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Amendement 1
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat het aantal 
bedrijven dat in Europa wil investeren in 
2011 met 5% is toegenomen, ook al is het 
gemiddelde aantal nieuwe banen per 
investeringsproject gelijk gebleven;

1. is ingenomen met het feit dat het aantal 
bedrijven dat in Europa wil investeren in 
2011 met 5% is toegenomen; betreurt 
echter dat het gemiddelde aantal nieuwe 
banen per investeringsproject gelijk is 
gebleven;

Or. en

Amendement 2
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat verbeterde 
raamvoorwaarden voor fabrikanten en 
producenten in de EU een belangrijke 
stimulans zouden bieden voor 
investeringen;

Or. de

Amendement 3
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de noodzaak tot 2. onderstreept dat de Europese interne 
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harmonisatie en vereenvoudiging van de 
regelgeving en de fiscale voorwaarden om 
vrije en eerlijke concurrentie en 
octrooibescherming te kunnen garanderen 
en om beleggers gemakkelijker toegang 
tot de EU-markt te verschaffen;

markt met 500 miljoen consumenten 
belangrijke voordelen biedt voor beleggers 
die verder ontwikkeld moeten worden; 
verzoekt in die context om een zo groot 
mogelijke harmonisatie van de 
regelgeving voor producten en diensten en 
om het verder afbouwen van onnodige 
bureaucratie voor ondernemingen die 
internationaal actief zijn; roept de 
Commissie op om de mededingingsregels 
en de basisvrijheden die in het Verdrag 
betreffende de Europese Unie zijn 
vastgelegd, consequent te handhaven om 
vrije en eerlijke concurrentie en 
octrooibescherming te kunnen garanderen 
op de interne markt;

Or. de

Amendement 4
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de noodzaak tot 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
regelgeving en de fiscale voorwaarden om 
vrije en eerlijke concurrentie en 
octrooibescherming te kunnen garanderen 
en om beleggers gemakkelijker toegang tot 
de EU-markt te verschaffen;

2. onderstreept de noodzaak tot 
vereenvoudiging van de regelgeving, 
beperking van de administratieve 
rompslomp en verbetering van de 
voorwaarden voor ondernemingen om 
vrije en eerlijke concurrentie en 
octrooibescherming te kunnen garanderen 
en om beleggers gemakkelijker toegang tot 
de EU-markt te verschaffen; onderschrijft 
het gebruik van fiscale regelingen die het 
eenvoudiger en aantrekkelijker maken om 
te investeren op EU-markten, in het 
bijzonder op lange termijn en in 
infrastructuurprojecten;

Or. en
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Amendement 5
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de noodzaak tot 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
regelgeving en de fiscale voorwaarden om 
vrije en eerlijke concurrentie en 
octrooibescherming te kunnen garanderen 
en om beleggers gemakkelijker toegang 
tot de EU-markt te verschaffen;

2. onderstreept de noodzaak tot 
harmonisatie van de regelgeving en 
convergentie van de fiscale voorwaarden 
om eerlijke concurrentie te kunnen 
garanderen, benadrukt de behoefte aan 
een mkb-vriendelijk octrooistelsel;

Or. en

Amendement 6
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de noodzaak tot 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
regelgeving en de fiscale voorwaarden om 
vrije en eerlijke concurrentie en 
octrooibescherming te kunnen garanderen 
en om beleggers gemakkelijker toegang tot 
de EU-markt te verschaffen;

2. onderstreept de noodzaak tot 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
regelgeving en het bevorderen van fiscale 
voorwaarden die aanzetten tot BDI, zoals 
belastingkrediet voor onderzoek en 
ontwikkeling, om vrije en eerlijke 
concurrentie en octrooibescherming te 
kunnen garanderen en om beleggers 
gemakkelijker toegang tot de EU-markt te 
verschaffen;

Or. en

Amendement 7
Fiona Hall



PE480.654v04-00 6/33 AM\893373NL.doc

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de noodzaak tot 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
regelgeving en de fiscale voorwaarden om 
vrije en eerlijke concurrentie en 
octrooibescherming te kunnen garanderen 
en om beleggers gemakkelijker toegang tot 
de EU-markt te verschaffen;

2. onderstreept de noodzaak tot coördinatie
en vereenvoudiging van de regelgeving om 
vrije en eerlijke concurrentie en 
octrooibescherming te kunnen garanderen 
en om beleggers gemakkelijker toegang tot 
de EU-markt te verschaffen;

