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Amendement 1
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU juist tijdens de
economische crisis haar inspanningen voor 
de voltooiing van de Innovatie-Unie en 
voor een duurzame economische groei 
moet versterken en dat de daartoe ter 
beschikking staande middelen op grond 
van de kritieke begrotingstoestand in vele 
lidstaten en van de EU beperkt zijn en 
daarom bijzonder doeltreffend moeten 
worden aangewend;

A. overwegende dat de EU juist in deze 
tijden van economische, financiële en 
sociale crisis haar inspanningen voor de 
voltooiing van de Innovatie-Unie en voor 
de totstandbrenging van duurzame 
economische groei moet versterken en dat 
de daartoe ter beschikking staande 
middelen op grond van de kritieke 
begrotingstoestand in vele lidstaten en 
regio's beperkt zijn en daarom bijzonder 
doeltreffend moeten worden aangewend;

Or. en

Amendement 2
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat slimme 
specialisatie een concept van het 
innovatiebeleid is dat gericht is op de 
bevordering van een efficiënt en 
doeltreffend gebruik van de publieke 
investeringen in onderzoek, en als doel 
heeft regionale innovatie te stimuleren om 
economische groei en welvaart te 
realiseren door de regio's in staat te 
stellen zich op een doeltreffende manier te 
richten op hun sterke punten, om aldus te 
voorkomen dat de investering te sterk 
wordt verspreid over verschillende 
technologiegebieden, waarbij het risico 
bestaat dat de impact op een bepaald 
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gebied wordt beperkt;

Or. en

Amendement 3
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat ondersteuning van 
wetenschappelijk onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie 
als een van de doelstellingen van het 
cohesiebeleid opgenomen is in de 
verplichte thematische concentratie in het 
kader van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling voor de jaren 
2014-2020;

Or. pl

Amendement 4
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de regio's voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 er voor 
de eerste keer toe worden verplicht een 
onderzoeks- en innovatiestrategie te 
ontwikkelen met behulp waarvan de 
regionale innovatiekracht moet worden 
versterkt en de uitgaven op het vlak van 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
(O&O&I) beter gecoördineerd en 
gekanaliseerd moeten worden8;

B. overwegende dat de regio's voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 er voor 
de eerste keer toe worden verplicht een 
onderzoeks- en innovatiestrategie te 
ontwikkelen met behulp waarvan de 
regionale innovatiekracht moet worden 
versterkt en de uitgaven op het vlak van 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
(O&O&I) beter gecoördineerd moeten 
worden8;

__________________ __________________
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8 Bijlage V, diagram 1, Ex-
antevoorwaarden, wetgevingsprocedure 
2011/0276(COD), gebaseerd op voorstel 
voor een verordening COM(2011)0615.

8 Bijlage V, diagram 1, Ex-
antevoorwaarden, wetgevingsprocedure 
2011/0276(COD), gebaseerd op voorstel 
voor een verordening COM(2011)0615.

Or. en

Amendement 5
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de regio's zich daarbij 
op enkele prioriteiten dienen te 
concentreren, rekening houdend met hun 
individuele sterke en zwakke punten, die 
als motor voor innovatie de regionale 
economie duurzaam dienen te bevorderen 
of te vernieuwen;

C. overwegende dat de regio's zich daarbij 
op prioriteiten dienen te concentreren die 
rekening houden met hun individuele 
sterke en zwakke punten en die als motor 
voor innovatie de regionale economie 
duurzaam dienen te bevorderen of te 
vernieuwen;

Or. de

Amendement 6
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat er voor de regio's 
ook tekorten en risico's kunnen ontstaan 
wanneer ze zich te sterk in één sector of 
één bedrijfstak specialiseren;

Or. de

Amendement 7
Jens Nilsson
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de regio's een 
dergelijke strategie van de slimme 
specialisatie (S3) dienen uit te werken aan 
de hand van een kritische zelfanalyse en in 
nauwe samenwerking met de regionale 
actoren op het vlak van onderzoek en 
economie, zoals onderzoekscentra, 
universiteiten, hogescholen en met name
de ondernemingen9;

D. overwegende dat de regio's een 
dergelijke strategie voor slimme 
specialisatie (S3) dienen uit te werken aan 
de hand van een kritische zelfanalyse en in 
nauwe samenwerking met de regionale 
actoren op het vlak van onderzoek en 
economie, zoals onderzoekscentra, 
universiteiten, hogescholen, het 
maatschappelijk middenveld en de 
ondernemingen9;

__________________ __________________
9 Zie definitie van de strategie van de
slimme specialisatie, art. 2, lid 2, punt 2 ter 
(nieuw), wetgevingsprocedure 
2011/0276(COD), gebaseerd op voorstel 
voor een verordening COM(2011)0615.

9 Zie definitie van de strategie voor slimme 
specialisatie, art. 2, lid 2, punt 2 ter 
(nieuw), wetgevingsprocedure 
2011/0276(COD), gebaseerd op voorstel 
voor een verordening COM(2011)0615.

