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Amendement 1
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de vernieuwde 
Lissabonstrategie hoge prioriteit geeft aan 
onderzoek en innovatie om te kunnen 
reageren op uitdagingen zoals de 
klimaatverandering en de toenemende 
mondiale concurrentie; overwegende dat in 
de periode na de crisis de bevordering van 
groei en werkgelegenheid door onderzoek 
en innovatie nog belangrijker is en een 
hoofddoel van de voorgestelde EU 2020-
strategie vormt,

A. overwegende dat de vernieuwde 
Lissabonstrategie hoge prioriteit geeft aan 
onderzoek en innovatie om te kunnen 
reageren op uitdagingen zoals de 
klimaatverandering en de toenemende 
mondiale concurrentie; overwegende dat in 
de periode na de crisis de bevordering van 
groei en werkgelegenheid nog belangrijker 
is en een hoofddoel van de voorgestelde 
EU 2020-strategie vormt,

Or. hu

Amendement 2
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat onderzoek en 
innovatie van belang zijn voor alle lagen 
van de maatschappij en gericht moeten 
zijn op het verbeteren van de sociale en 
economische omstandigheden van de 
bevolking,

Or. es

Amendement 3
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat Europese steun aan B. overwegende dat Europese steun aan 
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onderzoek en innovatie voornamelijk 
wordt geboden door middel van beleid op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
cohesie, waarbij de belangrijkste
instrumenten bestaan uit de 
structuurfondsen, het Zevende 
kaderprogramma voor onderzoek (KP7) en 
het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (KCI),

onderzoek en innovatie voornamelijk 
wordt geboden door middel van beleid op 
het gebied van onderzoek, innovatie en 
cohesie, waarbij de primaire instrumenten
het Zevende kaderprogramma voor 
onderzoek (KP7) en het Kaderprogramma 
voor concurrentievermogen en innovatie 
(KCI) zijn, bij de ondersteuning waarvan 
ook de structuurfondsen een belangrijke 
rol spelen,

Or. hu

Amendement 4
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat innovatie het 
meest effectief kan worden gestimuleerd 
op regionaal niveau, in de nabijheid van 
actoren als universiteiten, publieke 
onderzoeksorganisaties en/of industrieën, 
door het bevorderen van partnerschappen 
op het gebied van kennisoverdracht en 
van de uitwisseling van goede praktijken 
tussen regio's,

Or. en

Amendement 5
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de complexiteit van de 
huidige uitdagingen een geïntegreerde mix 
van deze beleidslijnen vereist; synergie 
tussen de instrumenten is van vitaal belang, 
want ze moeten elkaar versterken, de 
duurzame uitvoering van onderzoeks- en 
innovatieprojecten steunen en een betere 

E. overwegende dat de complexiteit van de 
huidige uitdagingen een geïntegreerde mix 
van deze beleidslijnen vereist; 
overwegende dat voor een 
kennissamenleving meer nodig is dan het 
simpelweg optellen van de activiteiten van 
de verschillende sectoren; synergie tussen 
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valorisatie van onderzoeksresultaten in de 
vorm van concrete productideeën in de 
regio's opleveren;

de verschillende actoren en instrumenten 
is van vitaal belang, want ze moeten elkaar 
versterken, de duurzame uitvoering van 
onderzoeks- en innovatieprojecten steunen 
en een betere valorisatie van 
onderzoeksresultaten in de vorm van 
concrete productideeën in de regio's 
opleveren,

Or. es

Amendement 6
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is zich ervan bewust dat alle lidstaten 
voor 2007-2013 een aanzienlijk bedrag van 
hun totale budget aan O&O, innovatie en 
ontwikkeling van een kenniseconomie 
hebben toegekend, wat leidt tot 246 
nationale of regionale operationele 
programma's met circa EUR 86 miljard 
voor onderzoek en innovatie;

1. is zich ervan bewust dat alle lidstaten in 
de periode 2007-2013 conform de tweede 
communautaire richtsnoeren inzake 
cohesie een aanzienlijk bedrag van hun 
totale budget aan O&O, innovatie en 
ontwikkeling van een kenniseconomie 
hebben toegekend, wat leidt tot 246 
nationale of regionale operationele 
programma's met circa EUR 86 miljard 
voor onderzoek en innovatie;