Or. en

Amendement 8
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de noodzaak tot 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
regelgeving en de fiscale voorwaarden om 
vrije en eerlijke concurrentie en 
octrooibescherming te kunnen garanderen 
en om beleggers gemakkelijker toegang tot 
de EU-markt te verschaffen;

2. onderstreept de noodzaak tot 
harmonisatie en vereenvoudiging van de 
regelgeving en de fiscale voorwaarden om 
vrije en eerlijke concurrentie en 
intellectueel eigendom en 
octrooibescherming te kunnen garanderen 
en om beleggers gemakkelijker toegang tot 
de EU-markt te verschaffen;

Or. en

Amendement 9
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat beleggers met een 
natuurlijke langetermijnvisie, zoals 



AM\893373NL.doc 7/33 PE480.654v04-00

NL

verzekeringsfondsen en pensioenfondsen, 
in staat gesteld en aangemoedigd moeten 
worden om investeringen op langere 
termijn te doen; is bezorgd dat de eisen uit 
de EU-regelgeving voor liquiditeit en 
kapitaaltoereikendheid 
langetermijninvesteringen kunnen 
ontraden; stelt voor om de 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving 
voor dergelijke beleggers nauwkeurig te 
monitoren en indien nodig aan te passen;

Or. en

Amendement 10
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het belangrijk is 
hoogwaardige intellectuele 
eigendomsrechten te beschermen en 
tegelijkertijd innovatieve producten en 
diensten te ontwikkelen en het rendement 
op investeringen te garanderen; verzoekt 
om zo snel mogelijk een mechanisme ter 
ondersteuning van intellectuele 
eigendomsrechten in te stellen, in het 
bijzonder bij het uitwerken van een
gezamenlijke 
octrooibeschermingsprocedure en een 
gezamenlijke 
geschillenbeslechtingsprocedure in alle 
lidstaten;

Or. lt

Amendement 11
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat Europa de 
aantrekkelijkheid van 
langetermijninvesteringen enkel in stand 
kan houden als het het 
mededingingsvermogen van alle regio's 
van de Europese Unie ontwikkelt door te 
investeren in vaardigheden en 
innovatiecapaciteit en door het 
aanpassingsvermogen te bevorderen;

Or. ro

Amendement 12
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. respecteert de subsidiariteit van de 
lidstaten ten aanzien van fiscale 
aangelegenheden maar beveelt de 
lidstaten aan om te bekijken of hun 
belastingstelsels voldoende stimulansen 
bieden voor langetermijninvesteringen; 
merkt eveneens op dat stabiele en zekere 
beleidsbeslissingen van essentieel belang 
zijn voor het aanmoedigen van 
investeringen, in het bijzonder 
investeringen in infrastructuurprojecten 
op de langere termijn;

Or. en

Amendement 13
Jürgen Creutzmann
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de toekomstige 
aantrekkingskracht van de EU vooral
gelegen is in het behoud van haar reputatie 
op het stuk van kwaliteit, specialisatie en 
geschoolde arbeidskrachten, en tegelijk in 
haar lagere bedrijfskosten; 

3. is van mening dat de toekomstige 
aantrekkingskracht van de EU eveneens
gelegen is in het behoud van haar 
mededingingsvermogen op het stuk van 
specialisatie en geschoolde 
arbeidskrachten, en tegelijk in het 
uitwerken van de juiste raamvoorwaarden 
om bedrijven in staat te stellen om hun 
doeltreffendheid te vergroten;

Or. de

Amendement 14
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de toekomstige 
aantrekkingskracht van de EU vooral 
gelegen is in het behoud van haar reputatie 
op het stuk van kwaliteit, specialisatie en 
geschoolde arbeidskrachten, en tegelijk in 
haar lagere bedrijfskosten;

3. is van mening dat de toekomstige 
aantrekkingskracht van de EU vooral 
gelegen is in het behoud van haar reputatie 
op het stuk van kwaliteit, specialisatie en 
geschoolde arbeidskrachten, en tegelijk in 
haar lagere bedrijfskosten; is van mening 
dat de lidstaten van de EU om die 
reputatie in stand te houden de begroting 
voor onderwijs duidelijk gescheiden 
moeten houden en hun onderwijsstelsels 
moeten bijstellen om de productiviteit te 
verhogen;

Or. en

Amendement 15
Rolandas Paksas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de toekomstige 
aantrekkingskracht van de EU vooral 
gelegen is in het behoud van haar reputatie 
op het stuk van kwaliteit, specialisatie en 
geschoolde arbeidskrachten, en tegelijk in 
haar lagere bedrijfskosten;