Or. en

Amendement 8
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de regio's een 
dergelijke strategie van de slimme 
specialisatie (S3) dienen uit te werken aan 
de hand van een kritische zelfanalyse en in 
nauwe samenwerking met de regionale
actoren op het vlak van onderzoek en 
economie, zoals onderzoekscentra, 
universiteiten, hogescholen en met name 
de ondernemingen9;

D. overwegende dat de regio's een 
dergelijke strategie voor slimme 
specialisatie (S3) dienen uit te werken aan 
de hand van een kritische zelfanalyse en in 
nauwe samenwerking met de regionale 
actoren op het vlak van onderzoek en 
economie, zoals onderzoekscentra, 
universiteiten, hogescholen, relevante 
partners en belanghebbenden en met 
name de ondernemingen9;

__________________ __________________
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9 Zie definitie van de strategie van de
slimme specialisatie, art. 2, lid 2, punt 2 ter 
(nieuw), wetgevingsprocedure 
2011/0276(COD), gebaseerd op voorstel 
voor een verordening COM(2011)0615.

9 Zie definitie van de strategie voor slimme 
specialisatie, art. 2, lid 2, punt 2 ter 
(nieuw), wetgevingsprocedure 
2011/0276(COD), gebaseerd op voorstel 
voor een verordening COM(2011)0615.

Or. en

Amendement 9
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de regio's 
eveneens een investeringsplan voor alle 
voor O&O&I ter beschikking staande
regionale, nationale en EU-middelen 
moeten opstellen en daarin moeten 
vastleggen hoe particuliere investeringen 
extra moeten worden gestimuleerd en 
aangewend om de EU-prioriteiten op het 
vlak van O&O&I in de volgende jaren te 
verwezenlijken;

Or. de

Amendement 10
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat een samenvatting 
van die strategie, of ten minste een 
bijbehorend realisatieplan, in de 
partnerschapsovereenkomst en de 
operationele programma's te vinden moet 
zijn;
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Or. de

Amendement 11
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat de Commissie 
bij het niet naleven van deze ex-
antevoorwaarden de tussentijdse 
betalingen van EFRO-middelen voor de 
thematische doelstelling "versterking van 
O&O&I" mag opschorten;

Or. de

Amendement 12
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat de regio's 
met het oog op multi-level governance in 
het regionaal beleid alle speelruimte 
moeten krijgen bij de realisatie van de ex-
antevoorwaarden;

Or. de

Amendement 13
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat, los van de 
vervulling van deze ex-antevoorwaarden, 
de ontwikkeling van die strategie op basis 
van de gecoördineerde aanpak en de 
intensieve tewerkstelling met haar 
innovatiepotentieel op de middellange en 
lange termijn grote voordelen oplevert 
voor de slagkracht van de O&O&I-
activiteiten van een regio;

Or. de

Amendement 14
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de regio's op om niet alleen oog te 
hebben voor de wettelijke verplichting, 
maar ook voor de kansen die deze strategie 
biedt voor elke regio afzonderlijk; verzoekt 
alle regio's daarom krachtig vaart te zetten 
achter de uitwerking van hun strategie voor 
slimme specialisatie, indien dit nog niet 
gebeurd is;

2. roept de regio's op om niet alleen oog te 
hebben voor de wettelijke verplichting, 
maar ook voor de kansen die deze strategie 
biedt voor elke regio afzonderlijk; verzoekt 
alle regio's daarom krachtig vaart te zetten 
achter de uitwerking van hun strategie voor 
slimme specialisatie, indien dit nog niet 
gebeurd is, en eventueel oudere 
strategieën kritisch onder de loep te 
nemen en, zo nodig, te herzien.

Or. de

Amendement 15
Evgeni Kirilov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. roept de regio's op om niet alleen oog te 
hebben voor de wettelijke verplichting, 
maar ook voor de kansen die deze strategie 
biedt voor elke regio afzonderlijk; verzoekt 
alle regio's daarom krachtig vaart te zetten 
achter de uitwerking van hun strategie voor 
slimme specialisatie, indien dit nog niet 
gebeurd is;

2. roept de regio's op om niet alleen oog te 
hebben voor de wettelijke verplichting, 
maar ook voor de kansen die deze strategie 
biedt voor elke regio afzonderlijk; verzoekt 
alle regio's en lidstaten daarom krachtig 
vaart te zetten achter de uitwerking van 
hun strategie voor slimme specialisatie, 
indien dit nog niet gebeurd is, en te 
voorkomen dat er bij ontstentenis van een 
dergelijke strategie vertraging optreedt in 
de verstrekking van EU-financiering voor 
de desbetreffende operationele 
programma's;

Or. en

Amendement 16
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept het belang van de 
adviserende rol van het directoraat-
generaal Regio en andere op dit gebied 
bevoegde directoraten-generaal evenals 
het belang van het platform in Sevilla10 en 
verzoekt hen hun activiteiten in de 
toekomst nog te versterken;

3. onderstreept het belang van het advies 
en de ondersteuning van de Commissie
evenals het belang van het platform in 
Sevilla10 en verzoekt de desbetreffende 
instellingen hun activiteiten ter 
ondersteuning van de strategieën van de 
regio's voor slimme specialisatie nog te 
versterken;

__________________ __________________
10 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 10 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

Or. en

Amendement 17
Hermann Winkler
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verwacht van de verschillende op dit 
gebied bevoegde directoraten-generaal 
van de Commissie dat zij hun interne 
samenwerking versterken om de lidstaten 
en regio's met optimaal deskundig advies 
terzijde te kunnen staan; 

