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Amendement 159
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw), na subrubriek 3 "Vereenvoudiging, tegengaan van 
versnippering, financiering en standaardisering"

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat er aanzienlijke 
opportuniteitskosten zijn verbonden aan 
traditionelere uitgavensectoren en wijst 
erop dat de strategische prioriteiten van 
EU2020 moeten worden afgestemd op het 
begrotingsbeleid; dringt er derhalve op 
aan dat een groter deel van de EU-
begroting wordt bestemd voor O&O en 
innovatie;

Or. en

Amendement 160
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw), na subrubriek 3 "Vereenvoudiging, tegengaan van 
versnippering, financiering en standaardisering"

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. wijst op de relatief lage EU-
begroting voor O&O&I in vergelijking 
met de begrotingen van de lidstaten 
waaruit het merendeel van het onderzoek 
wordt gefinancierd; dringt derhalve aan 
op een grotere nadruk op 
financieringsinstrumenten met een 
hefboomeffect op nationale 
onderzoeksuitgaven, op particuliere 
investeringen, en op EIB-financiering, 
om de coördinatie van de inspanningen te 
bevorderen en om investeringen te 
stimuleren ter verwezenlijking van 
Europese doelstellingen;
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Or. en

Amendement 161
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op een eenvoudig 
en toegankelijk systeem tot stand te 
brengen om innovatie te versnellen, 
nadruk te leggen op de grote 
maatschappelijke uitdagingen en 
versnippering en bureaucratie op een 
actieve manier te voorkomen;

13. roept de Commissie op bestaande 
steunregelingen en ondersteunende 
structuren te combineren om toe te 
werken naar een eenvoudig en 
toegankelijk systeem om innovatie te 
versnellen, nadruk te leggen op de grote 
maatschappelijke uitdagingen en 
versnippering en bureaucratie op een 
actieve manier te voorkomen;

Or. en

Amendement 162
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie op in 
samenwerking met de lidstaten te zorgen 
voor een "one-stop shop", d.w.z. een loket 
waar alle belanghebbenden (en met name 
innovatieve kleine bedrijven), met inbegrip 
van plaatselijke en regionale regeringen, 
terecht kunnen voor financiële steun of om 
gekoppeld te worden aan mogelijke 
partners;

14. roept de Commissie op in 
samenwerking met de lidstaten te zorgen 
voor een "one-stop shop", d.w.z. een loket 
waar alle belanghebbenden (en met name 
innovatieve kleine bedrijven), met inbegrip 
van plaatselijke en regionale regeringen, 
terecht kunnen voor financiële steun of om 
gekoppeld te worden aan mogelijke 
partners; wijst er in dit verband op dat het 
bestaande NCP-model voor het KP7 goed 
functioneert en dat het als model gebruikt 
moet worden voor andere 
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financieringsprogramma's;

Or. en

Amendement 163
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie op in 
samenwerking met de lidstaten te zorgen 
voor een "one-stop shop", d.w.z. een loket 
waar alle belanghebbenden (en met name 
innovatieve kleine bedrijven), met inbegrip 
van plaatselijke en regionale regeringen, 
terecht kunnen voor financiële steun of om 
gekoppeld te worden aan mogelijke 
partners;

14. roept de Commissie op bestaande 
adviesdiensten te onderzoeken, alsmede de 
optie om in samenwerking met de lidstaten 
te zorgen voor een "one-stop shop", d.w.z. 
een loket waar alle belanghebbenden (en 
met name innovatieve kleine bedrijven), 
met inbegrip van plaatselijke en regionale 
regeringen, terecht kunnen voor financiële 
steun of om gekoppeld te worden aan 
mogelijke partners;

Or. en

Amendement 164
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie op in 
samenwerking met de lidstaten te zorgen 
voor een "one-stop shop", d.w.z. een loket 
waar alle belanghebbenden (en met name 
innovatieve kleine bedrijven), met inbegrip 
van plaatselijke en regionale regeringen, 
terecht kunnen voor financiële steun of om 
gekoppeld te worden aan mogelijke 
partners;

14. roept de Commissie op in 
samenwerking met de lidstaten te zorgen 
voor een "one-stop shop", d.w.z. een loket 
waar alle belanghebbenden (en met name 
innovatieve kleine en middelgrote
bedrijven), met inbegrip van plaatselijke en 
regionale regeringen, terecht kunnen voor
informatie en financiële steun of om 
gekoppeld te worden aan mogelijke 
partners;
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Or. el

Amendement 165
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat het MKB moet 
worden ondersteund vanaf het eerste 
stadium van innovatie tot het einde, zodat 
het in staat is te innoveren en kan 
deelnemen aan Europese 
stimuleringsprogramma's;

Or. en

Amendement 166
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. pleit voor strategieën voor de 
internationalisering van clusters, die 
beogen echte steun- en 
begeleidingssystemen voor kmo's op te 
zetten;

Or. fr

Amendement 167
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. benadrukt dat Europese clusters 
meer zichtbaarheid moeten krijgen en 
beter over hun successen en resultaten 
moeten communiceren; meent dat er een 
dienstenplatform voor innovatieve kmo's 
moet worden opgezet in de vorm van een 
"cluster link" die verschillende clusters 
en technologieparken in Europa en in de 
wereld (bijvoorbeeld in het Middellandse 
Zeegebied) bijeenbrengt;

Or. fr

Amendement 168
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op een betere 
methode in te voeren om innovatie te 
financieren, door synergieën tot stand te 
brengen en waar mogelijk te zorgen voor 
de versmelting van programma's voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
zoals de kp's, de gezamenlijke technologie-
initiatieven, het CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele 
financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
van de veilinginkomsten in het kader van 
de regeling voor de handel in 
emissierechten te besteden aan innovatie;
steunt de oproep van de Raad te zorgen 
voor een nieuw evenwicht tussen 
vertrouwen en controle, en tussen het 
nemen en het vermijden van risico's;

15. roept de Commissie op een betere 
methode in te voeren om innovatie te 
financieren, door synergieën tot stand te 
brengen en waar mogelijk te zorgen voor 
de versmelting van programma's voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
zoals de kp's, de gezamenlijke technologie-
initiatieven, het CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie; steunt de oproep van 
de Raad te zorgen voor een nieuw 
evenwicht tussen vertrouwen en controle, 
en tussen het nemen en het vermijden van 
risico's;
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Or. ro

Amendement 169
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op een betere 
methode in te voeren om innovatie te 
financieren, door synergieën tot stand te 
brengen en waar mogelijk te zorgen voor 
de versmelting van programma's voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
zoals de kp's, de gezamenlijke technologie-
initiatieven, het CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele 
financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
de veilinginkomsten in het kader van de 
regeling voor de handel in emissierechten
te besteden aan innovatie; steunt de 
oproep van de Raad te zorgen voor een 
nieuw evenwicht tussen vertrouwen en 
controle, en tussen het nemen en het 
vermijden van risico's;

15. roept de Commissie op een betere 
methode in te voeren om innovatie te 
financieren, door synergieën tot stand te 
brengen en waar mogelijk te zorgen voor 
de versmelting van programma's voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
zoals de kp's, de gezamenlijke technologie-
initiatieven, het CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en innovatie te 
steunen, onder meer met behulp van
structurele financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
de veilinginkomsten in het kader van de 
regeling voor de handel in emissierechten;
steunt de oproep van de Raad te zorgen 
voor een nieuw evenwicht tussen 
vertrouwen en controle, en tussen het 
nemen en het vermijden van risico's, maar 
erkent dat onderzoek en innovatie 
activiteiten met een hoog risico en zonder 
gegarandeerde resultaten zijn;

Or. el

Amendement 170
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 
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Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op een betere 
methode in te voeren om innovatie te 
financieren, door synergieën tot stand te 
brengen en waar mogelijk te zorgen voor 
de versmelting van programma's voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
zoals de kp's, de gezamenlijke technologie-
initiatieven, het CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele 
financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
de veilinginkomsten in het kader van de 
regeling voor de handel in emissierechten 
te besteden aan innovatie; steunt de oproep 
van de Raad te zorgen voor een nieuw 
evenwicht tussen vertrouwen en controle, 
en tussen het nemen en het vermijden van 
risico's;

15. roept de Commissie op één 
beleidskader in te voeren met uniforme 
regels en terugbetalingstarieven voor 
vergelijkbare categorieën actoren, om 
synergieën tot stand te brengen en waar 
mogelijk te zorgen voor de versmelting van 
programma's voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie, zoals de kp's, de 
gezamenlijke technologie-initiatieven, het 
CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele 
financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
de veilinginkomsten in het kader van de 
regeling voor de handel in emissierechten 
te besteden aan innovatie; steunt de oproep 
van de Raad te zorgen voor een nieuw 
evenwicht tussen vertrouwen en controle, 
en tussen het nemen en het vermijden van 
risico's;

Or. en

Amendement 171
Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op een betere 
methode in te voeren om innovatie te 
financieren, door synergieën tot stand te 
brengen en waar mogelijk te zorgen voor 
de versmelting van programma's voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
zoals de kp's, de gezamenlijke technologie-
initiatieven, het CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 

15. roept de Commissie op een betere 
methode in te voeren om innovatie te 
financieren, door synergieën tot stand te 
brengen en waar mogelijk te zorgen voor 
de versmelting van programma's voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
zoals de kp's, de gezamenlijke technologie-
initiatieven, het CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
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voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele 
financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
de veilinginkomsten in het kader van de 
regeling voor de handel in emissierechten
te besteden aan innovatie; steunt de oproep 
van de Raad te zorgen voor een nieuw 
evenwicht tussen vertrouwen en controle, 
en tussen het nemen en het vermijden van 
risico's;

voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele 
financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid te 
besteden aan innovatie; herinnert de 
lidstaten eraan hun toezegging om 50%
van de ETS-inkomsten  te besteden aan de 
financiering van klimaatgerelateerde 
acties, met inbegrip van 
innovatieprojecten, na te komen; steunt de 
oproep van de Raad te zorgen voor een 
nieuw evenwicht tussen vertrouwen en 
controle, en tussen het nemen en het 
vermijden van risico's;