3. is van mening dat de toekomstige 
aantrekkingskracht van de EU voor
investeringen vooral gelegen zal zijn in 
haar vermogen om haar reputatie op het 
stuk van kwaliteit en specialisatie, haar 
capaciteiten op het vlak van 
wetenschappelijk onderzoek en innovatie,
en geschoolde en gediversifieerde 
arbeidskrachten te behouden, en tegelijk in 
haar lagere bedrijfskosten;

Or. lt

Amendement 16
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de toekomstige 
aantrekkingskracht van de EU vooral 
gelegen is in het behoud van haar reputatie 
op het stuk van kwaliteit, specialisatie en 
geschoolde arbeidskrachten, en tegelijk in 
haar lagere bedrijfskosten;

3. is van mening dat de toekomstige 
aantrekkingskracht van de EU vooral 
gelegen is in het behoud van haar reputatie 
op het stuk van kwaliteit, specialisatie, 
innovatiecapaciteit en hooggeschoolde
arbeidskrachten, en tegelijk in haar lagere 
bedrijfskosten en een beperktere 
administratieve rompslomp;

Or. en

Amendement 17
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de toekomstige 
aantrekkingskracht van de EU vooral 
gelegen is in het behoud van haar reputatie 
op het stuk van kwaliteit, specialisatie en 
geschoolde arbeidskrachten, en tegelijk in 
haar lagere bedrijfskosten;

3. is van mening dat de toekomstige 
aantrekkingskracht van de EU vooral 
gelegen is in het behoud van haar reputatie 
op het stuk van kwaliteit, specialisatie en 
geschoolde arbeidskrachten, en tegelijk in 
haar lagere bedrijfskosten door een flexibel 
ondernemingsklimaat te verzekeren en de 
administratieve lasten voor 
ondernemingen te verlagen;

Or. en

Amendement 18
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de toekomstige 
aantrekkingskracht van de EU vooral 
gelegen is in het behoud van haar reputatie 
op het stuk van kwaliteit, specialisatie en 
geschoolde arbeidskrachten, en tegelijk in 
haar lagere bedrijfskosten;

3. is van mening dat de toekomstige 
aantrekkingskracht van de EU vooral 
gelegen is in het behoud van haar reputatie 
op het stuk van kwaliteit, specialisatie en 
geschoolde arbeidskrachten die de 
productiviteit en doeltreffendheid helpen 
verhogen;

Or. en

Amendement 19
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat de toekomstige 
aantrekkingskracht van de EU vooral 

3. is van mening dat de toekomstige 
aantrekkingskracht van de EU vooral 
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gelegen is in het behoud van haar reputatie 
op het stuk van kwaliteit, specialisatie en 
geschoolde arbeidskrachten, en tegelijk in 
haar lagere bedrijfskosten;

gelegen is in het behoud van haar reputatie 
op het stuk van kwaliteit, duurzaamheid, 
specialisatie en geschoolde 
arbeidskrachten;

Or. en

Amendement 20
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het Europese actieplan 
inzake e-overheid toe te passen, dat zij 
kunnen aanwenden om ook voor
ondernemingen op een doeltreffendere en 
goedkopere manier e-overheidsdiensten te 
verlenen, zowel op lokaal als op 
grensoverschrijdend niveau.

Or. ro

Amendement 21
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de behoefte aan 
vereenvoudiging en harmonisatie van de 
regels en de uitwerking van fiscale 
stimulansen om een Europese ruimte voor 
durfkapitaal te creëren die investeringen 
kan aantrekken en de oprichting van 
hoogtechnologische startende 
ondernemingen kan bevorderen;

Or. en
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Amendement 22
Lambert van Nistelrooij
Seán Kelly
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de behoefte aan een gelijke 
behandeling van handelspartners zoals 
China om de eenrichtingsstroom van 
kennis en productiecapaciteit een halt toe 
te roepen en constructieve samenwerking 
aan te moedigen;

Or. en

Amendement 23
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat voortgezette 
investeringen in menselijk kapitaal en de 
mobiliteit van vakmensen absolute 
voorwaarden zijn om over zulke 
geschoolde arbeidskrachten te kunnen 
beschikken;

Or. en

Amendement 24
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst op de belangrijke bijdrage van 
slimme regelgeving aan de 
vereenvoudiging en beperking van 
administratieve en ondernemingskosten, 
in het bijzonder in de context van het 
mkb;