Or. de

Amendement 18
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie de regio's bij 
de opbouw van een slagvaardig 
monitoringsysteem met veelzeggende 
indicatoren te ondersteunen en daarbij 
vooral gegevensmateriaal voor EU-brede 
en internationale vergelijkingen te 
verstrekken;

Or. de

Amendement 19
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat de regio's zeer 
uiteenlopende sterke en zwakke punten 
hebben; roept de regio's daarom op om niet 
zomaar de prioriteiten van andere regio's te 

4. onderstreept dat de regio's aanzienlijke 
verschillen vertonen ten aanzien van hun 
ontwikkelingsniveau, aangezien zij zeer 
uiteenlopende sterke en zwakke punten 
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kopiëren maar hun eigen
concurrentievoordelen te ontwikkelen;

hebben; roept de regio's daarom op om niet 
zomaar de prioriteiten van andere regio's te 
kopiëren maar eigen regionale strategieën 
te ontwikkelen waarin zij inzetten op de
concurrentievoordelen en het potentieel 
voor excellentie van elk land/elke regio, 
om zo bij te dragen tot een verhoging van 
het concurrentievermogen en tot de 
werkgelegenheid;

Or. pt

Amendement 20
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat de regio's zeer 
uiteenlopende sterke en zwakke punten 
hebben; roept de regio's daarom op om niet 
zomaar de prioriteiten van andere regio's 
te kopiëren maar hun eigen 
concurrentievoordelen te ontwikkelen;

4. onderstreept dat de regio's zeer 
uiteenlopende sterke en zwakke punten 
hebben; roept de regio's daarom op om zich 
te richten op de versterking van hun eigen 
concurrentievoordelen;

Or. en

Amendement 21
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat de regio's zeer 
uiteenlopende sterke en zwakke punten 
hebben; roept de regio's daarom op om niet 
zomaar de prioriteiten van andere regio's te 
kopiëren maar hun eigen 
concurrentievoordelen te ontwikkelen;

4. onderstreept dat de regio's zeer 
uiteenlopende sterke en zwakke punten 
hebben; roept de regio's daarom op om niet 
zomaar de prioriteiten van andere regio's te 
kopiëren maar hun eigen 
concurrentievoordelen te ontwikkelen en 
om zich te richten op hun belangrijkste 
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potenties en kenmerken;

Or. en

Amendement 22
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat de regio's zeer 
uiteenlopende sterke en zwakke punten 
hebben; roept de regio's daarom op om niet 
zomaar de prioriteiten van andere regio's te 
kopiëren maar hun eigen 
concurrentievoordelen te ontwikkelen;

4. onderstreept dat de regio's zeer 
uiteenlopende sterke en zwakke punten 
hebben; roept de regio's daarom op om niet 
zomaar de prioriteiten van andere regio's te 
kopiëren maar hun eigen 
concurrentievoordelen te ontwikkelen en te 
streven naar samenwerking met naburige 
regio's;

Or. de

Amendement 23
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept dat regio's zich niet 
alleen moeten richten op hun eigen 
concurrentievoordelen, maar dat in 
bepaalde gevallen ook een breder opgezet 
economisch beleid zinvol kan zijn; 
onderstreept in dit verband het belang van 
"investeren in knappe koppen";

Or. de
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Amendement 24
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beklemtoont dat voor de ontsluiting van 
nieuwe markten niet elke regio een 
voortrekkersrol hoeft te spelen bij het 
bedenken van nieuwe technologieën; stelt 
daarom voor om als alternatief te
investeren in kennis en vaardigheden die 
reeds bestaan in verwante activiteiten 
aangezien de kennisoverdracht daar het 
hoogst is ("related diversity");

5. beklemtoont dat regio's voor de 
ontsluiting van nieuwe markten kunnen 
streven naar een voortrekkersrol bij het 
bedenken van nieuwe technologieën, maar 
ook reeds kunnen investeren in kennis en 
vaardigheden die reeds bestaan in verwante 
activiteiten indien de kennisoverdracht 
daar het hoogst is ("related diversity");

Or. en

Amendement 25
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
voor de versterking van het regionaal 
economisch potentieel om een keten van 
waardecreatie tot stand te brengen die van 
fundamenteel onderzoek via 
gebruikersgericht onderzoek en 
technologieoverdracht naar concreet 
bruikbare economische producten en de 
oprichting van ondernemingen leidt; 
moedigt de regio's daarbij vooral aan om 
het potentieel van kleine en middelgrote 
ondernemingen aan te wenden en te 
bevorderen;

Or. de
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Amendement 26
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. moedigt de regio's aan om te investeren 
in technologie- en sectoroverschrijdende 
activiteiten die transversale effecten 
("cross-cutting links") kunnen sorteren in 
de gehele regionale economie opdat zoveel 
mogelijk ondernemingen, met inbegrip van 
kmo's, daarvan zouden kunnen profiteren;