Or. en

Amendement 172
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op een betere 
methode in te voeren om innovatie te 
financieren, door synergieën tot stand te 
brengen en waar mogelijk te zorgen voor 
de versmelting van programma's voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
zoals de kp's, de gezamenlijke technologie-
initiatieven, het CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele 
financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
de veilinginkomsten in het kader van de 
regeling voor de handel in emissierechten 
te besteden aan innovatie; steunt de oproep 
van de Raad te zorgen voor een nieuw 
evenwicht tussen vertrouwen en controle, 
en tussen het nemen en het vermijden van 

15. roept de Commissie op één 
beleidskader in te voeren met uniforme 
regels dat leidt tot een betere methode om 
innovatie te financieren, door synergieën 
tot stand te brengen en waar mogelijk te 
zorgen voor de versmelting van 
programma's voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie, zoals de kp's, de 
gezamenlijke technologie-initiatieven, het 
CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele 
financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
de veilinginkomsten in het kader van de 
regeling voor de handel in emissierechten 
te besteden aan innovatie; steunt de oproep 
van de Raad te zorgen voor een nieuw 
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risico's; evenwicht tussen vertrouwen en controle, 
en tussen het nemen en het vermijden van 
risico's;

Or. en

Amendement 173
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op een betere 
methode in te voeren om innovatie te 
financieren, door synergieën tot stand te 
brengen en waar mogelijk te zorgen voor 
de versmelting van programma's voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
zoals de kp's, de gezamenlijke technologie-
initiatieven, het CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele 
financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
de veilinginkomsten in het kader van de 
regeling voor de handel in emissierechten 
te besteden aan innovatie; steunt de oproep 
van de Raad te zorgen voor een nieuw 
evenwicht tussen vertrouwen en controle, 
en tussen het nemen en het vermijden van 
risico's;

15. roept de Commissie op een betere 
methode in te voeren om innovatie te 
financieren, door een grotere 
betrokkenheid van de financiële sector 
aan te moedigen en door synergieën tot 
stand te brengen en waar mogelijk te 
zorgen voor de versmelting van 
programma's voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie, zoals de kp's, de 
gezamenlijke technologie-initiatieven, het 
CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele 
financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
de veilinginkomsten in het kader van de 
regeling voor de handel in emissierechten 
te besteden aan innovatie; steunt de oproep 
van de Raad te zorgen voor een nieuw 
evenwicht tussen vertrouwen en controle, 
en tussen het nemen en het vermijden van 
risico's;

Or. en
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Amendement 174
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op een betere 
methode in te voeren om innovatie te 
financieren, door synergieën tot stand te 
brengen en waar mogelijk te zorgen voor 
de versmelting van programma's voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
zoals de kp's, de gezamenlijke technologie-
initiatieven, het CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele 
financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
de veilinginkomsten in het kader van de 
regeling voor de handel in emissierechten 
te besteden aan innovatie; steunt de oproep 
van de Raad te zorgen voor een nieuw
evenwicht tussen vertrouwen en controle, 
en tussen het nemen en het vermijden van 
risico's;

15. roept de Commissie op een betere 
methode in te voeren om innovatie te 
financieren, door synergieën tot stand te 
brengen en waar mogelijk te zorgen voor 
de versmelting van programma's voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
zoals de kp's, de gezamenlijke technologie-
initiatieven, het CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele 
financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
de veilinginkomsten in het kader van de 
regeling voor de handel in emissierechten 
te besteden aan innovatie; steunt de oproep 
van de Raad te zorgen voor een beter
evenwicht tussen vertrouwen en controle, 
en tussen het nemen en het vermijden van 
risico's;

Or. da

Amendement 175
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie op een betere 
methode in te voeren om innovatie te 
financieren, door synergieën tot stand te 
brengen en waar mogelijk te zorgen voor 
de versmelting van programma's voor 

15. roept de Commissie op een betere 
methode in te voeren om innovatie te 
financieren, door synergieën tot stand te 
brengen en waar mogelijk te zorgen voor 
de versmelting van programma's voor 



AM\859912NL.doc 13/73 PE460.774v01-00

NL

onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
zoals de kp's, de gezamenlijke technologie-
initiatieven, het CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele 
financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
de veilinginkomsten in het kader van de 
regeling voor de handel in emissierechten
te besteden aan innovatie; steunt de oproep 
van de Raad te zorgen voor een nieuw 
evenwicht tussen vertrouwen en controle, 
en tussen het nemen en het vermijden van 
risico's;

onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
zoals de kp's, de gezamenlijke technologie-
initiatieven, het CIP, de gemeenschappelijk 
actieprogramma's, het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie, en structurele 
financiering en delen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van 
de veilinginkomsten in het kader van de 
regeling voor de handel in emissierechten 
te besteden aan innovatie;

Or. en

Amendement 176
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. steunt de oproep van de Raad te 
zorgen voor een nieuw evenwicht tussen 
vertrouwen en controle, en tussen het 
nemen en het vermijden van risico's;

Or. en

Amendement 177
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. vestigt de aandacht op het feit dat 
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wie aan het innovatieproces deelneemt, te 
maken krijgt met uiteenlopende 
procedures en subsidiabiliteitscriteria, 
zowel binnen de verschillende Europese 
programma's als tussen Europese en 
nationale programma's; dit leidt tot 
administratieve rompslomp, hoge kosten, 
tijdverlies en gemiste kansen; vraagt om 
een gezamenlijke verbintenis van de 
Commissie en de lidstaten om de 
selectieprocedures en de 
subsidiabiliteitscriteria die in de Europese 
ruimte voor onderzoek en innovatie 
worden gehanteerd, te vereenvoudigen en 
op elkaar af te stemmen;

Or. ro

Amendement 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Europese Commissie 
het Europees Parlement een externe 
evaluatie voor te leggen van de in het 
kader van het zevende kaderprogramma 
gecreëerde innovatie-instrumenten, zoals 
platformen en gezamenlijke initiatieven 
op het gebied van technologie (JTI's), 
waarbij de evaluatie de activiteiten, 
oproepen, innovatieprojecten en 
(eventuele) resultaten, alsook de 
economische bijdrage van publieke en 
private middelen moet omvatten. 

Or. en
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Amendement 179
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. herhaalt dat een aanzienlijke 
verhoging van de investeringen in O&O 
nodig is, zowel van private als van 
publieke zijde, wil de EU-industrie een 
koppositie op technologiegebied behouden 
en mondiaal concurrerend blijven op 
terreinen als vervoer en energie-
efficiëntie; bovendien is een verhoogde 
publieke financiering van O&O&I nodig 
om private investeringen aan te trekken;

Or. en

Amendement 180
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. vraagt dat het toekomstige 
kaderprogramma een optimale benutting 
van onderzoeksresultaten bevordert door 
deze aan het innovatieproces te koppelen 
door ook de demonstratie- en 
prototypefase in aanmerking te laten 
komen voor projectfinanciering;

Or. es

Amendement 181
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 



PE460.774v01-00 16/73 AM\859912NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt het belang van betere 
hulp bij de uitvoering van beleid en 
programma's ter vergroting van de 
synergie binnen de keten van onderzoeks-
en ontwikkelingsinfrastructuur, innovatie 
en het scheppen van werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 182
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. beveelt een wijziging in het EIB-
mandaat aan zodat ook leningen en 
vermogen verstrekt kunnen worden voor 
de financiering van risico-intensief dicht-
bij-de-markt O&O;

Or. en

Amendement 183
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. benadrukt dat de wijdverbreide 
cultuur van risicomijdend gedrag in 
overheidsinstellingen, tengevolge van de 
grote nadruk op financiële audits en 
controles, een belemmering vormt voor 
innovatie; wijst erop dat er in 
overheidsinstellingen en bij het grote 
publiek een cultuur moet ontstaan waarin 
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lering wordt getrokken uit opgedane 
ervaringen, risico's worden genomen en 
waarin mensen zich hervormingen eigen 
maken;

Or. en

Amendement 184
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. wijst erop dat administratieve en 
financiële vereenvoudiging van 
procedures voor publieke financiering, 
met name in de kaderprogramma's van de 
EU, onontbeerlijk is voor stabiliteit, 
rechtszekerheid van de deelnemers en, 
daarmee, grotere deelname van de 
industrie;

Or. en

Amendement 185
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de regio's gemeenschappelijke 
indicatoren en evaluatiemethoden vast te 
stellen om de resultaten van hun 
innovatiebeleid, het gebruik van hun 
instrumenten, op middellange en lange 
termijn, meetbaar te maken;

Or. en
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Amendement 186
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. herhaalt dat de 
kaderprogramma's 
onderzoekssamenwerking in de industrie 
moeten blijven ondersteunen, omdat dit 
industriële investeringen aantrekt en een 
positieve invloed heeft op het creëren van 
productieve innovatie op de interne 
markt;

Or. en

Amendement 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt erop aan een kwalitatief 
hoogstaande basis voor fundamenteel 
onderzoek te behouden, voortbouwend op 
het succes van de Europese 
Onderzoeksraad;

16. dringt erop aan een kwalitatief 
hoogstaande basis voor fundamenteel 
onderzoek te behouden, voortbouwend op 
het succes van de Europese 
Onderzoeksraad (ERC) en een 
hoogstaande basis voor toegepast 
wetenschappelijk onderzoek en toegepaste 
innovatie, door een ERC-achtig 
agentschap op te richten voor toegepast 
onderzoek en toegepaste innovatie, waarin 
bestaande structuren zonodig kunnen 
worden samengevoegd;

Or. en
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Amendement 188
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat er meer nadruk 
gelegd moet worden op marktontplooiing 
en het in de handel brengen van 
innovatieve producten; wijst er derhalve 
op dat er goede financiële instrumenten 
beschikbaar moeten zijn om de 
marktintroductie van succesvolle 
technologieën op de EU-markt te steunen;