Or. en

Amendement 25
Lambert van Nistelrooij
Seán Kelly
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst op het belang van een 
onderzoeksinfrastructuur op hoog niveau 
in de EU om de aantrekkingskracht in 
essentiële sectoren de komende jaren te 
behouden;

Or. en

Amendement 26
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – inleidende formule

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de EU, wil zij meer 
investeringen aantrekken:

4. onderstreept dat de EU en de lidstaten, 
willen zij meer investeringen aantrekken:

Or. en
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Amendement 27
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter a

Ontwerpadvies Amendement

a) moet uitgroeien tot een leider op het 
gebied van nieuwe vormen van 
economische technologie, in de zin van 
duurzame en digitale industrieën, 
sleuteltechnologieën en hernieuwbare 
energie, 

a) betere raamvoorwaarden voor 
onderzoek en innovatie moet bieden, in 
het bijzonder met betrekking tot 
sleuteltechnologieën voor de toekomst, 
groene technologieën en 
informatietechnologieën,

Or. de

Amendement 28
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter a

Ontwerpadvies Amendement

a) moet uitgroeien tot een leider op het 
gebied van nieuwe vormen van 
economische technologie, in de zin van 
duurzame en digitale industrieën, 
sleuteltechnologieën en hernieuwbare 
energie,

a) moet uitgroeien tot een leider op het 
gebied van nieuwe vormen van 
economische technologie, in de zin van 
duurzame en digitale industrieën, 
sleuteltechnologieën en hernieuwbare 
energie, en zich sterker moet toespitsen op 
het verwerven van leiderschap in die 
gebieden waarvoor verwacht wordt dat de 
grote maatschappelijke uitdagingen in de 
toekomst mondiale markten zullen doen 
ontstaan,

Or. en

Amendement 29
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter a
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Ontwerpadvies Amendement

a) moet uitgroeien tot een leider op het 
gebied van nieuwe vormen van 
economische technologie, in de zin van
duurzame en digitale industrieën, 
sleuteltechnologieën en hernieuwbare 
energie,

a) moet uitgroeien tot een leider op het 
gebied van nieuwe vormen van
technologie, zoals op het vlak van 
duurzame, koolstofarme en digitale 
industrieën, sleuteltechnologieën,
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie,

Or. en

Amendement 30
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter a

Ontwerpadvies Amendement

a) moet uitgroeien tot een leider op het 
gebied van nieuwe vormen van
economische technologie, in de zin van 
duurzame en digitale industrieën, 
sleuteltechnologieën en hernieuwbare 
energie,

a) moet uitgroeien tot een leider op het 
gebied van economische sectoren, in de zin 
van duurzame en digitale industrieën, 
sleuteltechnologieën, groene 
technologieën en hernieuwbare energie,

Or. en

Amendement 31
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter a bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

a bis) economische en doeltreffende 
bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten moet bieden om de EU 
aantrekkelijker te maken voor 
innovatiegerichte bedrijven, in het 
bijzonder via een snelle invoering van het 
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Gemeenschapsoctrooi,

Or. de

Amendement 32
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter a bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

a bis) investeren in het omzetten van de 
resultaten van Europees onderzoek en 
ontwikkeling in succesvolle innovatieve 
producten en ondernemingsmodellen die 
de Europese economieën en 
maatschappijen ten goede zouden komen,

Or. en

Amendement 33
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter b

Ontwerpadvies Amendement

b) moet investeren in het commerciële 
succes van innovatiegerichte bedrijven en
daaraan steun moet verlenen,

b) steun moet verlenen aan het 
commerciële succes van innovatiegerichte 
bedrijven, bijvoorbeeld via 
bedrijvenparken met incubatie-units om 
technologie- en kennisoverdracht te 
kunnen waarborgen, met name ten 
behoeve van mkb-bedrijven en jonge 
ondernemers, waardoor synergievorming 
tussen onderzoek, onderwijs en innovatie 
wordt bevorderd,

Or. de
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Amendement 34
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter b

Ontwerpadvies Amendement

b) moet investeren in het commerciële 
succes van innovatiegerichte bedrijven en 
daaraan steun moet verlenen,

b) investeringen in het commerciële succes 
van innovatiegerichte bedrijven moet 
aanmoedigen en mogelijk maken en, waar 
gepast, moet deelnemen in dergelijke 
investeringen,