6. moedigt de regio's aan om te investeren 
in technologie- en sectoroverschrijdende 
activiteiten die transversale effecten 
("cross-cutting links") kunnen sorteren in 
de gehele regionale economie opdat 
ondernemingen, in het bijzonder kmo's, zo 
doeltreffend mogelijk kunnen bijdragen 
tot economische groei en 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 27
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. moedigt de regio's aan om te investeren 
in technologie- en sectoroverschrijdende 
activiteiten die transversale effecten 
("cross-cutting links") kunnen sorteren in 
de gehele regionale economie opdat zoveel 
mogelijk ondernemingen, met inbegrip van 
kmo's, daarvan zouden kunnen profiteren;

6. moedigt de regio's aan om te investeren 
in technologie- en sectoroverschrijdende 
activiteiten die transversale effecten 
("cross-cutting links") kunnen sorteren in 
de gehele regionale economie opdat zoveel 
mogelijk ondernemingen, met inbegrip van 
kmo's en verschillende sectoren, zoals de 
creatieve industrie, daarvan zouden 
kunnen profiteren;

Or. en

Amendement 28
Nikos Chrysogelos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. moedigt de regio's aan om te investeren 
in technologie- en sectoroverschrijdende 
activiteiten die transversale effecten 
("cross-cutting links") kunnen sorteren in 
de gehele regionale economie opdat zoveel 
mogelijk ondernemingen, met inbegrip van 
kmo's, daarvan zouden kunnen profiteren;

6. moedigt de regio's aan om te investeren 
in technologie- en sectoroverschrijdende 
activiteiten die transversale effecten 
("cross-cutting links") kunnen sorteren in 
de gehele regionale economie opdat zoveel 
mogelijk ondernemingen, met inbegrip van 
kmo's en micro-ondernemingen, daarvan 
zouden kunnen profiteren;

Or. en

Amendement 29
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de regio's zich bij de 
keuze van hun prioriteiten niet alleen 
moeten richten op de versterking van hun 
innovatiesystemen met het oog op een 
grotere concurrentiekracht en 
waardecreatie, maar ook op de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen;

7. is van mening dat de regio's zich bij de 
keuze van hun prioriteiten niet alleen 
moeten richten op de versterking van hun 
innovatiesystemen met het oog op een 
grotere concurrentiekracht en 
waardecreatie, maar ook acties moeten 
ondernemen om de structurele en 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 30
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de regio's zich bij de 
keuze van hun prioriteiten niet alleen 
moeten richten op de versterking van hun 
innovatiesystemen met het oog op een 
grotere concurrentiekracht en 
waardecreatie, maar ook op de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen;

7. is van mening dat de regio's zich bij de 
keuze van hun prioriteiten niet alleen 
moeten richten op de versterking van hun 
innovatiesystemen met het oog op een 
grotere concurrentiekracht en 
waardecreatie, maar ook op de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen zoals de 
energiezekerheid of demografische 
veranderingen.

Or. de

Amendement 31
Cornelia Ernst

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de regio's zich bij de 
keuze van hun prioriteiten niet alleen 
moeten richten op de versterking van hun 
innovatiesystemen met het oog op een 
grotere concurrentiekracht en 
waardecreatie, maar ook op de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen;

7. is van mening dat de regio's zich bij de 
keuze van hun prioriteiten niet alleen 
moeten richten op de versterking van hun 
innovatiesystemen met het oog op een 
grotere concurrentiekracht en 
waardecreatie, maar ook op de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen zoals 
werkloosheid en armoede;

Or. de

Amendement 32
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de regio's zich niet alleen op 
technologisch gerichte innovatie te 

8. verzoekt de regio's zich niet alleen op 
technologisch gerichte innovatie te 
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focussen, maar de strategie te baseren op 
een zo breed mogelijke opvatting van het 
begrip innovatie;

focussen, maar de strategie te baseren op 
een zo breed mogelijke opvatting van het 
begrip innovatie; wenst dat daarbij niet 
alleen "hightech" innovatie maar ook 
"lowtech" of zelfs "nontech" innovatie in 
aanmerking worden genomen, 
bijvoorbeeld de optimalisering van 
processen of de omvorming van 
organisaties; verwijst in dit verband 
uitdrukkelijk naar sociale en ecologische 
innovatie; onderstreept dat het doel van 
de innovatiestrategieën precies de "op de 
praktijk gerichte" innovatie moet zijn;

Or. de

Amendement 33
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat de selectie van 
veelzeggende resultaatgerichte 
indicatoren en de kwaliteit van de 
samenwerking met de betrokken actoren 
al duidelijk van invloed zijn op het succes 
van de strategie voor slimme specialisatie 
en dat zij het risico van scheefgroei bij de 
prioritering verlagen;

Or. de

Amendement 34
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de regio's het opzetten van 
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zelfstandige activiteiten te stimuleren;

Or. de

Amendement 35
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. is zich ervan bewust dat prioritering 
een gevoelig en risicovol proces is; 
verwelkomt daarom de invoering van een 
reviewsysteem om de regio's de kans te 
geven na te denken over hun strategieën 
en tegengas te geven bij dreigende 
scheefgroei; 

Or. de

Amendement 36
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. beveelt de regio's aan om bij hun 
strategieën voor slimme specialisatie 
vooral de kmo's voor het voetlicht te 
brengen aangezien zij meer dan 
gemiddeld investeren in onderzoek en 
ontwikkeling en kmo's in de regio's de 
motor voor innovatie zijn;