Or. en

Amendement 189
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie op de 
financieringsinstrumenten nauwer te 
verbinden met innovatie-instrumenten aan 
de vraagzijde, zoals het Europees initiatief 
voor leidende markten;

17. roept de Commissie op de
financieringsinstrumenten nauwer te 
verbinden met innovatie-instrumenten aan 
de vraagzijde en startende ondernemingen 
te steunen die in een vroeg stadium 
toegang moeten krijgen tot de EU-markt 
of internationale markten;

Or. en

Amendement 190
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 
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Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie op de 
financieringsinstrumenten nauwer te 
verbinden met innovatie-instrumenten aan 
de vraagzijde, zoals het Europees initiatief 
voor leidende markten;

17. roept de Commissie op de 
financieringsinstrumenten nauwer te 
verbinden met innovatie-instrumenten aan 
de vraagzijde, zoals het Europees initiatief 
voor leidende markten; steunt dergelijke 
instrumenten die directer gericht zijn op 
het MKB;

Or. en

Amendement 191
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt het belang van 
doctoraalprogramma's voor Europese 
innovatie en stelt voor om een Europees 
kader voor doctoraalprogramma's te 
ontwikkelen dat een leven lang leren 
aanmoedigt en het bedrijfsleven betrekt 
bij de ondersteuning, bevordering en 
benutting van onderzoeksresultaten; 
vraagt de lidstaten eventuele wettelijke of 
administratieve belemmeringen die de 
toegang van geïnteresseerde partijen tot 
doctoraalprogramma's zouden kunnen 
beperken, uit de weg te ruimen;

Or. ro

Amendement 192
Paul Rübig, António Fernando Correia De Campos, Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 



AM\859912NL.doc 21/73 PE460.774v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat de Europese Unie, 
als zij tegen 2020 werkelijk een Innovatie-
Unie wil creëren en tegen 2014 de 
Europese onderzoeksruimte wil voltooien, 
pan-Europese onderzoeksinfrastructuren 
nodig heeft, zoals de 
onderzoekinfrastructuur voor biologische 
en medische wetenschappen (BMS RI); 
benadrukt dat het derhalve van essentieel 
belang is de juiste 
financieringsmechanismen te ontwikkelen 
voor duurzame implementatie van deze 
infrastructuren;

Or. en

Amendement 193
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie ten behoeve 
van lidstaten en regio's die deze wensen te 
gebruiken, na te denken over 
programma's die uit een aantal fondsen 
gefinancierd worden; is van mening dat 
dit zou bijdragen tot een meer 
geïntegreerde en soepeler methode van 
werken en de doelmatigheid van de 
uiteenlopende fondsen (structuurfondsen 
en kaderprogramma's voor onderzoek en 
ontwikkeling) zou vergroten;

Or. en
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Amendement 194
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst op de fundamentele link 
tussen innovatie en de arbeidsmarkt; 
meent dat er een financieel instrument 
moet komen ter bevordering van de 
financiering van innovatieve projecten 
van kmo's die generieke 
sleuteltechnologieën gebruiken met het 
oog op een directe toepassing op de markt 
om belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen (vergrijzing, gezondheid enz.) 
aan te gaan;

Or. fr

Amendement 195
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat er steun moet 
worden verleend aan een heterogene 
financiële architectuur, alsmede aan de 
ontwikkeling van nieuwe 
financieringsmechanismen, waarbij 
automatische instrumenten worden 
gecombineerd met instrumenten op 
subsidiebasis om investeringen te 
stimuleren ten einde de strategische 
O&O-doelstellingen te verwezenlijken;

Or. en
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Amendement 196
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om tegen 2014 middelen 
vrij te maken om de particuliere 
financiering die nodig is om innovatie in 
Europa te bevorderen, te helpen 
aanvullen en versterken;

Or. el

Amendement 197
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. meent dat er een niet-specifiek 
financieringsprogramma moet worden 
opgezet dat alle gebieden van innovatie 
bestrijkt en financiering reserveert voor 
projecten met originele doelstellingen of 
doelstellingen die niet binnen de door het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
gefinancierde maatregelen passen; meent 
dat dit programma projecten moet 
financieren die door bedrijven en/of 
clusters worden ingediend en die de EU 
een concurrentievoordeel op 
internationaal vlak geven door de snelle 
uitvoering van proefprojecten;

Or. fr
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Amendement 198
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. spoort de Commissie aan de 
succesvolle financieringsfaciliteit met 
risicodeling (RSFF) van de EIB uit te 
breiden door te zorgen voor meer 
beschikbare garanties, 500 miljoen euro 
extra ter beschikking te stellen in 2011, de 
huidige financiering uit te breiden van 1 
miljard tot 5 miljard euro na 2013 en de 
risicocomponent te diversifiëren;

18. spoort de Commissie aan de 
succesvolle financieringsfaciliteit met 
risicodeling (RSFF) van de EIB uit te 
breiden door leningen en garanties aan 
particuliere ondernemingen of 
overheidsinstellingen te verstrekken met 
een hoger financieel-risicoprofiel wegens 
hun O&O&I-activiteiten, door te zorgen 
voor meer beschikbare garanties, 500 
miljoen euro extra ter beschikking te 
stellen in 2011, de huidige financiering uit 
te breiden van 1 miljard tot 5 miljard euro 
na 2013 en verschillende soorten 
risicodelingsstructuren te creëren om 
bedrijven betere toegang tot financiering 
te geven, met name het MKB;

Or. en

Amendement 199

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. spoort de Commissie aan de 
succesvolle financieringsfaciliteit met 
risicodeling (RSFF) van de EIB uit te 
breiden door te zorgen voor meer 
beschikbare garanties, 500 miljoen euro 
extra ter beschikking te stellen in 2011, de 
huidige financiering uit te breiden van 1 
miljard tot 5 miljard euro na 2013 en de 
risicocomponent te diversifiëren;

18. spoort de Commissie aan de 
succesvolle financieringsfaciliteit met 
risicodeling (RSFF) van de EIB uit te 
breiden door te zorgen voor meer 
beschikbare garanties en de 
risicogarantiefactor te verhogen, 500 
miljoen euro extra ter beschikking te 
stellen in 2011, de huidige financiering uit 
te breiden van 1 miljard tot 5 miljard euro 
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na 2013 en de risicocomponent te 
diversifiëren;

Or. en

Amendement 200
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. spoort de Commissie aan de 
succesvolle financieringsfaciliteit met 
risicodeling (RSFF) van de EIB uit te 
breiden door te zorgen voor meer 
beschikbare garanties, 500 miljoen euro 
extra ter beschikking te stellen in 2011, de 
huidige financiering uit te breiden van 1
miljard tot 5 miljard euro na 2013 en de 
risicocomponent te diversifiëren;

18. spoort de Commissie aan de 
succesvolle financieringsfaciliteit met 
risicodeling (RSFF) van de EIB uit te 
breiden door te zorgen voor meer 
beschikbare garanties, een extra 
investeringsinjectie van 500 miljoen euro 
ter beschikking te stellen in 2011, de 
huidige financiering uit te breiden van 1 
miljard tot 5 miljard euro na 2013 en de 
risicocomponent te diversifiëren;

Or. en

Amendement 201
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. meent dat er een Europees fonds 
voor de financiering van innovatie moet 
worden opgezet om investeringen in 
innovatieve kmo's te bevorderen door 
risico's te delen met behulp van 
particuliere middelen;

Or. fr
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Amendement 202
Amalia Sartori, Herbert Reul, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian, Alejo 
Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om specifieke investeringen 
vast te leggen voor innovatieve startende 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 203
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op een groter deel 
van het onderzoek dat zich dicht bij de 
markt bevindt te verplaatsen naar op 
leningen gebaseerde instrumenten, zoals 
het CIP, de RSFF en het EIF, en ervoor te
zorgen dat kmo's hier in heel Europa 
toegang toe hebben;

19. roept de Commissie op onderzoek dat 
zich dicht bij de markt bevindt te 
stimuleren via op leningen gebaseerde en 
equity-instrumenten, zoals het CIP, de 
RSFF en het EIF, regelingen voor
precommerciële overheidsopdrachten en 
meer financiering voor demonstratie- en 
proefprojecten, en ervoor te zorgen dat 
kmo's hier in heel Europa toegang toe 
hebben;

Or. en

Amendement 204
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 
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Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op een groter deel 
van het onderzoek dat zich dicht bij de 
markt bevindt te verplaatsen naar op 
leningen gebaseerde instrumenten, zoals 
het CIP, de RSFF en het EIF, en ervoor te 
zorgen dat kmo's hier in heel Europa 
toegang toe hebben;

19. roept de Commissie op een groter deel 
van het onderzoek dat zich dicht bij de 
markt bevindt te verplaatsen naar op 
schuld en equity gebaseerde instrumenten, 
zoals de financiële instrumenten CIP en 
RSFF van de EIB en het EIF, en ervoor te 
zorgen dat kmo's hier in heel Europa 
toegang toe hebben;

Or. en

Amendement 205
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op een groter deel 
van het onderzoek dat zich dicht bij de 
markt bevindt te verplaatsen naar op 
leningen gebaseerde instrumenten, zoals 
het CIP, de RSFF en het EIF, en ervoor te 
zorgen dat kmo's hier in heel Europa 
toegang toe hebben;

19. roept de Commissie op een groter deel 
van het onderzoek dat zich dicht bij de 
markt bevindt te verplaatsen naar op 
leningen gebaseerde instrumenten, zoals 
het CIP, de RSFF en het EIF, en ervoor te 
zorgen dat kmo's hier in heel Europa 
toegang toe hebben; benadrukt dat de 
financieringskloof voor 
(grensoverschrijdende) startende 
ondernemingen moet worden gedicht;