Or. en

Amendement 35
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter b

Ontwerpadvies Amendement

b) moet investeren in het commerciële 
succes van innovatiegerichte bedrijven en 
daaraan steun moet verlenen,

b) moet investeren in het commerciële 
succes en de duurzaamheid en 
maatschappelijke waarde van 
innovatiegerichte bedrijven en daaraan 
steun moet verlenen,

Or. en

Amendement 36
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter b bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

b bis) stimulansen moet bieden en 
mechanismen moet ondersteunen voor 
bedrijven die externe markten willen 
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aanboren en naar externe markten willen 
uitbreiden,

Or. en

Amendement 37
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter b ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

b ter) normen moet bevorderen die 
bijdragen aan de ontwikkeling van 
innovatie in nieuwe producten en 
diensten, door de toegang tot markten te 
vergemakkelijken, interoperabiliteit 
tussen nieuwe en bestaande producten, 
diensten en processen mogelijk te maken, 
de bescherming van de gebruikers te 
verbeteren en de consumenten het nodige 
vertrouwen te geven in innovatieve 
producten en diensten,

Or. en

Amendement 38
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter c

Ontwerpadvies Amendement

c) in alle regio's van de EU stedelijke 
infrastructuurprojecten – o.a. in de vorm 
van digitale infrastructuur – moet 
opzetten, alsmede innovatiegerichte 
bedrijvenparken met incubatie-units om 
technologie- en kennisoverdracht te 
kunnen waarborgen, met name ten 
behoeve van mkb-bedrijven en jonge 
ondernemers, waardoor synergievorming 

c) de gecoördineerde uitbreiding van 
infrastructuur op het gebied van vervoer, 
energie en telecommunicatie in alle regio's 
van de EU moet blijven bevorderen, 
bijvoorbeeld via overheidsprogramma's en 
de uitgifte van projectobligaties,
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tussen onderzoek, onderwijs en innovatie 
wordt bevorderd,

Or. de

Amendement 39
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter c

Ontwerpadvies Amendement

c) in alle regio's van de EU stedelijke 
infrastructuurprojecten – o.a. in de vorm 
van digitale infrastructuur – moet opzetten, 
alsmede innovatiegerichte bedrijvenparken 
met incubatie-units om technologie- en 
kennisoverdracht te kunnen waarborgen, 
met name ten behoeve van mkb-bedrijven 
en jonge ondernemers, waardoor 
synergievorming tussen onderzoek, 
onderwijs en innovatie wordt bevorderd,

c) in regio's van de EU stedelijke en 
landelijke infrastructuurprojecten – o.a. in 
de vorm van digitale infrastructuur – moet 
aanmoedigen waar die ontbreken, 
alsmede innovatiegerichte bedrijvenparken 
met incubatie-units moet aanmoedigen om 
technologie- en kennisoverdracht en het 
delen van uitrusting en vaardigheden 
mogelijk te maken, met name ten behoeve 
van mkb-bedrijven en, waar gepast, alle 
ondernemers die samenwerken met andere 
industriële en economische partners, 
waardoor synergievorming tussen 
onderzoek, onderwijs en innovatie wordt 
bevorderd,

Or. en

Amendement 40
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter c

Ontwerpadvies Amendement

c) in alle regio's van de EU stedelijke 
infrastructuurprojecten – o.a. in de vorm 
van digitale infrastructuur – moet opzetten, 
alsmede innovatiegerichte bedrijvenparken 

c) in alle regio's van de EU stedelijke 
infrastructuurprojecten – o.a. in de vorm 
van digitale infrastructuur –, schone en 
duurzame energie, gebouwen en vervoer
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met incubatie-units om technologie- en 
kennisoverdracht te kunnen waarborgen, 
met name ten behoeve van mkb-bedrijven 
en jonge ondernemers, waardoor 
synergievorming tussen onderzoek, 
onderwijs en innovatie wordt bevorderd,

moet opzetten; innovatiegerichte 
bedrijvenparken met incubatie-units moet 
ondersteunen om technologie- en 
kennisoverdracht te versnellen, met name 
ten behoeve van mkb-bedrijven en 
vrouwelijke en jonge ondernemers, 
waardoor synergievorming tussen 
onderzoek, onderwijs en innovatie wordt 
bevorderd,