Or. de

Amendement 37
Jens Nilsson



PE521.796v01-00 20/36 AM\1007292NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

De actoren in de regio's verbinden met 
sterkere netwerken

De actoren in de regio's meer betrekken

Or. en

Amendement 38
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept daarbij het belang van 
raadpleging van ondernemingen en met 
name kmo's aangezien een "innovatievisie" 
slechts kan slagen wanneer de 
ondernemingen ook beschikken over het 
bijbehorende potentieel om de strategie uit 
te voeren;

10. onderstreept daarbij het belang van 
raadpleging van ondernemingen en met 
name kmo's en micro-ondernemingen 
aangezien een "innovatievisie" slechts kan 
slagen wanneer de ondernemingen ook 
beschikken over het bijbehorende 
potentieel om de strategie uit te voeren;

Or. en

Amendement 39
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. onderstreept daarbij dat oude 
overlegprocessen en de kring van 
geadresseerden opnieuw moeten worden 
bekeken en eventueel moeten worden 
uitgebreid om toekomstige motoren voor 
innovatie niet over het hoofd te zien; 
brengt in dit verband ook al de deelname 
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van toekomstige ondernemers ter sprake;

Or. de

Amendement 40
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verduidelijkt dat daarbij zo sterk 
mogelijke netwerken tussen de 
universiteiten, onderzoeks- en 
innovatiecentra en de ondernemingen 
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke visie;

11. verduidelijkt dat daarbij zo sterk 
mogelijke netwerken tussen de 
universiteiten, onderzoeks- en 
innovatiecentra en de ondernemingen 
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke visie; 
onderstreept daarom het belang van 
nauwe samenwerking binnen de 
kennisdriehoek voor de kennisoverdracht 
zoals die bijvoorbeeld in het kader van het 
Europees Instituut voor onderzoek en 
innovatie of in regionale innovatieclusters 
en innovatiecentra plaatsvindt;

Or. de

Amendement 41
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verduidelijkt dat daarbij zo sterk 
mogelijke netwerken tussen de 
universiteiten, onderzoeks- en 
innovatiecentra en de ondernemingen 
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke visie;

11. pleit ervoor dat elke regio de meest 
dynamische sectoren van economische 
activiteit stimuleert, om zo bij te dragen 
tot het ontstaan van regionale clusters 
waarbij de marktdeelnemers en de sociale 
partners worden ingeschakeld;
verduidelijkt dat daarbij zo sterk mogelijke 
netwerken tussen de universiteiten, 
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onderzoeks- en innovatiecentra en de 
ondernemingen belangrijk zijn voor de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijke 
visie;

Or. pt

Amendement 42
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verduidelijkt dat daarbij zo sterk 
mogelijke netwerken tussen de 
universiteiten, onderzoeks- en 
innovatiecentra en de ondernemingen
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke visie;

11. verduidelijkt dat daarbij zo sterk 
mogelijke betrokkenheid van de 
universiteiten, onderzoeks- en 
innovatiecentra, de ondernemingen en de 
actoren uit het maatschappelijk 
middenveld fundamenteel is voor de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijke 
visie;

Or. en

Amendement 43
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verduidelijkt dat daarbij zo sterk 
mogelijke netwerken tussen de 
universiteiten, onderzoeks- en 
innovatiecentra en de ondernemingen
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke visie;

11. verduidelijkt dat daarbij zo sterk 
mogelijke netwerken tussen de 
universiteiten, onderzoeks- en 
innovatiecentra, de ondernemingen en de
lokale en regionale beleidsbepalers
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijke visie;

Or. en
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Amendement 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de publieke en private 
actoren om werk te maken van regionale 
innovatiehubs die creatieve 
ondernemingen, universiteiten, 
investeerders en culturele instellingen 
bijeenbrengen teneinde de culturele en 
creatieve industrie in het kader van de 
strategieën voor slimme specialisatie in de 
hand te werken;

Or. fr

Amendement 45
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat vertegenwoordigers 
en organisaties van het maatschappelijk 
middenveld betrokken moeten worden om 
de bewustwording inzake een dergelijke 
strategie en de uitvoering ervan, te 
vergroten, en om eigendom te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 46
Nikos Chrysogelos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de bestuurslichamen 
en ministeries voor dit proces een geheel 
nieuwe cultuur van onderlinge 
samenwerking en omgang met de 
ondernemingen en andere actoren tot stand 
moeten brengen;

12. is van mening dat de bestuurslichamen 
en ministeries voor dit proces een geheel 
nieuwe cultuur van onderlinge 
samenwerking en omgang met de 
ondernemingen en andere actoren tot stand 
moeten brengen; benadrukt dat er sprake 
moet zijn van passende structuren en 
doeltreffend bestuur; beveelt aan de 
hulpbronnen die beschikbaar zijn voor 
capaciteitsopbouw in voorkomend geval te 
gebruiken om de besturen en de 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld nog meer bevoegdheden te 
geven;

Or. en

Amendement 47
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de bestuurslichamen 
en ministeries voor dit proces een geheel 
nieuwe cultuur van onderlinge 
samenwerking en omgang met de 
ondernemingen en andere actoren tot stand 
moeten brengen;