Or. en

Amendement 206
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op een groter deel 19. roept de Commissie op een groter deel 
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van het onderzoek dat zich dicht bij de 
markt bevindt te verplaatsen naar op 
leningen gebaseerde instrumenten, zoals 
het CIP, de RSFF en het EIF, en ervoor te 
zorgen dat kmo's hier in heel Europa 
toegang toe hebben;

van het onderzoek dat zich dicht bij de 
markt bevindt te verplaatsen naar 
demonstratieprojecten via relevante op 
leningen gebaseerde instrumenten, zoals 
het CIP, de RSFF en het EIF, en ervoor te 
zorgen dat kmo's hier in heel Europa 
toegang toe hebben;

Or. en

Amendement 207
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat het risicokapitaal in 
de EU de grens van zijn 
ontwikkelingspotentieel nog lang niet 
heeft bereikt omdat het versnipperd is 
over 27 markten met uiteenlopende 
regelgevingen en belastingstelsels; is 
verheugd dat de Commissie vast van plan 
is maatregelen te bevorderen om 
risicokapitaalfondsen die in een van de 
lidstaten gevestigd zijn, in staat te stellen 
vrijelijk in de hele EU actief te zijn en te 
investeren; is van mening dat de 
verwezenlijking van deze doelstelling kan 
worden bevorderd door een regeling 
waardoor een openbaar 
risicokapitaalfonds van een lidstaat in een 
andere lidstaat zou investeren, in 
samenwerking met particuliere fondsen 
en met aanvullende financiering van de 
EU;

Or. es
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Amendement 208
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19a. benadrukt dat er optimaal rekening 
gehouden moet worden met en begrip 
getoond moet worden voor specifieke 
kenmerken, zoals bedrijfsomvang, 
ontwikkelingsstadium en bedrijfssector, 
bij het ontwerpen van 
financieringsinstrumenten; dringt aan op 
onmiddellijke actie om belangrijke 
knelpunten aan te pakken, in het aanloop-
en startstadium van bedrijven; wijst op het 
feit dat succesvolle instrumenten zoals de 
RSFF en het CIP niet geschikt zijn om de 
financieringskloof in die stadia te dichten 
en dringt aan op adequate 
financieringsinstrumenten en 
beleidsprikkels om private investeringen 
aan te trekken, namelijk voor aanloop- en 
durfkapitaal;

Or. en

Amendement 209

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt aan op verdere ontwikkeling 
van instrumenten en mechanismen ter 
verbetering van de toegang van het MKB 
tot onderzoeks- en innovatiediensten 
(zoals innovatie vouchers) en andere op 
kennis gebaseerde diensten (modelling, 
risicobeoordeling, enz.) die van cruciaal 
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belang zijn voor het MKB om te 
innoveren en innovatieve oplossingen op 
de markt te brengen;

Or. en

Amendement 210
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. beveelt aan de risicogarantiefactor 
die in de EU-begroting voor de RSFF is 
bepaald te verhogen, zodat startende 
ondernemingen en andere MKB-bedrijven 
er meer toegang toe kunnen krijgen;

Or. en

Amendement 211

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. dringt aan op verbetering van de 
toegang tot financiële steun voor de eerste 
stadia van innovatie in de vorm van 
aanloopfinanciering, "angel" 
financiering en meer equity- en semi-
equity-financiering voor startende 
ondernemingen en kleine innoverende 
bedrijven, zowel op EU-niveau als op 
regionaal en lokaal niveau;

Or. en
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Amendement 212
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie om er tegen 2012 voor te 
zorgen dat durfkapitaalfondsen, ongeacht 
in welke lidstaat ze gevestigd zijn, in de 
EU ongehinderd kunnen functioneren en 
investeren, waardoor er een werkelijke 
interne markt voor durfkapitaal ontstaat;

Or. en

Amendement 213

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. is van mening dat, om te 
voldoen aan 
grondstoffenefficiëntiedoelstelllingen, een 
innovatieve benadering van de
waardeketen vereist is, met inbegrip van 
verbetering en uitwisseling van kennis 
gedurende de sectorale waardeketen; 
dringt aan op het opzetten van 
gecoördineerde sectorale MKB-projecten 
en -activiteiten die gericht zijn op het 
inventariseren van potentiële innovaties 
met betrekking tot grondstoffenefficiënte 
innovaties in de waardeketen;

Or. en
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Amendement 214

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 quinquies. wijst op de voordelen voor 
het bedrijfsleven en de eco-efficiëntie van 
product-dienstsystemen en functie-
georiënteerde bedrijfsmodellen en dringt 
er bij de Commissie op aan op dit terrein 
een strategie te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 215
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie en de lidstaten op 
het hele ecosysteem van innovatie opnieuw 
te evalueren om onnodige obstakels te 
verwijderen, zoals met betrekking tot de 
toegang tot leningen voor universiteiten;

20. roept de Commissie en de lidstaten op 
het hele ecosysteem van innovatie opnieuw 
te evalueren om onnodige obstakels te 
verwijderen, zoals met betrekking tot de 
toegang tot leningen voor particuliere
universiteiten, 
financieringsmogelijkheden en overige 
financiële instrumenten voor 
universiteiten en andere tertiaire 
onderwijsinstellingen;

Or. en
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Amendement 216
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie en de lidstaten op 
het hele ecosysteem van innovatie opnieuw 
te evalueren om onnodige obstakels te 
verwijderen, zoals met betrekking tot de 
toegang tot leningen voor universiteiten;

20. roept de Commissie en de lidstaten op 
het hele ecosysteem van innovatie opnieuw 
te evalueren om onnodige obstakels te 
verwijderen, zoals met betrekking tot de 
toegang tot leningen voor universiteiten, 
onderzoeksinstellingen en 
onderzoeksinfrastructuren en om 
activiteiten te ontplooien op het gebied 
van technologieoverdracht, op basis van 
opwaardering van intellectuele eigendom;

Or. en

Amendement 217
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie en de lidstaten op 
het hele ecosysteem van innovatie opnieuw 
te evalueren om onnodige obstakels te 
verwijderen, zoals met betrekking tot de 
toegang tot leningen voor universiteiten;

20. roept de Commissie en de lidstaten op 
het hele ecosysteem van innovatie opnieuw 
te evalueren om onnodige obstakels te 
verwijderen, bijvoorbeeld door een goed 
gefinancierd en efficiënt stelsel van hoger 
onderwijs;

Or. en

Amendement 218
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 
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Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie en de lidstaten op 
het hele ecosysteem van innovatie opnieuw 
te evalueren om onnodige obstakels te 
verwijderen, zoals met betrekking tot de 
toegang tot leningen voor universiteiten;

20. roept de Commissie en de lidstaten op 
het hele ecosysteem van innovatie opnieuw 
te evalueren om onnodige obstakels te 
verwijderen, zoals met betrekking tot de 
toegang tot leningen voor universiteiten en 
onderzoeks- en technologiecentra;

Or. en

Amendement 219
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie en de lidstaten op 
het hele ecosysteem van innovatie opnieuw 
te evalueren om onnodige obstakels te 
verwijderen, zoals met betrekking tot de 
toegang tot leningen voor universiteiten;

20. roept de Commissie en de lidstaten op 
het hele ecosysteem van innovatie opnieuw 
te evalueren om onnodige financiële en 
administratieve obstakels te verwijderen, 
zoals met betrekking tot de toegang tot 
leningen voor universiteiten;

Or. el

Amendement 220
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie en de lidstaten op 
het hele ecosysteem van innovatie opnieuw 
te evalueren om onnodige obstakels te 
verwijderen, zoals met betrekking tot de 
toegang tot leningen voor universiteiten;

20. roept de Commissie en de lidstaten op 
de hele innovatie-infrastructuur opnieuw 
te evalueren om onnodige obstakels te 
verwijderen, zoals met betrekking tot de 
toegang tot leningen voor universiteiten;
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Or. en

Amendement 221
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie en de lidstaten op 
het hele ecosysteem van innovatie opnieuw 
te evalueren om onnodige obstakels te 
verwijderen, zoals met betrekking tot de 
toegang tot leningen voor universiteiten;

20. roept de Commissie en de lidstaten op 
het hele systeem van innovatie opnieuw te 
evalueren om onnodige obstakels te 
verwijderen, zoals met betrekking tot de 
toegang tot leningen voor universiteiten;

Or. ro

Amendement 222
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst op het belang van innovatie 
in de kennisdriehoek en dringt erop aan 
dat er een innovatieve cultuur moet 
worden ontwikkeld in de financiële 
vooruitzichten en in de financiële 
vooruitzichten na 2013;

Or. en

Amendement 223
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 
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Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de lidstaten tijdens deze 
financieringsperiode zo goed mogelijk 
gebruik te maken van de structuurfondsen 
voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
met nadruk op de grote maatschappelijke 
uitdagingen; roept de Commissie en de 
lidstaten op duur dubbel werk te vermijden 
door slimme specialisatiestrategieën te
bevorderen;

21. verzoekt de lidstaten tijdens deze 
financieringsperiode zo goed mogelijk 
gebruik te maken van de structuurfondsen 
voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
met nadruk op de grote maatschappelijke 
uitdagingen en met het einddoel om 
samenhang aan te brengen tussen 
wetenschap en innovatie; roept de 
Commissie en de lidstaten op duur dubbel 
werk te vermijden door slimme 
specialisatiestrategieën te bevorderen; is 
van mening dat een premie of prikkel 
moet worden gegeven aan de regio's die 
erin slagen deze rol te vervullen en 
vorderingen maken in deze architectuur 
van Europese specialisatie;

Or. en

Amendement 224
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de lidstaten tijdens deze 
financieringsperiode zo goed mogelijk 
gebruik te maken van de structuurfondsen 
voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
met nadruk op de grote maatschappelijke 
uitdagingen; roept de Commissie en de 
lidstaten op duur dubbel werk te vermijden 
door slimme specialisatiestrategieën te 
bevorderen;