Or. en

Amendement 41
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter c

Ontwerpadvies Amendement

c) in alle regio's van de EU stedelijke 
infrastructuurprojecten – o.a. in de vorm 
van digitale infrastructuur – moet opzetten, 
alsmede innovatiegerichte bedrijvenparken 
met incubatie-units om technologie- en 
kennisoverdracht te kunnen waarborgen, 
met name ten behoeve van mkb-bedrijven 
en jonge ondernemers, waardoor 
synergievorming tussen onderzoek, 
onderwijs en innovatie wordt bevorderd,

c) in alle regio's van de EU stabiele 
stedelijke 
infrastructuurontwikkelingsprojecten –
o.a. in de vorm van digitale infrastructuur –
moet opzetten, alsmede innovatiegerichte 
bedrijvenparken met incubatie-units met 
het oog op het waarborgen van 
technologie- en kennisoverdracht, met 
name ten behoeve van mkb-bedrijven en 
jonge ondernemers, waardoor 
synergievorming tussen wetenschappelijk
onderzoek, onderwijs en innovatie wordt 
bevorderd,

Or. lt

Amendement 42
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d
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Ontwerpadvies Amendement

d) de betrouwbaarheid van de voorziening 
met energie en niet-energetische 
grondstoffen moet garanderen om te 
bevorderen dat de EU uitgroeit tot een 
aantrekkelijke industriebasis;

d) de betrouwbaarheid van de voorziening 
met energie en niet-energetische 
grondstoffen moet garanderen, in het 
bijzonder door de voorkeur te geven aan 
hergebruik, recycling en onderzoek naar 
alternatieven, om te bevorderen dat de EU 
uitgroeit tot een aantrekkelijke 
industriebasis;

Or. en

Amendement 43
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d

Ontwerpadvies Amendement

d) de betrouwbaarheid van de voorziening 
met energie en niet-energetische 
grondstoffen moet garanderen om te 
bevorderen dat de EU uitgroeit tot een 
aantrekkelijke industriebasis;

d) de duurzaamheid van de voorziening 
met energie en niet-energetische 
grondstoffen moet garanderen om te 
bevorderen dat de EU uitgroeit tot een 
aantrekkelijke industriebasis;

Or. en

Amendement 44
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d

Ontwerpadvies Amendement

d) de betrouwbaarheid van de voorziening 
met energie en niet-energetische 
grondstoffen moet garanderen om te 
bevorderen dat de EU uitgroeit tot een 
aantrekkelijke industriebasis;

d) de betrouwbaarheid en betaalbaarheid 
van de voorziening met energie en niet-
energetische grondstoffen moet garanderen 
om te bevorderen dat de EU uitgroeit tot 
een aantrekkelijke industriebasis;
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Or. de

Amendement 45
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d bis) de bestaande belemmeringen voor 
de interne markt moet blijven wegwerken 
door het vrij verkeer van kapitaal, arbeid, 
producten en diensten te bevorderen, 
voort te bouwen op de aantrekkingskracht 
van een markt van 500 miljoen 
Europeanen en het 
mededingingsvermogen van 
ondernemingen te stimuleren;

Or. en

Amendement 46
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d bis) het derde energiepakket volledig ten 
uitvoer moet leggen om ondernemingen 
en huishoudens die willen deelnemen aan 
de Europese energiemarkt toegang tot die 
markt te verschaffen; 

Or. en

Amendement 47
Ioannis A. Tsoukalas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d bis) wijst op de behoefte aan meer 
investeringen in onderzoek en innovatie, 
ondanks het economische klimaat, 
aangezien zij de basis vormen voor 
economische en sociale ontwikkeling;

Or. en

Amendement 48
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d bis) bedrijfsinvesteringen door zowel 
niet-financiële bedrijven als door 
financiële beleggers moet aanmoedigen 
en mogelijk moet maken;

Or. en

Amendement 49
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d bis) maatregelen moet treffen om de 
arbeidsmarkten flexibeler te maken en
beter te laten inspelen op nieuwe 
investeringen,

Or. en
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Amendement 50
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d bis) verdere investeringen in een 
stabiele infrastructuur voor vervoer en 
logistiek moet waarborgen;

Or. lt

Amendement 51
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d bis) is van mening dat er verder gewerkt 
moet worden aan een sterke basis voor 
overheidsonderzoek in nauwe 
samenwerking met de industrie en de 
maatschappij in het algemeen, ter 
ondersteuning van technologische 
innovatie en particuliere investeringen in 
O&O;

Or. en

Amendement 52
Lambert van Nistelrooij
Seán Kelly
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

d bis) is van mening dat het kader voor 
overheidssteun voor innovatieve 
industriële ontwikkelingen opnieuw 
geformuleerd moet worden en open 
innovatie en hoogwaardige productie in 
de Europese regio's bevorderd moeten 
worden;