12. is van mening dat de bestuurslichamen 
en ministeries voor dit proces een cultuur 
van onderlinge samenwerking en omgang 
met de ondernemingen en andere actoren 
tot stand moeten brengen; spoort 
ondernemingen in regio's met een groot 
aandeel kmo's aan te gaan samenwerken 
via platforms om hun rol in het 
innovatiesysteem te versterken;

Or. en

Amendement 48
Hermann Winkler
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de regionale en nationale 
besluitvormers en overheidsinstanties om 
hun interne werkprocessen volgens de 
eisen van het nieuwe 
"ondernemingsgezinde 
ontdekkingsproces" te moderniseren, en 
vooral in een versterkte en duurzame 
dialoog te treden met de betrokken 
actoren;

Or. de

Amendement 49
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat aan alle 
betrokken regionale autoriteiten en 
actoren hoogwaardige opleidingen en 
seminars moeten worden aangeboden die 
gericht zijn op vraagstukken met 
betrekking tot de voorbereiding en de 
tenuitvoerlegging van de strategieën voor 
slimme specialisatie;

Or. en

Amendement 50
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)



PE521.796v01-00 26/36 AM\1007292NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. vraagt de betrokken directoraten-
generaal hun inspanningen om de 
programma's verenigbaar te maken niet te 
verzwakken; verwacht met name dat het 
directoraat-generaal Onderzoek zijn 
samenwerking met het directoraat-
generaal Regionaal beleid duurzaam zal 
versterken, hetzij bij de opzet van de 
zwaartepunten voor verbetering, de 
uitvoering van Horizon 2020 of de 
opstelling van richtsnoeren voor de 
regio's;

Or. de

Amendement 51
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de regio's met aandrang op om 
gezamenlijke steun-, samenwerkings- en 
investeringsmogelijkheden evenals boven-
en benedenstroomse maatregelen12

("upstream and downstream actions") aan 
te wenden om precies voor kmo's een 
innovatievriendelijk klimaat te bevorderen, 
een sterkere deelname aan Horizon 2020 
mogelijk te maken en aldus de 
innovatiekloof tussen de regio's te dichten;

14. roept de regio's met aandrang op om 
gezamenlijke steun-, samenwerkings- en 
investeringsmogelijkheden evenals boven-
en benedenstroomse maatregelen12

("upstream and downstream actions") 
volledig aan te wenden om een 
innovatievriendelijk klimaat te bevorderen, 
op doeltreffende wijze gebruik te maken 
van de door Horizon 2020 geboden 
mogelijkheden en aldus de innovatiekloof 
tussen de regio's te dichten;

__________________ __________________
12 Bijlage I, punt 4.3.2, 
wetgevingsprocedure 2011/0276(COD) 
gebaseerd op voorstel voor een 
verordening COM(2011)0615.

12 Bijlage I, punt 4.3.2, 
wetgevingsprocedure 2011/0276(COD) 
gebaseerd op voorstel voor een 
verordening COM(2011)0615.

Or. en
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Amendement 52
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de regio's met aandrang op om 
gezamenlijke steun-, samenwerkings- en 
investeringsmogelijkheden evenals boven-
en benedenstroomse maatregelen12

("upstream and downstream actions") aan 
te wenden om precies voor kmo's een 
innovatievriendelijk klimaat te bevorderen, 
een sterkere deelname aan Horizon 2020 
mogelijk te maken en aldus de 
innovatiekloof tussen de regio's te dichten;

14. roept de regio's met aandrang op om 
gezamenlijke steun-, samenwerkings- en 
investeringsmogelijkheden evenals boven-
en benedenstroomse maatregelen12

("upstream and downstream actions") en 
de benadering van onderop aan te wenden 
om precies voor kmo's en micro-
ondernemingen een innovatievriendelijk 
klimaat te bevorderen, een sterkere 
deelname aan Horizon 2020 mogelijk te 
maken en aldus de innovatiekloof tussen de 
regio's te dichten;

__________________ __________________
12 Bijlage I, punt 4.3.2, 
wetgevingsprocedure 2011/0276(COD) 
gebaseerd op voorstel voor een 
verordening COM(2011)0615.

12 Bijlage I, punt 4.3.2, 
wetgevingsprocedure 2011/0276(COD) 
gebaseerd op voorstel voor een 
verordening COM(2011)0615.

Or. en

Amendement 53
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de regio's met aandrang op om 
gezamenlijke steun-, samenwerkings- en 
investeringsmogelijkheden evenals boven-
en benedenstroomse maatregelen 
("upstream and downstream actions")12 aan 
te wenden om precies voor kmo's een 
innovatievriendelijk klimaat te bevorderen, 

14. roept de regio's met aandrang op om 
gezamenlijke steun-, samenwerkings- en 
investeringsmogelijkheden evenals boven-
en benedenstroomse maatregelen 
("upstream and downstream actions")12 aan 
te wenden om precies voor starters en 
kmo's een innovatievriendelijk klimaat te 
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een sterkere deelname aan Horizon 2020 
mogelijk te maken en aldus de 
innovatiekloof tussen de regio's te dichten;

bevorderen, een sterkere deelname aan 
Horizon 2020 mogelijk te maken en aldus 
de innovatiekloof tussen de regio's te 
dichten;

__________________ __________________
12 Bijlage I, punt 4.3.2, 
wetgevingsprocedure 2011/0276(COD) 
gebaseerd op voorstel voor een 
verordening COM(2011)0615.