Or. hu

Amendement 7
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is zich ervan bewust dat alle lidstaten 
voor 2007-2013 een aanzienlijk bedrag van 
hun totale budget aan O&O, innovatie en 
ontwikkeling van een kenniseconomie 
hebben toegekend, wat leidt tot 246 
nationale of regionale operationele 
programma's met circa EUR 86 miljard 
voor onderzoek en innovatie;

1. is zich ervan bewust dat alle lidstaten 
voor 2007-2013 een aanzienlijk bedrag van 
hun totale budget aan O&O, innovatie en 
ontwikkeling van een kenniseconomie 
hebben toegekend, wat leidt tot 246 
nationale of regionale operationele 
programma's met circa EUR 86 miljard 
voor onderzoek en innovatie, waarvan 
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EUR 50 miljard voor essentiële OTO-
programma's; merkt op dat het 
cohesiebeleid een belangrijke bron van 
Europese steun op dit gebied is geworden, 
met een begroting die wedijvert met die 
van zowel het KP7 (EUR 50,5 miljard) als 
die van het KCI (EUR 3,6 miljard);

Or. en

Amendement 8
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is zich ervan bewust dat alle lidstaten 
voor 2007-2013 een aanzienlijk bedrag van 
hun totale budget aan O&O, innovatie en 
ontwikkeling van een kenniseconomie 
hebben toegekend, wat leidt tot 246 
nationale of regionale operationele 
programma's met circa EUR 86 miljard 
voor onderzoek en innovatie;

1. is zich ervan bewust dat alle lidstaten 
voor 2007-2013 een aanzienlijk bedrag van 
hun totale budget aan O&O, innovatie en 
ontwikkeling van een kenniseconomie 
hebben toegekend, wat leidt tot 246 
nationale of regionale operationele 
programma's met circa EUR 86 miljard 
voor onderzoek en innovatie; merkt op dat 
het voor de effectiviteit nodig is een 
bindende besteding vast te leggen voor de 
bedragen die zijn bedoeld voor onderzoek 
en ontwikkeling, die in verhouding is met 
het bbp hetzij een bepaald percentage 
binnen de structuurfondsen;

Or. hu

Amendement 9
Tamás Deutsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt het dat voor de uitbreiding 
van de middelen voor onderzoek en 
ontwikkeling geen nieuwe middelen 
worden ingezet, maar dat er 
herschikkingen plaatsvinden bij de 
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middelen die het cohesiebeleid dienen;

Or. hu

Amendement 10
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verwelkomt de nieuwe 
financieringsmethoden en benadrukt het 
potentieel van het Jeremie-initiatief en de 
financieringsfaciliteit met risicodeling van 
de Commissie en de Europese 
Investeringsbank voor de verbetering van 
de financieringsmogelijkheden voor 
innovatieve ondernemingen; beveelt aan 
dat regionale actoren deze nieuwe kansen, 
die complementair zijn aan de 
financiering uit de structuurfondsen, 
benutten; benadrukt in dit verband de 
noodzaak van een doelmatige coördinatie 
van publieke en private investeringen;

Or. en

Amendement 11
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept het belang dat in de 
EU 2020-strategie aan onderzoek en 
ontwikkeling wordt gegeven met als doel 
om van de EU een slimme, duurzame en 
inclusieve economie te maken die wordt 
gekenmerkt door een hoog niveau van 
werkgelegenheid, productiviteit en 
economische, sociale en territoriale 
cohesie;

Or. es
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Amendement 12
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. benadrukt dat investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling, alsmede in 
innovatie, onderwijs en technologieën die 
effectief gebruikmaken van hulpbronnen, 
zowel aan traditionele sectoren en rurale 
gebieden als aan kwalitatief 
hoogwaardige diensteneconomieën ten 
goede zullen komen en daarom de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie zullen versterken;

Or. es

Amendement 13
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herhaalt de noodzaak van een 
geïntegreerde bestuurlijke benadering van 
specifiek EU-beleid op de verschillende 
niveaus; benadrukt dat een functioneel 
bestuurlijk systeem op de verschillende 
niveaus een eerste voorwaarde is voor een 
doeltreffende vaststelling en uitvoering van 
toewijzingsdoelstellingen;