Or. en

Amendement 53
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d ter) de prioriteit moet geven aan het 
behoud van een sterke productiebasis in 
de EU, in het bijzonder in sectoren waarin 
Europa traditioneel een sterke positie 
bekleedt, zoals de auto-industrie, de 
ruimtevaart, de farmaceutica of de 
chemie, en in nieuwe hoogtechnologische 
gebieden waar een sterke basis in de 
industrie van essentieel belang is voor de 
innovatie van producten, processen en 
diensten en het scheppen van banen,

Or. en

Amendement 54
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d ter) de binnenlandse vraag in de 
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kerneconomieën moet stimuleren om 
investeringen, zowel in de kern als in de 
periferie, aantrekkelijker te maken voor 
buitenlandse beleggers,

Or. en

Amendement 55
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d ter) moet erkennen dat lange 
tijdsschema's en onzekerheid in de 
beslissingen ten aanzien van planning en 
ontwikkeling investeringen kunnen 
ontraden;

Or. en

Amendement 56
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d quater) het historische erfgoed van 
Europa moet benutten door de culturele 
sectoren, sport en toerisme te bevorderen 
als groeiende en aantrekkelijke markten,

Or. en

Amendement 57
Seán Kelly
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d quater) de verkeersverbindingen tussen 
de kern en de periferie moet verbeteren 
door de trans-Europese netwerken en de 
Connecting Europe Facility meer armslag 
te geven;

Or. en

Amendement 58
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d quinquies) de trans-Atlantische 
economie moet bevorderen als onze 
belangrijkste handelspartner en partner 
op het vlak van buitenlandse directe 
investeringen op dit moment, waarbij ze 
de stromen van gekwalificeerde banen in 
beide regio's beter moet benutten en moet 
putten uit het potentieel voor het 
versterken van de innovatie-economie,

Or. en

Amendement 59
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter d sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

d sexies) nieuwe faillissementswetten 
moet uitwerken om een 
tweedekansenbeleid aan te moedigen om 
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ondernemerschap en de doorstart van 
nieuwe ondernemingen te bevorderen, 
uitgaand van het voordeel dat de 
opgedane ervaring van ondernemers die 
failliet zijn gegaan, biedt;

Or. en

Amendement 60
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt voor om een Europees 
investeringsplan uit te werken om de 
landen van de Europese Unie tot de meest 
concurrentiekrachtige landen ter wereld 
te maken met betrekking tot de trans-
Europese infrastructuurnetwerken, in het 
bijzonder netwerken tussen lidstaten op 
het vlak van energie, 
informatietechnologie en de (bijzonder 
snelle)communicatiesector, industrie, 
universiteitsnetwerken, ruimtevaart, 
vervoer (hogesnelheidstreinen, snelwegen 
op zee, havens, riviernetwerken enz.) en 
gezondheid;

Or. fr

Amendement 61
Vicky Ford, Gunnar Hökmark

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie voor een programma dat zich 
concentreert op de concurrentiekracht van 

5. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie voor een programma dat zich 
concentreert op de concurrentiekracht van 



PE480.654v04-00 30/33 AM\893373NL.doc

NL

het mkb, maar wijst er eens te meer op dat 
de EU de toegang tot financiering voor 
mkb-bedrijven moet vereenvoudigen, 
bijvoorbeeld door gestalte te geven aan
een effectief EU-systeem voor het 
aantrekken van durfkapitaal en door 
private-equitybedrijven een grotere rol toe 
te bedelen bij de financiering van 
langetermijngerichte bedrijfsgroei.

het mkb, wijst op en is ingenomen met 
recente toenames in durfkapitaal en 
kapitaal van business angels in 
verschillende lidstaten van de EU, maar 
wijst er eens te meer op dat de EU de 
regelgeving en de toegang tot financiering 
voor mkb-bedrijven en andere 
marktdeelnemers moet vereenvoudigen, 
door effectieve systemen voor het 
aantrekken van durfkapitaal en kapitaal 
van business angels in heel de EU aan te 
moedigen en door private- en public-
equityinvesteringen een grotere rol toe te 
bedelen bij de financiering van 
langetermijngerichte bedrijfsgroei.