12 Bijlage I, punt 4.3.2, 
wetgevingsprocedure 2011/0276(COD) 
gebaseerd op voorstel voor een 
verordening COM(2011)0615.

Or. de

Amendement 54
Jan Olbrycht

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst op de diverse 
financieringsmogelijkheden voor deze 
maatregelen in het kader van het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling in de jaren 2014-2020, 
onder andere door ondersteuning van 
businessincubators, ontwikkeling van 
interactie en synergie tussen 
ondernemingen, onderzoek- en 
ontwikkelingscentra en instellingen voor 
hoger onderwijs, en het bevorderen van 
clusters en open innovatie door slimme 
specialisatie;

Or. pl

Amendement 55
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de regio's met een grote 15. roept de regio's met een achterstand bij 
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achterstand bij de opbouw van 
onderzoekscapaciteit en -infrastructuur op 
om samenwerking met uitmuntende 
onderzoeksinstellingen in de zin van 
"teaming/twinning for excellence" te 
bevorderen teneinde in de toekomst 
kenniscentra op te bouwen die ten goede 
komen aan de gehele regionale economie;

de opbouw van onderzoeksinfrastructuur
en -capaciteit op om samenwerking met 
uitmuntende onderzoeksinstellingen in de 
zin van "teaming/twinning for excellence" 
te bevorderen teneinde zelf kenniscentra 
op te bouwen die in de toekomst ten goede 
komen aan de gehele regionale economie;

Or. en

Amendement 56
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de regio's op om zich in het 
kader van de strategie intensief bezig te 
houden met de vraag hoe investeringen in 
de particuliere sector kunnen worden 
gestimuleerd, aangezien het 
investeringspotentieel op het vlak van 
O&O&I hier duidelijk nog verder kan 
worden vergroot; 

Or. de

Amendement 57
Nikos Chrysogelos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat alle regio's de 
mogelijkheid moeten hebben om hun 
sterke punten te bevorderen en passende 
acties te kiezen, met inbegrip van 
kleinschalige maatregelen;
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Or. en

Amendement 58
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt alle regionale en nationale 
actoren die belast zijn met de opzet en 
uitvoering van de RIS 3-strategie, het 
stappenplan voor onderzoeksinfrastructuur 
van het ESFRI, de ESIF en Horizon 2020 
nauwer samen te werken bij de planning en 
coördinatie; is van mening dat daarvoor 
bijbehorende structuren nodig zijn die de 
diverse niveaus van het overheidsoptreden 
via netwerken met elkaar verbinden;

16. verzoekt alle regionale en nationale 
actoren die belast zijn met de opzet en 
uitvoering van de RIS 3-strategie, het 
stappenplan voor onderzoeksinfrastructuur 
van het ESFRI, de ESIF en Horizon 2020 
nauwer samen te werken bij de planning en 
coördinatie en om daarnaast te kijken 
naar de beste praktijken in andere 
lidstaten om de diverse niveaus van het 
overheidsoptreden via netwerken beter met 
elkaar te verbinden;

Or. en

Amendement 59
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt alle regionale en nationale 
actoren die belast zijn met de opzet en 
uitvoering van de RIS 3-strategie, het 
stappenplan voor onderzoeksinfrastructuur 
van het ESFRI, de ESIF en Horizon 2020 
nauwer samen te werken bij de planning en 
coördinatie; is van mening dat daarvoor
bijbehorende structuren nodig zijn die de 
diverse niveaus van het overheidsoptreden 
via netwerken met elkaar verbinden;

16. verzoekt alle regionale en nationale 
actoren die belast zijn met de opzet en 
uitvoering van de RIS 3-strategie, het 
stappenplan voor onderzoeksinfrastructuur 
van het ESFRI, de ESIF en Horizon 2020 
nauwer samen te werken bij de planning en 
coördinatie en, waar nodig, bijbehorende 
structuren te ontwikkelen aan de hand 
waarvan de diverse niveaus van het 
overheidsoptreden via netwerken met 
elkaar kunnen worden verbonden.



AM\1007292NL.doc 31/36 PE521.796v01-00

NL

Or. de

Amendement 60
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verwelkomt de opdracht van de EU-
wetgever om de lidstaten en de regio's 
advies te verschaffen betreffende 
mogelijke synergie-effecten13; verzoekt de 
Commissie in dit verband om tijdig de 
passende richtsnoeren te voltooien en 
gegevens over de deelname aan de 
kaderprogramma's voor onderzoek en de 
regionale effecten ervan ter beschikking 
te stellen;

Schrappen

__________________
13 Bijlage I, punt 4.3.3, 
wetgevingsprocedure 2011/0276(COD)
gebaseerd op voorstel voor een 
verordening COM(2011)0615.