3. herhaalt de noodzaak van een 
geïntegreerde bestuurlijke benadering van 
specifiek EU-beleid op de verschillende 
niveaus; benadrukt dat een functioneel 
bestuurlijk systeem op de verschillende 
niveaus een eerste voorwaarde is voor een 
doeltreffende vaststelling en uitvoering van 
de verbinding tussen cohesiebeleid en 
bevordering van O&O;

Or. de

Amendement 14
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. herhaalt de noodzaak van een 
geïntegreerde bestuurlijke benadering van 
specifiek EU-beleid op de verschillende 
niveaus; benadrukt dat een functioneel 
bestuurlijk systeem op de verschillende 
niveaus een eerste voorwaarde is voor een 
doeltreffende vaststelling en uitvoering van 
toewijzingsdoelstellingen;

3. herhaalt de noodzaak van een 
geïntegreerde bestuurlijke benadering van 
specifiek EU-beleid op de verschillende 
niveaus; benadrukt dat een functioneel 
bestuurlijk systeem op de verschillende 
niveaus een eerste voorwaarde is voor een 
doeltreffende vaststelling en uitvoering van 
toewijzingsdoelstellingen; houdt rekening 
met de bestuurlijke verschillen tussen de 
lidstaten en hecht belang aan de 
identificatie van het voor de burgers meest 
effectieve besluitvormingsniveau;

Or. ro

Amendement 15
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herhaalt de noodzaak van een 
geïntegreerde bestuurlijke benadering van 
specifiek EU-beleid op de verschillende 
niveaus; benadrukt dat een functioneel 
bestuurlijk systeem op de verschillende 
niveaus een eerste voorwaarde is voor een 
doeltreffende vaststelling en uitvoering van 
toewijzingsdoelstellingen;

3. herhaalt de noodzaak van een 
geïntegreerde bestuurlijke benadering van 
specifiek EU-beleid op de verschillende 
niveaus; benadrukt dat een functioneel 
bestuurlijk systeem op de verschillende 
niveaus een eerste voorwaarde is voor een 
doeltreffende vaststelling en uitvoering van 
toewijzingsdoelstellingen; merkt op dat de 
verantwoordelijkheid voor de 
tenuitvoerlegging van de 
structuurfondsen bij de nationale en 
regionale autoriteiten ligt, terwijl KCI en 
KP7 centraal door de Commissie worden 
beheerd;

Or. en

Amendement 16
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. acht het belangrijk 
Gemeenschapsbeleid dat een rol speelt bij 
de verwezenlijking van economische, 
sociale en territoriale cohesie te 
coördineren; benadrukt de noodzaak om 
het effect van al dit beleid op de cohesie 
verder te evalueren en doelmatige 
synergieën te bevorderen;

Or. en

Amendement 17
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat de 
totstandbrenging van positieve synergieën 
tussen de verschillende Europese 
instrumenten en beleidsmaatregelen een 
complex samenstel vereist van relaties 
tussen actoren die verschillende soorten 
kennis produceren, distribueren, 
stimuleren en toepassen;

Or. es

Amendement 18
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst op het grote potentieel van 
steden in onderzoek en innovatie; is van 
mening dat slimmer stedelijk beleid op 
basis van technologische vooruitgang zal 
bijdragen aan duurzame economische 
groei en roept daarom op om in 
toekomstig cohesiebeleid en onderzoeks-
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en innovatiebeleid meer aandacht te 
besteden aan steden en aangrenzende 
agglomeraties;

Or. en

Amendement 19
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent dat het cohesiebeleid door de 
toewijzingsbepalingen voor 2007-2013 
beter is afgestemd op het creëren van 
synergie met het onderzoeks- en 
innovatiebeleid, en dat de territoriale 
dimensie in KP7 en KCI tegelijkertijd aan 
belang heeft gewonnen; roept op tot
overweging van een strikter 
toewijzingsmechanisme met een sterkere 
thematische focus, dat adequate 
beleidsreacties op de nieuwe uitdagingen 
toelaat;

4. erkent dat de doelstellingen van het 
cohesiebeleid de verbinding tussen O&O 
en regionaal economisch beleid 
bevorderen en zodoende een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de totstandbrenging 
van innovatieve regio's, en dat de 
territoriale dimensie in KP7 en KCI 
tegelijkertijd aan belang heeft gewonnen; 
roept alle regio's op te leren van de goede 
voorbeelden van de innovatieve regio's en 
meer rekening te houden met het 
thematische speerpunt O&O;