Or. en

Amendement 62
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie voor een programma dat zich 
concentreert op de concurrentiekracht van 
het mkb, maar wijst er eens te meer op dat 
de EU de toegang tot financiering voor 
mkb-bedrijven moet vereenvoudigen, 
bijvoorbeeld door gestalte te geven aan een 
effectief EU-systeem voor het aantrekken 
van durfkapitaal en door private-
equitybedrijven een grotere rol toe te 
bedelen bij de financiering van 
langetermijngerichte bedrijfsgroei.

5. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie voor een programma dat zich 
concentreert op de concurrentiekracht van 
het mkb, maar wijst er eens te meer op dat 
de EU de toegang tot financiering voor 
mkb-bedrijven moet vereenvoudigen, 
bijvoorbeeld door gestalte te geven aan een 
effectief EU-systeem voor het aantrekken 
van durfkapitaal en door private-
equitybedrijven een grotere rol toe te 
bedelen bij de financiering van 
langetermijngerichte bedrijfsgroei; 
verzoekt de Commissie om actiever samen 
te werken met de EIB en met andere 
internationale financiële instellingen om 
innovatieve financieringsmechanismen op 
te zetten voor het financieren van 
transacties waarbij mkb-bedrijven 
betrokken zijn.
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Or. lt

Amendement 63
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie voor een programma dat zich 
concentreert op de concurrentiekracht van 
het mkb, maar wijst er eens te meer op dat 
de EU de toegang tot financiering voor 
mkb-bedrijven moet vereenvoudigen, 
bijvoorbeeld door gestalte te geven aan een 
effectief EU-systeem voor het aantrekken 
van durfkapitaal en door private-
equitybedrijven een grotere rol toe te 
bedelen bij de financiering van 
langetermijngerichte bedrijfsgroei.

5. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie voor een programma dat zich 
concentreert op de concurrentiekracht van 
ondernemingen en van het mkb, maar 
wijst er eens te meer op dat de EU de 
toegang tot financiering voor mkb-
bedrijven sterker moet vereenvoudigen, 
bijvoorbeeld door gestalte te geven aan een 
effectief EU-systeem voor het aantrekken 
van durfkapitaal en door private-
equitybedrijven een grotere rol toe te 
bedelen bij de financiering van 
langetermijngerichte bedrijfsgroei.

Or. de

Amendement 64
Vicky Ford

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent dat veel beleggers mogelijk 
overwegen om buiten de EU te investeren 
als alternatief voor investeringen in de 
lidstaten van de EU; beveelt aan om bij 
het voorstellen van nieuwe EU-wetgeving 
of bij de herziening van bestaande EU-
wetgeving een effectbeoordeling voor te 
bereiden waarin deze voorstellen 
vergeleken worden met equivalente 
wetgeving in belangrijke rechtsstelsels 
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buiten de EU om zo de mogelijke impact 
ervan op investeringen in lidstaten van de 
EU te evalueren.

Or. en

Amendement 65
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het belang van Europese 
normen voor de totstandbrenging van de 
interne markt en voor de 
aantrekkelijkheid van investeringen in de 
EU en van de harmonisatie van Europese 
normen met internationale normen.

Or. ro

Amendement 66
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herhaalt zijn eerdere voorstel dat de 
Commissie, in samenwerking met de EIB 
(met het oog op de kwaliteit van de 
personele middelen van die laatste en 
haar ervaring met het financieren van 
grote infrastructuurprojecten), een 
strategische analyse van 
investeringsfinanciering moet aanvatten, 
zonder daarbij mogelijke scenario's 
terzijde te schuiven, zoals subsidies, de 
vrijgave van bedragen die door de 
lidstaten zijn ingeschreven op het kapitaal 
van de EIB, de EU-inschrijvingen op het 
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kapitaal van de EIB, leningen, 
innovatieve instrumenten, 
financieringsinstrumenten voor 
langetermijnprojecten die niet 
onmiddellijk rendement opleveren, het 
ontwikkelen van garantiestelsels, het 
oprichten van een investeringsafdeling in 
de EU-begroting, financiële consortia van 
Europese, nationale en plaatselijke 
autoriteiten, publiek-private 
partnerschappen enz.

Or. fr

Amendement 67
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is ingenomen met de 
kerninitiatieven "een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van 
mondialisering", "een Innovatie-Unie"
en "efficiënt gebruik van hulpbronnen"
(kerninitiatieven van de Europa 2020-
strategie), die ertoe zullen bijdragen om 
investeringen in Europa aantrekkelijker 
te maken, banen te scheppen binnen de 
EU en het mededingingsvermogen van de 
EU op internationaal niveau te 
handhaven.

Or. ro