21. verzoekt de lidstaten tijdens deze 
financieringsperiode, in nauwe 
samenwerking met de regio's, zo goed 
mogelijk gebruik te maken van de 
structuurfondsen voor onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie, met nadruk op 
de grote maatschappelijke uitdagingen en 
de strategieën en prioriteiten van de 
structuurfondsen af te stemmen op de 
doelstellingen van EU2020; roept de 
Commissie en de lidstaten op duur dubbel 
werk te vermijden door slimme 
specialisatiestrategieën te bevorderen;

Or. en
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Amendement 225
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de lidstaten tijdens deze 
financieringsperiode zo goed mogelijk 
gebruik te maken van de structuurfondsen 
voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
met nadruk op de grote maatschappelijke 
uitdagingen; roept de Commissie en de 
lidstaten op duur dubbel werk te vermijden 
door slimme specialisatiestrategieën te 
bevorderen;

21. verzoekt de lidstaten tijdens deze 
financieringsperiode zo goed mogelijk 
gebruik te maken van de structuurfondsen 
voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
met nadruk op de grote maatschappelijke 
uitdagingen; roept de Commissie en de 
lidstaten op duur dubbel werk te vermijden 
door slimme en gerichtere
specialisatiestrategieën te bevorderen;

Or. el

Amendement 226
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. wijst erop dat middelen uit het 
cohesiefonds die voor innovatie zijn 
bestemd grotendeels onbenut blijven door 
inadequate administratieve voorschriften 
en doordat er in financieel problematische 
tijden onvoldoende nationale inbreng 
voor handen is; wijst erop dat dit feit ertoe 
bijdraagt dat de economische kloof tussen 
de lidstaten steeds wijder wordt, wat ten 
grondslag ligt aan de huidige crisis in de 
eurozone; dringt aan op hervorming en 
stroomlijning van de structuurfondsen, 
om deze toegankelijker te maken voor de 
herstructurering van de betrokken  
economische actoren, met name het 
MKB;
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Or. en

Amendement 227
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. vraagt de Commissie en de 
lidstaten in de eerste helft van 2011 te 
beginnen met de herziening van de 
operationele programma's, zodat de 
lidstaten de middelen van de
structuurfondsen voor 
concurrentievermogen en innovatie in het 
kader van de huidige financiële 
perspectieven beter kunnen aanwenden; 

Or. ro

Amendement 228
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. vraagt de Commissie financiële 
instrumenten in te voeren om meer 
particulier kapitaal aan te trekken en zo 
de marktlacunes bij investeringen in 
onderzoek te dichten; 

Or. lt

Amendement 229

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. steunt het verzoek van de Raad aan de 
Commissie om voorstellen in te dienen om 
de normalisatieprocedures te versnellen, 
vereenvoudigen en moderniseren, om op 
die manier te zorgen voor een sneller 
Europees antwoord op innovatieve 
ontwikkelingen op de wereldmarkt;

22. is van mening dat de vaststelling van 
ijkpunten ("benchmarks") en normen in 
hoge mate heeft bijgedragen tot het 
stimuleren van innovatie en duurzaam 
concurrentievermogen in diverse 
industriesectoren; steunt het verzoek van 
de Raad aan de Commissie om voorstellen 
in te dienen om de normalisatieprocedures 
te versnellen, vereenvoudigen,
moderniseren en de kosten ervan te 
verlagen, door grotere transparantie en 
betrokkenheid van stakeholders, om op 
die manier te zorgen voor een sneller 
Europees antwoord op innovatieve 
ontwikkelingen op de wereldmarkt;
verzoekt de Commissie succesvolle 
innovatiemechanismen, zoals de 
invoering van open normen waardoor de 
stakeholders in de waardeketen worden 
geïntegreerd, ernstig te overwegen;

Or. en

Amendement 230
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
gevolg te geven aan de aanbeveling in het 
kader van de tussentijdse evaluatie van 
het zevende kaderprogramma (groep van 
deskundigen) om te overwegen een 
moratorium op nieuwe instrumenten in te 
stellen totdat de bestaande instrumenten 
voldoende ontwikkeld en beoordeeld zijn; 
dringt er derhalve op aan er speciaal op 
toe te zien dat verwarring als gevolg van 



PE460.774v01-00 40/73 AM\859912NL.doc

NL

de wildgroei van instrumenten wordt 
voorkomen;

Or. en

Amendement 231
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. vraagt de Commissie en de 
lidstaten een onderzoek te voeren naar de 
problemen die de huidige wetgeving 
veroorzaakt, aangezien bepaalde 
Europese beleidsmaatregelen en 
wetteksten de afgelopen jaren problemen 
voor onderzoek en innovatie hebben 
veroorzaakt en mee hebben geleid tot de 
sluiting van tal van bedrijven en de 
overplaatsing van een groot deel van de 
Europese farmaceutische en chemische 
industrie naar het buitenland, en tegelijk 
problemen voor innovatie hebben 
veroorzaakt;

Or. es

Amendement 232
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. vraagt de Commissie, gezien de 
2020-financieringsdoelstelling van 3% 
van het bbp voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling en gezien het 
feit dat onderzoek en innovatie het enige 
zekere middel zijn om economisch herstel 
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in de EU te bewerkstelligen, de 
mogelijkheid te overwegen om de lidstaten 
tot 2015 een tussentijds, bindend 
minimaal financieringsniveau voor 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
van ongeveer 1% van het bbp op te 
leggen;

Or. el

Amendement 233
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. beveelt aan het grootste deel van de 
structuurfondsen voor onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie aan te wenden 
en zich daarbij met name te richten op de 
grote maatschappelijke uitdagingen;

Or. en

Amendement 234
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat de Europese interne 
markt dringend moet worden voltooid voor 
alle goederen en diensten, met inbegrip van 
innovatieve gezondheidsproducten, 
waardoor kan worden gezorgd voor 
toegang voor 500 miljoen consumenten;

23. benadrukt dat de Europese interne 
markt dringend moet worden voltooid voor 
alle goederen en diensten, met inbegrip van 
innovatieve gezondheidsproducten, 
waardoor kan worden gezorgd voor 
toegang voor 500 miljoen consumenten;
wijst er in dit verband op dat in sommige 
sectoren, zoals de gezondheidssector, 
onderzoeksresultaten innovatie hebben 
gestimuleerd telkens wanneer de 
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wetenschap dit mogelijk maakte, en is 
daarom van oordeel dat de pessimistische 
kijk van de Commissie op innovatie in 
veel gevallen onterecht is;

Or. es

Amendement 235
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat de Europese interne 
markt dringend moet worden voltooid voor 
alle goederen en diensten, met inbegrip van 
innovatieve gezondheidsproducten, 
waardoor kan worden gezorgd voor 
toegang voor 500 miljoen consumenten;

23. benadrukt dat de Europese interne 
markt dringend moet worden voltooid voor 
alle goederen en diensten, met inbegrip van 
innovatieve gezondheidsproducten, 
waardoor kan worden gezorgd voor 
toegang voor 500 miljoen consumenten;
wijst er nogmaals op dat versnippering 
van wetgeving en validatieprocessen één 
van de grootste uitdagingen voor de 
Europese interne markt is;

Or. en

Amendement 236
Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, 
Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat de Europese interne 
markt dringend moet worden voltooid voor 
alle goederen en diensten, met inbegrip 
van innovatieve gezondheidsproducten, 
waardoor kan worden gezorgd voor 
toegang voor 500 miljoen consumenten;

23. benadrukt dat de Europese interne 
markt dringend moet worden voltooid voor 
alle goederen en diensten, waardoor kan 
worden gezorgd voor toegang voor 500 
miljoen consumenten;
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Or. en

Amendement 237
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. benadrukt dat de Europese interne 
markt dringend moet worden voltooid voor 
alle goederen en diensten, met inbegrip 
van innovatieve gezondheidsproducten,
waardoor kan worden gezorgd voor 
toegang voor 500 miljoen consumenten;

23. benadrukt dat de Europese interne 
markt dringend moet worden voltooid voor 
alle goederen en diensten, waardoor kan 
worden gezorgd voor toegang voor 500 
miljoen consumenten;

Or. el

Amendement 238

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van mening dat de financiering 
van onderzoek en ontwikkeling door de 
overheid zich weer dient te vertalen in het 
creëren van betaalbare, voor de 
samenleving nuttige en 
consumentvriendelijke producten;

Or. en

Amendement 239

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. is verheugd over de initiatieven van 
de Commissie om de vrije toegang tot de 
resultaten van met overheidsgeld 
gefinancierd onderzoek te bevorderen, 
vrije toegang tot algemeen beginsel te 
verheffen voor projecten die via de 
kaderprogramma’s van de EU worden 
gefinancierd, dit beleid uit te breiden tot 
gegevens en de ontwikkeling van slimme 
onderzoeksinformatiediensten te steunen;

Or. en

Amendement 240
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat een krachtig en 
evenwichtig stelsel voor intellectuele-
eigendomsrechten een van de belangrijkste 
kadervoorwaarden is voor innovatie; roept 
de Commissie op een omvattende strategie 
voor intellectuele-eigendomsrechten te 
ontwikkelen, waarin wordt gezorgd voor 
evenwicht op het vlak van de rechten van 
uitvinders en een wijdverbreid gebruik van 
en een ruime toegang tot kennis en 
uitvindingen worden bevorderd;

24. benadrukt dat een krachtig en 
evenwichtig stelsel voor intellectuele-
eigendomsrechten dat meer transparantie 
in de hand werkt en versnippering van de 
markten voor intellectuele-
eigendomsrechten voorkomt, een van de 
belangrijkste kadervoorwaarden is voor 
innovatie; roept de Commissie op een 
omvattende strategie voor intellectuele-
eigendomsrechten te ontwikkelen, waarin 
wordt gezorgd voor evenwicht op het vlak 
van de rechten van uitvinders en een 
wijdverbreid gebruik van en een ruime 
toegang tot kennis en uitvindingen, met 
name voor onderwijs- en non-
profitdoeleinden, worden bevorderd;