Or. de

Amendement 20
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent dat het cohesiebeleid door de 
toewijzingsbepalingen voor 2007-2013 
beter is afgestemd op het creëren van 
synergie met het onderzoeks- en 
innovatiebeleid, en dat de territoriale 
dimensie in KP7 en KCI tegelijkertijd aan 
belang heeft gewonnen; roept op tot
overweging van een strikter 
toewijzingsmechanisme met een sterkere 
thematische focus, dat adequate 
beleidsreacties op de nieuwe uitdagingen 

4. erkent dat het cohesiebeleid door de 
toewijzingsbepalingen voor 2007-2013 
beter is afgestemd op het creëren van 
synergie met het onderzoeks- en 
innovatiebeleid, maar wenst dat de 
territoriale dimensie in KP7 en KCI meer 
aandacht en meer financiële middelen 
krijgt, opdat initiatieven als Europe 
INNOVA en Kennisregio's zoveel 
mogelijk effect hebben op de regionale 
stelsels voor onderzoek en innovatie; roept 
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toelaat; op tot overweging van een strikter 
toewijzingsmechanisme met een sterkere 
thematische focus, dat adequate 
beleidsreacties op de nieuwe uitdagingen 
toelaat;

Or. fr

Amendement 21
Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent dat het cohesiebeleid door de 
toewijzingsbepalingen voor 2007-2013 
beter is afgestemd op het creëren van 
synergie met het onderzoeks- en 
innovatiebeleid, en dat de territoriale 
dimensie in KP7 en KCI tegelijkertijd aan 
belang heeft gewonnen; roept op tot 
overweging van een strikter
toewijzingsmechanisme met een sterkere 
thematische focus, dat adequate 
beleidsreacties op de nieuwe uitdagingen 
toelaat;

4. erkent dat het cohesiebeleid door de 
toewijzingsbepalingen voor 2007-2013 
beter is afgestemd op het creëren van 
synergie met het onderzoeks- en 
innovatiebeleid, en dat de territoriale 
dimensie in KP7 en KCI tegelijkertijd aan 
belang heeft gewonnen; roept op tot 
overweging van een toewijzings- en 
stimuleringsmechanisme gebaseerd op 
kwalitatieve in plaats van kwantitatieve 
criteria met een sterkere thematische 
focus, dat adequate beleidsreacties op de 
nieuwe uitdagingen toelaat;

Or. it

Amendement 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent dat het cohesiebeleid door de 
toewijzingsbepalingen voor 2007-2013 
beter is afgestemd op het creëren van 
synergie met het onderzoeks- en 
innovatiebeleid, en dat de territoriale 
dimensie in KP7 en KCI tegelijkertijd aan 
belang heeft gewonnen; roept op tot 
overweging van een strikter 

4. erkent dat het cohesiebeleid door de 
toewijzingsbepalingen voor 2007-2013 
beter is afgestemd op het creëren van 
synergie met het onderzoeks- en 
innovatiebeleid, en dat de territoriale 
dimensie in KP7 en KCI tegelijkertijd aan 
belang heeft gewonnen; verzoekt de 
Commissie initiatieven te ontwikkelen, in 
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toewijzingsmechanisme met een sterkere 
thematische focus, dat adequate 
beleidsreacties op de nieuwe uitdagingen 
toelaat;

overeenstemming met het concept van de 
Europese onderzoeksruimte dat is 
bekrachtigd door het Verdrag van 
Lissabon, en op een zodanige wijze dat de 
synergieën worden versterkt door de 
gelijktijdige vervulling van drie essentiële 
voorwaarden: integratie, betrokkenheid 
en inclusie;

Or. es

Amendement 23
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert er echter aan dat de 
uitgaven voor O&O&I binnen het 
kaderprogramma op dit moment worden 
verdeeld aan de hand van het criterium 
van excellentie, wat, hoewel dit criterium 
onbetwistbaar is, in de praktijk betekent 
dat alleen meer concurrerende 
deelnemers toegang tot de middelen 
hebben, hetgeen de totstandbrenging van 
positieve synergieën beperkt in de groep 
regio's en landen die daarnaar op weg 
zijn maar dat nog niet hebben bereikt;

Or. es

Amendement 24
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt het dat de bestaande 
mogelijkheden voor synergie in de 
financiering nog altijd vrij onbekend zijn; 
roept de regio’s en lidstaten op tot grotere 
inspanningen voor een betere 
communicatie;