Or. en

Amendement 61
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat ook de potentiële 
ontvangers van middelen uit het 
programma Horizon 2020 evenals de 
bijbehorende adviescentra zoals het 
Enterprise Europe Network op passende 
wijze bij deze uitwisseling moeten worden 
betrokken;

18. is ingenomen met alle inspanningen 
om de adviesdiensten voor en de 
ondersteuning van de lidstaten en de 
regio's uit te breiden in hun zoektocht 
naar nieuwe synergieën; is van mening 
dat het tot voordeel zou strekken indien 
ook de potentiële ontvangers van middelen 
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uit het programma Horizon 2020 evenals 
de bijbehorende adviescentra zoals het 
Enterprise Europe Network en Social 
Economy Europe op passende wijze bij 
deze uitwisseling worden betrokken;

Or. en

Amendement 62
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de regio's niet alleen hun 
interne betrekkingen tussen onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen, ondernemingen 
en overheid te verbeteren, maar ook 
allianties te smeden met andere regio's 
om de eigen keten van waardecreatie aan 
te vullen; 

Or. de

Amendement 63
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. stelt dat kansen worden bevorderd 
als de KIG-partners in de regio's nauw 
samenwerken met de autoriteiten en 
organisaties die betrokken zijn bij de 
opstelling en uitvoering van de strategieën 
voor slimme specialisatie (RIS3) zoals 
omschreven in bijlage IV bij 
COM(2011)0615, 2011/0276(COD), C7-
0335/2011, met inbegrip van 
partnerschappen met regio's die als 
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gastregio optreden voor bestaande en 
potentiële colocatiecentra, zoals 
Regionale Innovatie- en 
Uitvoeringsgemeenschappen (RIC's);

Or. en

Amendement 64
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. acht het van fundamenteel belang 
dat de regionale specialisatiestrategieën 
bijdragen tot de oprichting van nieuwe 
Europese netwerken van excellentie in 
verschillende sectoren en zo het 
concurrentievermogen en de 
internationale aanwezigheid van de 
Europese Unie helpen versterken;

Or. pt

Amendement 65
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat bij een 
samenwerking van verschillende regio's 
enorm veel voordeel kan worden gehaald 
uit de kennisoverdracht zowel door de 
regio's met betrekking tot hun economisch 
potentieel ter plaatse als door de EU met 
betrekking tot de wereldwijde 
concurrentie; verwijst daarbij naar zeer 
succesvolle samenwerkingsvormen zoals 

19. is van mening dat bij een 
samenwerking van verschillende regio's 
enorm veel voordeel kan worden gehaald 
uit de kennisoverdracht zowel door de 
regio's met betrekking tot hun economisch 
potentieel ter plaatse als door de EU; 
verwijst daarbij naar zeer succesvolle 
samenwerkingsvormen zoals die in het 
kader van het initiatief "Kennisregio's";



PE521.796v01-00 34/36 AM\1007292NL.doc

NL

die in het kader van de "kennisregio's";

Or. en

Amendement 66
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat bij een 
samenwerking van verschillende regio's 
enorm veel voordeel kan worden gehaald 
uit de kennisoverdracht zowel door de 
regio's met betrekking tot hun economisch 
potentieel ter plaatse als door de EU met 
betrekking tot de wereldwijde 
concurrentie; verwijst daarbij naar zeer 
succesvolle samenwerkingsvormen zoals 
die in het kader van de "kennisregio's";

19. is van mening dat bij een 
samenwerking van verschillende regio's 
enorm veel voordeel kan worden gehaald 
uit de kennis- en technologieoverdracht
zowel door de regio's met betrekking tot 
hun economisch potentieel ter plaatse als 
door de EU met betrekking tot de 
wereldwijde concurrentie; verwijst daarbij 
naar zeer succesvolle 
samenwerkingsvormen zoals die in het 
kader van de "kennisregio's";

Or. de

Amendement 67
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. wijst erop dat veel regio's nog 
terugschrikken voor de complexe analyse-
en afstemmingskosten; moedigt de regio's 
daarom aan om gebruik te maken van de 
door de wetgever voorziene optie om 
maximaal 15 % van de 
programmamiddelen buiten het 
programmagebied te investeren12;
__________________
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12 Art. 60, lid 2, wetgevingsprocedure 
2011/0276(COD), gebaseerd op voorstel 
voor een verordening COM(2011)0615.

Or. de

Amendement 68
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. onderstreept dat de grensgebieden 
vaak met uitdagingen van gelijke aard te 
kampen hebben, vanwege hun 
gemeenschappelijke territoriale 
kenmerken; verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de lokale en regionale 
autoriteiten bijgevolg om met behulp van 
de fondsen voor Europese territoriale 
samenwerking grensoverschrijdende 
strategieën voor slimme specialisatie uit te 
werken en grensoverschrijdende clusters 
op te richten;

Or. fr

Amendement 69
Jens Nilsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verwelkomt de mogelijkheden op het 
vlak van territoriale samenwerking waarin 
het gemeenschappelijk strategisch kader 
voorziet14; verwelkomt ook elke andere 
vorm van "internationalisering in het klein" 
door de regio's en hun actoren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

__________________
14 Bijlage I, punt 7.2, wetgevingsprocedure 
2011/0276(COD) gebaseerd op voorstel 
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voor een verordening COM(2011)0615.

Or. en

Amendement 70
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst op het belang van de 
ontwikkeling van wijdverbreide 
plaatselijke campagnes om de slimme 
specialisatiestrategieën te verspreiden.

Or. pt