Or. el
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Amendement 241

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat een krachtig en
evenwichtig stelsel voor intellectuele-
eigendomsrechten een van de belangrijkste 
kadervoorwaarden is voor innovatie; roept 
de Commissie op een omvattende strategie 
voor intellectuele-eigendomsrechten te 
ontwikkelen, waarin wordt gezorgd voor 
evenwicht op het vlak van de rechten van 
uitvinders en een wijdverbreid gebruik van 
en een ruime toegang tot kennis en 
uitvindingen worden bevorderd;

24. benadrukt dat een evenwichtig stelsel 
voor intellectuele-eigendomsrechten een 
van de belangrijkste kadervoorwaarden is 
voor innovatie; roept de Commissie op een 
omvattende strategie voor intellectuele-
eigendomsrechten te ontwikkelen, waarin 
wordt gezorgd voor evenwicht op het vlak 
van de rechten van uitvinders en een 
wijdverbreid gebruik van en een ruime 
toegang tot kennis en uitvindingen worden 
bevorderd; is verheugd over de 
inspanningen van de Commissie om te 
voorkomen dat intellectuele-
eigendomsrechten een belemmering 
vormen voor concurrentie en innovatie;

Or. en

Amendement 242
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat een krachtig en 
evenwichtig stelsel voor intellectuele-
eigendomsrechten een van de belangrijkste 
kadervoorwaarden is voor innovatie; roept 
de Commissie op een omvattende strategie 
voor intellectuele-eigendomsrechten te 
ontwikkelen, waarin wordt gezorgd voor 
evenwicht op het vlak van de rechten van 
uitvinders en een wijdverbreid gebruik van 
en een ruime toegang tot kennis en 

24. benadrukt dat een krachtig en 
evenwichtig stelsel voor intellectuele-
eigendomsrechten een van de belangrijkste 
kadervoorwaarden is voor innovatie; roept 
de Commissie op een omvattende strategie 
voor intellectuele-eigendomsrechten te 
ontwikkelen – en zo nodig 
wetgevingsvoorstellen in te dienen –
waarin wordt gezorgd voor evenwicht op 
het vlak van de rechten van uitvinders en 
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uitvindingen worden bevorderd; een wijdverbreid gebruik van en een ruime 
toegang tot kennis en uitvindingen worden 
bevorderd;

Or. ro

Amendement 243
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat een krachtig en
evenwichtig stelsel voor intellectuele-
eigendomsrechten een van de belangrijkste 
kadervoorwaarden is voor innovatie; roept 
de Commissie op een omvattende strategie 
voor intellectuele-eigendomsrechten te 
ontwikkelen, waarin wordt gezorgd voor 
evenwicht op het vlak van de rechten van 
uitvinders en een wijdverbreid gebruik van 
en een ruime toegang tot kennis en 
uitvindingen worden bevorderd;

24. benadrukt dat een krachtig, 
evenwichtig en correct toegepast stelsel 
voor intellectuele-eigendomsrechten een 
van de belangrijkste kadervoorwaarden is 
voor innovatie; roept de Commissie op een 
omvattende strategie voor intellectuele-
eigendomsrechten te ontwikkelen, waarin 
wordt gezorgd voor evenwicht op het vlak 
van de rechten van uitvinders en een 
wijdverbreid gebruik van en een ruime 
toegang tot kennis en uitvindingen worden 
bevorderd;

Or. fr

Amendement 244

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. dringt erop aan nieuwe 
financieringsmechanismen te overwegen 
zoals aanmoedigingsprijzen voor 
innovatie om onderzoek op 
maatschappelijk waardevolle gebieden te 
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stimuleren met als doel het creëren van 
kennis als collectief goed met een 
strategische waarde, zodat innovatie 
financieel wordt beloond;   

Or. en

Amendement 245

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de invoering van één 
Gemeenschapsoctrooi; is verheugd over 
de brede steun in de Raad voor de 
toepassing van de procedure voor 
nauwere samenwerking voor een uniform 
Europees octrooi vanaf 2011;

Schrappen

Or. en

Amendement 246
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de invoering van één 
Gemeenschapsoctrooi; is verheugd over 
de brede steun in de Raad voor de 
toepassing van de procedure voor 
nauwere samenwerking voor een uniform 
Europees octrooi vanaf 2011;

25. vraagt de invoering van een 
evenwichtig en niet discriminerend
uniform Europees octrooi;

Or. en
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Amendement 247
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de invoering van één 
Gemeenschapsoctrooi; is verheugd over de 
brede steun in de Raad voor de toepassing 
van de procedure voor nauwere 
samenwerking voor een uniform Europees 
octrooi vanaf 2011;

25. vraagt de invoering van één 
Gemeenschapsoctrooi; is verheugd over de 
brede steun in de Raad voor de toepassing 
van de procedure voor nauwere 
samenwerking voor een uniform Europees 
octrooi vanaf 2011, waarbij wordt 
vastgehouden aan de unanimiteitsregel 
voor de vaststelling van de noodzakelijke 
talenregelingen;

Or. en

Amendement 248
Gaston Franco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. vraagt de invoering van één 
Gemeenschapsoctrooi; is verheugd over de 
brede steun in de Raad voor de toepassing 
van de procedure voor nauwere 
samenwerking voor een uniform Europees 
octrooi vanaf 2011;

25. vraagt de invoering van één 
Gemeenschapsoctrooi; is verheugd over de 
brede steun in de Raad voor de toepassing 
van de procedure voor nauwere 
samenwerking voor een uniform Europees 
octrooi vanaf 2011; pleit voor de 
oprichting van een Europees 
octrooifonds;

Or. fr
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Amendement 249
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt de voltooiing van de Europese 
onderzoeksruimte – een verplichting uit 
hoofde van het Verdrag – tegen 2014, 
zodat de EU toptalenten kan behouden en 
aantrekken;

26. vraagt de voltooiing van de Europese 
onderzoeksruimte – een verplichting uit 
hoofde van het Verdrag – tegen 2014, 
zodat de EU toptalenten kan behouden en 
aantrekken teneinde de mobiliteit van 
onderzoekers tussen landen en sectoren te 
garanderen en grensoverschrijdende 
activiteiten van onderzoeksinstellingen en 
-stichtingen alsook de verspreiding, 
overdracht en benutting van 
onderzoeksresultaten te bevorderen;

Or. lt

Amendement 250
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt de voltooiing van de Europese 
onderzoeksruimte – een verplichting uit 
hoofde van het Verdrag – tegen 2014, 
zodat de EU toptalenten kan behouden en 
aantrekken;

26. vraagt de voltooiing van de Europese 
onderzoeksruimte – een verplichting uit 
hoofde van het Verdrag – tegen 2014, 
zodat de EU toptalenten kan behouden en 
aantrekken; vraagt de Commissie en de 
lidstaten hun inspanningen om de 
wederzijdse erkenning van beroepen en 
opleidingen te vergemakkelijken, op te 
voeren; 

Or. it

Amendement 251
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
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Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt de voltooiing van de Europese 
onderzoeksruimte – een verplichting uit 
hoofde van het Verdrag – tegen 2014, 
zodat de EU toptalenten kan behouden en 
aantrekken;

26. vraagt om maximalisering van het vrij 
verkeer van onderzoekers met als doel de 
voltooiing van de Europese 
onderzoeksruimte – een verplichting uit 
hoofde van het Verdrag – tegen 2014, 
zodat de EU toptalenten kan behouden en 
aantrekken;

Or. en

Amendement 252
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. vraagt op een spoedige herziening 
van de wetgeving betreffende het 
Gemeenschapsmerk en vraagt dat in dit 
verband de nodige maatregelen worden 
genomen om ervoor te zorgen dat 
handelsmerken hetzelfde niveau van 
bescherming genieten in de online- en de 
offlineomgeving;

Or. fr

Amendement 253
Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 
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Ontwerpresolutie Amendement

27. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om een Europese kennismarkt 
voor handel en licenties te ontwikkelen 
tegen eind 2011, met inbegrip van het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
ongebruikt intellectueel eigendom;

27. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om een Europese kennismarkt 
voor handel en licenties te ontwikkelen 
tegen eind 2011, met inbegrip van het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
ongebruikt intellectueel eigendom;
onderstreept het potentieel van 
informatie- en communicatietechnologie 
als middel ter bevordering van de 
Europese interne markt en daarmee ter 
verbetering van de wisselwerking tussen 
overheid en bedrijfsleven;

Or. en

Amendement 254

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om een Europese kennismarkt 
voor handel en licenties te ontwikkelen 
tegen eind 2011, met inbegrip van het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
ongebruikt intellectueel eigendom;

27. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om een Europese kennismarkt 
voor handel en licenties te ontwikkelen 
tegen eind 2011, met inbegrip van het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
ongebruikte octrooien door o.a. de
vorming van gemeenschappelijke 
octrooiplatforms en -gemeenschappen 
aan te moedigen;

Or. en
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Amendement 255
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om een Europese kennismarkt 
voor handel en licenties te ontwikkelen 
tegen eind 2011, met inbegrip van het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
ongebruikt intellectueel eigendom;

27. verwelkomt de voorstellen van de 
Commissie om een Europese kennismarkt 
voor handel en licenties te ontwikkelen 
tegen eind 2011;

Or. en

Amendement 256
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om een Europese kennismarkt 
voor handel en licenties te ontwikkelen 
tegen eind 2011, met inbegrip van het 
vergemakkelijken van de toegang tot
ongebruikt intellectueel eigendom;

27. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om een Europese kennismarkt 
voor handel en licenties te ontwikkelen 
tegen eind 2011, met inbegrip van het 
vergemakkelijken van de licentieverlening 
voor ongebruikt intellectueel eigendom;

Or. en

Amendement 257
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om een Europese kennismarkt 
voor handel en licenties te ontwikkelen 

27. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om een Europese kennismarkt 
voor handel en licenties te ontwikkelen 
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tegen eind 2011, met inbegrip van het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
ongebruikt intellectueel eigendom;

tegen eind 2011, met inbegrip van het 
vergemakkelijken van de licentieverlening 
voor ongebruikt intellectueel eigendom;

