijke autoriteiten op sociale 
innovatie te stimuleren en 
overheidsmiddelen uit te trekken om dit te 
ondersteunen; benadrukt dat sociale 
innovatie moet worden opgenomen in de 
programma's voor financiering en steun, 
zoals het Europees Sociaal Fonds, de 
kaderprogramma's (kp's) en het 
Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP);

Or. ro

Amendement 143
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de EU en de nationale en 
regionale autoriteiten op sociale innovatie 
te stimuleren en overheidsmiddelen uit te 
trekken om dit te ondersteunen; benadrukt 
dat sociale innovatie moet worden 
opgenomen in de programma's voor 
financiering en steun, zoals het Europees 
Sociaal Fonds, de kaderprogramma's (kp's) 
en het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP);

11. roept de EU en de nationale en 
regionale autoriteiten op sociale innovatie 
te stimuleren en meer overheidsmiddelen 
uit te trekken om dit te ondersteunen; 
benadrukt dat sociale innovatie moet 
worden opgenomen in de programma's 
voor financiering en steun, zoals het 
Europees Sociaal Fonds, de 
kaderprogramma's (kp's) en het 
Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP);
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Or. en

Amendement 144
Bendt Bendtsen, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten op maatregelen te 
nemen om de ondernemers- en 
kwantitatieve vaardigheden van (jonge) 
Europeanen te verbeteren door 
ondernemerschap en innovatie op te nemen 
in alle onderwijsdomeinen;

12. roept de lidstaten op maatregelen te 
nemen om de ondernemers- en 
kwantitatieve vaardigheden van (jonge) 
Europeanen te verbeteren door 
ondernemerschap en innovatie op te nemen 
in alle onderwijsdomeinen, zoals middels 
het programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers" van de Commissie, dat 
jonge ondernemers opleiding aanbiedt en 
de kans om grensoverschrijdende 
netwerken tot stand te brengen en 
voorwaarden schept voor samenwerking 
tussen bedrijven met ervaren 
ondernemers;

Or. en

Amendement 145
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten op maatregelen te 
nemen om de ondernemers- en 
kwantitatieve vaardigheden van (jonge) 
Europeanen te verbeteren door 
ondernemerschap en innovatie op te nemen 
in alle onderwijsdomeinen;

12. roept de lidstaten op maatregelen te 
nemen om de ondernemers-, de creatieve
en de kwantitatieve vaardigheden van 
(jonge) Europeanen te verbeteren door 
ondernemerschap en innovatie op te nemen 
in alle onderwijsdomeinen en om de 
Europese ambachten te bevorderen en te 
vrijwaren als belangrijke bron van 
innovatie, met name gelet op het 
mogelijke verdwijnen van 
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hooggekwalificeerde ambachtslieden;

Or. fr

Amendement 146
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten op maatregelen te 
nemen om de ondernemers- en 
kwantitatieve vaardigheden van (jonge) 
Europeanen te verbeteren door 
ondernemerschap en innovatie op te 
nemen in alle onderwijsdomeinen;

12. roept de lidstaten op maatregelen te 
nemen om de ondernemers- en 
kwantitatieve vaardigheden van (jonge) 
Europeanen te verbeteren door onderzoek
en innovatie op te nemen in alle 
onderwijsdomeinen en door een gezonde 
eerbied voor ondernemerschap te 
cultiveren; benadrukt dat het belangrijk is 
jongeren op te leiden op het vlak van 
wiskunde en natuurwetenschappen om te 
komen tot vooruitgang met betrekking tot 
onderzoek en innovatie;

Or. el

Amendement 147
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten op maatregelen te 
nemen om de ondernemers- en 
kwantitatieve vaardigheden van (jonge) 
Europeanen te verbeteren door
ondernemerschap en innovatie op te nemen 
in alle onderwijsdomeinen;

12. roept de lidstaten op maatregelen te 
nemen om de ondernemers- en 
kwantitatieve vaardigheden van (jonge) 
Europese burgers en bedrijven te 
verbeteren door ondernemerschap en 
innovatie op te nemen in alle 
onderwijsdomeinen en door het menselijk 
kapitaal te verbeteren waardoor zij zich 
kunnen ontwikkelen en innoveren;
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Or. en

Amendement 148
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten op maatregelen te 
nemen om de ondernemers- en 
kwantitatieve vaardigheden van (jonge) 
Europeanen te verbeteren door 
ondernemerschap en innovatie op te 
nemen in alle onderwijsdomeinen;

12. roept de lidstaten op maatregelen te 
nemen om de ondernemers- en 
kwantitatieve vaardigheden van (jonge) 
Europeanen te verbeteren;

Or. en

Amendement 149
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten op maatregelen te 
nemen om de ondernemers- en 
kwantitatieve vaardigheden van (jonge) 
Europeanen te verbeteren door 
ondernemerschap en innovatie op te nemen 
in alle onderwijsdomeinen;

12. benadrukt dat het belangrijk is de 
onderwijsstelsels te moderniseren; roept 
de lidstaten op maatregelen te nemen om 
de ondernemers- en kwantitatieve 
vaardigheden van (jonge) Europeanen te 
verbeteren door ondernemerschap en 
innovatie op te nemen in alle 
onderwijsdomeinen;