Or. en

Amendement 258
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om een Europese kennismarkt 
voor handel en licenties te ontwikkelen 
tegen eind 2011, met inbegrip van het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
ongebruikt intellectueel eigendom;

27. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om een Europese kennismarkt 
voor intellectuele eigendomsrechten en 
licenties te ontwikkelen tegen eind 2011, 
met inbegrip van het vergemakkelijken van 
de toegang tot ongebruikt intellectueel 
eigendom;

Or. en

Amendement 259
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. wijst erop dat er, indien we in de 
richting van een interne innovatiemarkt 
gaan, moet worden afgesproken hoe de 
directe en indirecte, economische en 
sociale voordelen op korte en lange 
termijn worden beoordeeld;

Or. es
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Amendement 260
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de EU onderzoek te 
verrichten naar de hindernissen die zij 
zelf heeft opgeworpen voor de 
ontwikkeling van onderzoek en innovatie 
in Europa door het verkorten van de 
geldigheidsduur van octrooien, de 
invoering van het voorzorgsbeginsel over 
de hele lijn, het in juridische vorm gieten 
van het vervangingsbeginsel zonder enige 
specifieke effectbeoordeling en de 
vaststelling van de REACH-verordening 
zonder rekening te houden met 
kwaliteitsaspecten en uitzonderingen en 
zonder de eventuele negatieve gevolgen 
voor de industriële activiteit te hebben 
bestudeerd;

Or. es

Amendement 261
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve producten, processen en 
diensten; roept de Commissie bijgevolg op 
om in haar wetgevingsvoorstellen openbare 
aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
op het vlak van precommerciële 
overheidsopdrachten, en roept de lidstaten 
op te zorgen voor meer groene 

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve producten, processen en 
diensten; roept de Commissie bijgevolg op 
om in haar wetgevingsvoorstellen openbare 
aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
op het vlak van precommerciële 
overheidsopdrachten en mogelijkheden om 
gebruik te maken van de 
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overheidsopdrachten; medefinanciering van de EU via de 
structuurfondsen als stimulans voor 
regionale en lokale overheidsinstanties, en 
roept de lidstaten op te zorgen voor meer 
groene overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 262
Judith A. Merkies, Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve producten, processen en 
diensten; roept de Commissie bijgevolg op 
om in haar wetgevingsvoorstellen openbare 
aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
op het vlak van precommerciële 
overheidsopdrachten, en roept de lidstaten 
op te zorgen voor meer groene 
overheidsopdrachten;

29. dringt er bij de lidstaten op aan 
strategisch gebruik te maken van
openbare aanbestedingen bij het 
aanpakken van de maatschappelijke 
uitdagingen om innovatie te bevorderen 
en hun budget voor openbare 
aanbestedingen te richten op innovatieve 
producten, processen en diensten; roept de 
Commissie bijgevolg op om in haar 
wetgevingsvoorstellen (gezamenlijke) 
openbare aanbestedingen die innovatie 
mogelijk maken te vergemakkelijken, met 
inbegrip van een herziening van de 
mogelijkheden op het vlak van 
precommerciële overheidsopdrachten, en 
roept de lidstaten op te zorgen voor meer 
groene overheidsopdrachten waarbij de 
aandacht met name uitgaat naar KMO’s;

Or. en

Amendement 263
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 
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Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve producten, processen en 
diensten; roept de Commissie bijgevolg op 
om in haar wetgevingsvoorstellen openbare 
aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
op het vlak van precommerciële 
overheidsopdrachten, en roept de lidstaten 
op te zorgen voor meer groene 
overheidsopdrachten;

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve producten, processen en 
diensten; roept de Commissie bijgevolg op 
om in haar wetgevingsvoorstellen openbare 
aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
op het vlak van precommerciële 
overheidsopdrachten, en roept de lidstaten 
op tot bevordering van groene 
overheidsopdrachten als omschreven in de 
mededeling van de Commissie 
(COM/2008/400) inzake 
overheidsopdrachten voor een beter 
milieu;

Or. en

Amendement 264
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve producten, processen en 
diensten; roept de Commissie bijgevolg op 
om in haar wetgevingsvoorstellen openbare 
aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
op het vlak van precommerciële 
overheidsopdrachten, en roept de lidstaten 
op te zorgen voor meer groene 
overheidsopdrachten;

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve producten, processen en 
diensten en erop aan te dringen dat 
openbare leveranciers over concrete 
innovatiestrategieën beschikken; roept de 
Commissie bijgevolg op om in haar 
wetgevingsvoorstellen openbare 
aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
op het vlak van precommerciële 
overheidsopdrachten, en roept de lidstaten 
op te zorgen voor meer groene 
overheidsopdrachten;
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Or. da

Amendement 265
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve producten, processen en 
diensten; roept de Commissie bijgevolg op 
om in haar wetgevingsvoorstellen openbare 
aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
op het vlak van precommerciële 
overheidsopdrachten, en roept de lidstaten 
op te zorgen voor meer groene 
overheidsopdrachten;

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve producten, processen en 
diensten en er rekening mee te houden dat 
het goedkoopste aanbod wellicht niet 
altijd het economisch voordeligste aanbod 
is; roept de Commissie bijgevolg op om in 
haar wetgevingsvoorstellen openbare 
aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
op het vlak van precommerciële 
overheidsopdrachten, en roept de lidstaten 
op te zorgen voor meer groene 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 266
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve producten, processen en 
diensten; roept de Commissie bijgevolg op 
om in haar wetgevingsvoorstellen openbare 
aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
op het vlak van precommerciële 

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve en milieuefficiënte producten, 
processen en diensten; roept de Commissie 
bijgevolg op om in haar 
wetgevingsvoorstellen openbare 
aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
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overheidsopdrachten, en roept de lidstaten 
op te zorgen voor meer groene
overheidsopdrachten;

op het vlak van precommerciële 
overheidsopdrachten, en roept de lidstaten 
op te zorgen voor meer milieuefficiënte
overheidsopdrachten;

Or. ro

Amendement 267
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena 
Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve producten, processen en 
diensten; roept de Commissie bijgevolg op 
om in haar wetgevingsvoorstellen openbare 
aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
op het vlak van precommerciële 
overheidsopdrachten, en roept de lidstaten 
op te zorgen voor meer groene
overheidsopdrachten;

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve producten, processen en 
diensten; roept de Commissie bijgevolg op 
om in haar wetgevingsvoorstellen openbare 
aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
op het vlak van precommerciële 
overheidsopdrachten, en roept de lidstaten 
op te zorgen voor meer innovatieve
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 268
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve producten, processen en 
diensten; roept de Commissie bijgevolg op 
om in haar wetgevingsvoorstellen openbare 

29. dringt er bij de lidstaten op aan hun 
openbare aanbestedingen te richten op 
innovatieve producten, processen en 
diensten; roept de Commissie bijgevolg op
om in haar wetgevingsvoorstellen openbare 
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aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
op het vlak van precommerciële 
overheidsopdrachten, en roept de lidstaten 
op te zorgen voor meer groene
overheidsopdrachten;

aanbestedingen die innovatie mogelijk 
maken te vergemakkelijken, met inbegrip 
van een herziening van de mogelijkheden 
op het vlak van precommerciële 
overheidsopdrachten, en roept de lidstaten 
op te zorgen voor meer duurzame
overheidsopdrachten;

Or. el

Amendement 269
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. erkent dat overheidsopdrachten de 
neiging vertonen zich te richten op 
goedkopere, risicomijdende technologie; 
verzoekt de Commissie te komen met 
richtlijnen voor beste praktijken en 
scholingsprogramma’s voor openbare 
aanbesteders op lidstaatniveau, met als 
doel het ontwikkelen van vaardigheden bij 
ingewikkelde precommerciële en 
innovatieve opdrachten, op basis van 
ervaringen die door lidstaten en derde 
landen (VS) zijn opgedaan;

Or. en

Amendement 270
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
te komen met doelstellingen voor 
precommerciële en innovatieve 
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opdrachten, regelmatig toezicht op de 
uitvoering ervan op lidstaatniveau te 
houden en te werken aan het opsporen en 
uit de weg ruimen van belemmeringen;

Or. en

Amendement 271
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 quater. wijst erop dat innovatieve 
KMO’s o.a. problemen ondervinden bij de 
toegang tot de financiering voor 
internationalisering en internationale 
handelskredietverzekeringen, en 
onderstreept dat nieuwe steunmaatregelen 
voor KMO’s moeten worden genomen in 
het kader van de herziene “Small 
Business Act” en de verwachte 
mededeling over het internationaal 
handelsbeleid en KMO’s;

Or. en

Amendement 272
Bendt Bendtsen, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. onderstreept de belangrijke rol die 
KMO’s kunnen vervullen als de regels 
voor overheidsopdrachten worden 
opgesteld met aanpasbare vereisten 
(waaronder kapitaalvereisten en de 
omvang van de contracten) naargelang de 
omvang van de deelnemende bedrijven;
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Or. en

Amendement 273
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de EU en haar lidstaten 
wetenschappelijke samenwerking met 
derde landen aangaan; is van mening dat 
EU-ondernemingen een betere toegang 
tot onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma's in derde 
landen moet worden gegarandeerd;

Or. lt

Amendement 274
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. benadrukt dat de EU en de 
lidstaten op gecoördineerde wijze te werk 
moeten gaan bij overeenkomsten en 
maatregelen op het gebied van 
wetenschap en technologie met betrekking 
tot derde landen; is van mening dat het 
potentieel voor kaderovereenkomsten 
tussen de EU en haar lidstaten enerzijds 
en derde landen anderzijds in overweging 
moet worden genomen;

Or. lt
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Amendement 275

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 – punt 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

. waarin wordt gepleit voor een EIP voor 
niet-energetische grondstoffen,

Or. en

Amendement 276
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – punt 1 

Ontwerpresolutie Amendement

· afgestemd moeten zijn op de grote 
maatschappelijke uitdagingen,

. het beperkte aantal grote 
maatschappelijke uitdagingen niet 
kunnen overschrijden en afgestemd 
moeten zijn op deze grote maatschappelijke 
uitdagingen,

Or. en

Amendement 277
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – punt 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

• moeten voortbouwen op en gebruik 
moeten maken van tal van verschillende 
vormen en methoden van innovatie, met 
name gezien het feit dat de industrie een 
hele reeks kennisvereisten heeft;
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Or. da

Amendement 278

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – punt 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

. deze doelen op samenhangende wijze 
moeten vertalen in specifieke 
doelstellingen binnen het beleidskader en 
de financieringsprogramma’s en -
mechanismen,

Or. en

Amendement 279
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – punt 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

. met name gericht moeten zijn op effecten 
en duidelijke resultaten,

Or. en

Amendement 280
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – punt 4 

Ontwerpresolutie Amendement

gespreid moeten worden over meer dan 
twee beleidsterreinen (DG's) binnen de 

. gespreid en gecoördineerd moeten 
worden over meer dan twee 
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Commissie, en beleidsterreinen (DG's) binnen de 
Commissie, en

Or. en

Amendement 281
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – punt 5 

Ontwerpresolutie Amendement

alle innovatieprogramma's moeten 
omvatten, met inbegrip van de kennis- en 
innovatiegemeenschappen van het EIT;

. alle programma’s voor onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie moeten 
omvatten, met inbegrip van de kennis- en 
innovatiegemeenschappen van het EIT;

Or. en

Amendement 282
Amalia Sartori, Herbert Reul, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian, Alejo 
Vidal-Quadras

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – punt 5 

Ontwerpresolutie Amendement

· alle innovatieprogramma's moeten 
omvatten, met inbegrip van de kennis- en 
innovatiegemeenschappen van het EIT;

. alle programma’s voor onderzoek en 
innovatie moeten omvatten, met inbegrip 
van de kennis- en 
innovatiegemeenschappen van het EIT;

Or. en

Amendement 283
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – punt 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

. rekening moeten houden met 
beschikbare gegevens van beschikbare 
innovatiebarometers om de ontwikkeling 
van innovaties te versterken en de 
productie, de groei en de werkgelegenheid 
in de Europese industriële sector te 
bevorderen,

Or. en

Amendement 284
Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – punt 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

. alle relevante publieke en private 
partners in de toeleveringsketens moeten 
betrekken bij de selectie en ontwikkeling 
van de toekomstige partnerschappen en 
bij de definitie van hun 
governancemodellen,

Or. en

Amendement 285

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – punt 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

. moeten zorgen voor passende deelname 
van belanghebbenden, o.a. KMO’s en 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld,
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Or. en

Amendement 286
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – punt 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

. bestaande initiatieven moeten integreren 
en niet dupliceren,

Or. en

Amendement 287
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – punt 5 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

. KMO’s rechtstreeks in contact moeten 
brengen met grotere multinationale 
ondernemingen om met het oog op een 
succesvolle bedrijfsinnovatie een 
evenwichtige aanpak in de gehele EU tot 
stand te brengen,

Or. en

Amendement 288
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – punt 5 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

. met name gericht moeten zijn op effecten 
en duidelijke resultaten,

Or. en

Amendement 289
Amalia Sartori, Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – punt 5 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

. bestaande instrumenten en initiatieven 
beter moeten coördineren,

Or. en

Amendement 290
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 – alinea 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de Commissie derhalve andere op 
het beginsel van Europese 
innovatiepartnerschappen gebaseerde 
initiatieven te bevorderen en te steunen;

Or. en

Amendement 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de Commissie in de 
verordening voor de verschillende 
fondsen in de periode 2014-2020 met 
voorstellen te komen om het Europees 
innovatiepartnerschap in concrete termen 
te vergemakkelijken,

Or. en

Amendement 292
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. roept de Commissie op jaarlijks verslag 
uit te brengen bij het Parlement over alle 
EIP's, en twee keer per jaar over het eerste 
proefproject;

33. roept de Commissie op jaarlijks verslag 
uit te brengen bij het Parlement over alle 
EIP's, en twee keer per jaar over het eerste 
proefproject, en verzoekt het Europees 
Parlement bij alle stadia van de uitvoering 
van de EIP’s te betrekken;

Or. en

Amendement 293
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Amalia Sartori, Bendt Bendtsen, Evžen 
Tošenovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. verzoekt de Commissie een 
innovatiepartnerschap voor grondstoffen 
in het leven te roepen;

Or. en
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Amendement 294
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat de volledige 
betrokkenheid van de regionale en 
plaatselijke niveaus van cruciaal belang is 
om de doelstellingen van de Innovatie-
Unie te bereiken, aangezien deze niveaus 
voldoende dicht bij een brede waaier van 
actoren staan die betrokken zijn bij 
innovatie, en dienst doen als tussenpersoon 
tussen deze verschillende actoren, de 
lidstaten en de EU;

34. benadrukt dat de volledige 
betrokkenheid van de regionale en 
plaatselijke niveaus van cruciaal belang is 
om de doelstellingen van de Innovatie-
Unie te bereiken, aangezien deze niveaus 
voldoende dicht bij een brede waaier van 
actoren staan die betrokken zijn bij 
innovatie, en dienst doen als tussenpersoon 
tussen deze verschillende actoren, de 
lidstaten en de EU; vraagt de Commissie 
daarom discussiepunten en operationele 
regelingen voor te stellen zodat de regio's 
kunnen deelnemen en bijdragen aan het 
leveren van de meest geschikte 
antwoorden op belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen, met 
volledige inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. it

Amendement 295
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat de volledige 
betrokkenheid van de regionale en 
plaatselijke niveaus van cruciaal belang is 
om de doelstellingen van de Innovatie-
Unie te bereiken, aangezien deze niveaus 
voldoende dicht bij een brede waaier van 
actoren staan die betrokken zijn bij 

34. benadrukt dat de volledige 
betrokkenheid van de regionale en 
plaatselijke niveaus van cruciaal belang is 
om de doelstellingen van de Innovatie-
Unie te bereiken, aangezien deze niveaus 
een belangrijke rol spelen bij het 
samenbrengen van bedrijven, 
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innovatie, en dienst doen als 
tussenpersoon tussen deze verschillende 
actoren, de lidstaten en de EU;

kennisinstellingen, overheidsinstanties en 
de burger, niet langer een drieledige 
aanpak, maar de koninklijke weg met vier 
partijen waarbij de belangrijke rol van de 
burger wordt erkend; deze niveaus doen 
dienst als tussenpersoon tussen deze 
verschillende actoren, de lidstaten en de 
EU;

Or. en

Amendement 296
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat de volledige 
betrokkenheid van de regionale en 
plaatselijke niveaus van cruciaal belang is 
om de doelstellingen van de Innovatie-
Unie te bereiken, aangezien deze niveaus 
voldoende dicht bij een brede waaier van 
actoren staan die betrokken zijn bij 
innovatie, en dienst doen als tussenpersoon 
tussen deze verschillende actoren, de 
lidstaten en de EU;

34. benadrukt dat de volledige 
betrokkenheid van de regionale en 
plaatselijke autoriteiten van cruciaal 
belang is om de doelstellingen van de 
Innovatie-Unie te bereiken, aangezien deze 
autoriteiten een belangrijke rol spelen bij 
het samenbrengen van bedrijven, 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen en 
overheidsinstanties (drieledige aanpak) 
omdat zij dienst doen als tussenpersoon 
tussen deze verschillende actoren, de 
lidstaten en de EU;

Or. en

Amendement 297
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. wenst dat alle burgers door 
gebruikmaking van een adequate 
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infrastructuur voor onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie toegang hebben 
tot topinnovatie ten einde hun innovaties 
op de markt te brengen; wijst erop dat dit 
het halen van de doelstellingen in het 
kader van de EU 2020-strategie zal 
vergemakkelijken; onderstreept dat 
sommige lidstaten niet in staat zullen zijn 
de in het kader van de strategie voor 2020 
vastgestelde doelstellingen te 
verwezenlijken en extra steun nodig 
zullen hebben;

Or. en

Amendement 298
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. wijst op het grote potentieel van 
steden in onderzoek en innovatie; is van 
mening dat een slimmer stedelijk beleid 
en het initiatief “intelligente steden” op 
energiegebied, gebaseerd op de 
technologische vooruitgang en het feit dat 
80% van de Europese bevolking in steden 
leeft, waar zich tevens de grootste sociale 
ongelijkheid voordoet, een bijdrage 
zouden leveren aan duurzame 
economische innovatie;

Or. en

Amendement 299
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Titel 7 bis (nieuw), na paragraaf 34 
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Ontwerpresolutie Amendement

Uitvoering van de strategie

Or. en

Amendement 300
António Fernando Correia De Campos, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw), na titel 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verzoekt de Commissie het huidige 
strategiedocument “Innovatie-Unie” te 
vertalen in een actieplan met specifieke 
doelstellingen en meetbare en aan tijd 
gebonden doelen; verzoekt de Commissie 
regelmatig toezicht te houden op de 
geboekte vooruitgang, de belemmeringen 
te beoordelen en mechanismen voor te 
stellen om verbeteringen mogelijk te 
maken, en regelmatig verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement en 
de Raad;

Or. en

Amendement 301
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw), na titel 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. verzoekt de Commissie de 
specifieke instrumenten van het Europees 
innovatiebeleid te beoordelen in 
vergelijking met onze belangrijkste 
buitenlandse concurrenten (VS, Japan en 
de BRIC-landen) en verslag uit te 
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brengen over het vergelijken van de 
prestaties op het gebied van innovatie;

Or. en

Amendement 302
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. benadrukt dat het van belang is het 
innovatiebeleid aan te passen aan de 
specifieke behoeften van de regio’s; wijst 
erop dat het gezien de cruciale rol van 
regionale en lokale instanties bij het 
opzetten en uitvoeren van de 
innovatieprogramma’s onmogelijk is 
dezelfde ontwikkelingsstrategie op alle 
regio’s toe te passen;

Or. en