Or. lt

Amendement 150
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de lidstaten op maatregelen te 
nemen om de ondernemers- en 
kwantitatieve vaardigheden van (jonge) 
Europeanen te verbeteren door 
ondernemerschap en innovatie op te nemen 
in alle onderwijsdomeinen;

12. roept de lidstaten op maatregelen te 
nemen om de ondernemers- en 
kwantitatieve vaardigheden en opleiding 
van (jonge) Europeanen te verbeteren door 
ondernemerschap en innovatie op te nemen 
in alle onderwijsdomeinen;

Or. en

Amendement 151
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. steunt het voorstel van het Comité 
van de Regio's om een "virtueel 
creativiteitsnetwerk" op te richten dat 
voor iedereen toegankelijk is (bedrijven, 
lokale en regionale autoriteiten, centrale 
overheidsinstanties, de private sector en 
burgers), en dat advies, ondersteuning en 
toegang tot risicokapitaal en technische 
diensten kan verschaffen; merkt op dat 
het feit dat het om een virtueel netwerk 
gaat als extra voordeel heeft dat bewoners 
van eilanden, ultraperifere regio's en 
rurale, bergachtige en dunbevolkte 
gebieden gemakkelijker toegang krijgen 
tot advies van deskundigen, tot onderwijs 
en kennis, tot ondersteuning van 
ondernemingen en tot financiële 
begeleiding;

Or. en



PE460.664v01-00 72/75 AM\859244NL.doc

NL

Amendement 152
Judith A. Merkies, António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie flinke 
vooruitgang te boeken bij het verbeteren 
van de loopbaanvooruitzichten van 
onderzoekers en het vergroten van hun 
mobiliteit tussen onderzoeksectoren en 
over grenzen heen. Dit zou bijdragen tot 
een adequate hoeveelheid onderzoekers 
en daarnaast de kwaliteit van onderzoek 
en innovatie in de EU ten goede komen. 
Onderzoekers overal in de EU moeten 
over de juiste opleiding, aantrekkelijke 
loopbaanvooruitzichten kunnen 
beschikken, en mobiel kunnen zijn;

Or. en

Amendement 153
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst erop dat sociale innovatie een 
uitdaging op het vlak van het menselijk 
kapitaal is waarbij universiteiten middels 
onderwijs, levenslang leren, onderzoek, 
innovatie en ondernemerschap een 
grotere rol bij moeten spelen; wijst op het 
belang van meer open en modernere 
universiteiten, en op de noodzaak van 
meer autonomie voor universiteiten bij het 
vaststellen van strategische prioriteiten en 
een eigen aanpak in reactie op 
maatschappelijke uitdagingen;

Or. en
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Amendement 154
Amalia Sartori, Patrizia Toia, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat het, om een grotere 
integratie van de componenten van de 
kennisdriehoek te waarborgen, nodig is 
beleid te bevorderen om de samenwerking 
tussen de onderwijsstelsels en de 
bedrijfswereld te versterken bij de 
ontwikkeling van nieuwe 
onderwijsprogramma's en 
doctoraalprogramma's;

Or. it

Amendement 155
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12a. verzoekt de Commissie een digitaal 
platform "open innovatie" te creëren 
waar Europa-brede beleidsproblemen 
kunnen worden aangekaart, en door 
burgers in de hele Unie ideeën en 
suggesties kunnen worden gedaan;

Or. en

Amendement 156
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt het belang van het 
programma "Erasmus voor jonge 
ondernemers" en roept de Commissie en 
de lidstaten op dit programma ook in de 
toekomstige financiële vooruitzichten te 
behouden;

Or. ro

Amendement 157
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. onderkent dat inspelen op 
verzoeken uit de samenleving met 
instandhouding van de academische 
vrijheid en geïnstitutionaliseerde 
verscheidenheid veel vraagt van 
universiteiten, universiteitsbesturen en 
bestuursmechanismen; verzoekt de 
Commissie een gecoördineerde actie op 
Europees niveau te ontwikkelen (een soort 
Bologna II-initiatief) gericht op 
kruisbestuiving met goede praktijken op 
het gebied van innovatie in universiteiten. 
Voortbordurend op de bestaande 
voorbeelden van institutionele excellentie 
(in de EU en daarbuiten) moet zo'n 
programma inzetten op het uitwisselen 
van kennis over bestuursmechanismen, 
menselijke hulpbronnen en beleid ten 
aanzien van intellectuele 
eigendomsrechten, financiering, 
onderwijs, organisatie van onderzoek en 
innovatie, en maatschappelijke 
ontwikkeling;

Or. en
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Amendement 158
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. wijst op de bestaande 
vaardighedenkloof tussen universiteiten 
wat verbeterde en proactieve interactie 
met het bedrijfsleven betreft; verzoekt de 
Commissie een nieuw pan-Europees 
programma te ontwikkelen voor opleiding 
en onderwijs van universiteitsbestuurders, 
mensen die zich met technologie-
overdracht bezighouden en professionals 
op het gebied van technologie-aanbod, en 
richtsnoeren op te stellen voor de 
professionalisering van dergelijke 
loopbanen in universiteiten;

Or. en