5. staat erop dat efficiënte innovatie 
afhangt van de gerealiseerde synergieën 
en betreurt het dat de bestaande 
mogelijkheden voor synergie in de 
financiering nog altijd vrij onbekend zijn; 
roept de regio's, de belangrijkste actoren 
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op het gebied van voorlichting en 
analysevermogen, beheer en 
besluitvorming, alsmede de lidstaten op tot 
grotere inspanningen voor een betere 
communicatie;

Or. es

Amendement 25
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt het dat de bestaande 
mogelijkheden voor synergie in de 
financiering nog altijd vrij onbekend zijn; 
roept de regio's en lidstaten op tot grotere 
inspanningen voor een betere 
communicatie;

5. betreurt het dat de bestaande 
mogelijkheden voor synergie in de 
financiering nog altijd vrij onbekend zijn; 
moet de regio's en lidstaten tot grotere 
inspanningen voor een betere 
communicatie verplichten;

Or. de

Amendement 26
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt het dat de bestaande 
mogelijkheden voor synergie in de 
financiering nog altijd vrij onbekend zijn; 
roept de regio's en lidstaten op tot grotere 
inspanningen voor een betere 
communicatie;

5. betreurt het dat de bestaande 
mogelijkheden voor synergie in de 
financiering nog altijd vrij onbekend zijn; 
roept de regio's en lidstaten op tot grotere 
inspanningen voor een betere 
communicatie; benadrukt dat de 
verschillende nationale, regionale en 
lokale organen die middelen uit KP7, KCI 
en de structuurfondsen beheren zich 
bewust dienen te zijn van de 
mogelijkheden die elk van deze 
instrumenten biedt; roept op tot betere 
samenwerking tussen alle betrokken 
actoren op regionaal, nationaal en 
Europees niveau;
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Or. en

Amendement 27
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. beklemtoont dat interventies die 
gericht zijn op onderzoek en innovatie de 
sterke punten en capaciteiten van regio's 
moeten benutten en onderdeel moeten zijn 
van een regionale innovatiestrategie die is 
gebaseerd op slimme innovatie; is van 
mening dat een dergelijke strategie een 
versterkte rol van regio's en steden bij de 
vaststelling en tenuitvoerlegging van 
prioriteiten op nationaal en EU-niveau 
nodig maakt; roept daarom op om in 
overweging te nemen om innovatieve 
acties weer in de structuurfondsen op te 
nemen ten einde regionale 
innovatiestrategieën te bevorderen;

Or. en

Amendement 28
Georgios Stavrakakis, Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. beklemtoont het feit dat de toegang 
van begunstigden tot projecten op het 
gebied van onderzoek en innovatie 
hoogwaardige technische capaciteiten en 
grote kennis van administratieve en 
financiële procedures vereist en dat deze 
toegang daarom buitengewoon moeilijk is 
voor kleine potentiële begunstigden en we 
als gevolg daarvan een geografische 
concentratie van innovatieve activiteiten 
in economische clusters en Europese 
topregio's zien; wijst erop dat de toename 
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van regionale verschillen op het gebied 
van onderzoek en ontwikkeling een 
uitdaging is die niet alleen in het kader 
van het cohesiebeleid moet worden 
aangegaan, maar ook in het kader van het 
onderzoeks- en innovatiebeleid zelf;

Or. en

Amendement 29
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. beklemtoont dat synergieën vooral 
efficiënt zijn op het gebied van 
capaciteitsopbouw; verwijst in dit verband 
naar het projectfinancieringsbeheer in het 
kader van het Europees Strategieforum 
voor onderzoeksinfrastructuur (ESFRI) 
en de noodzaak om de EU-financiering 
van prioriteiten op het gebied van 
innovatie te coördineren op regionaal en 
nationaal niveau;

Or. en

Amendement 30
Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt de noodzaak van de 
bevordering en toepassing van succesvolle 
modellen binnen de kennisdriehoek in de 
relatie tussen ondernemingen, 
onderzoekscentra, universiteiten en 
overheidsinstanties; onderstreept het 
potentieel van regionale clusters bij het 
mobiliseren van het regionale 
concurrentievermogen, en juicht de 
opname toe van clusterontwikkeling in 

8. benadrukt de noodzaak van de 
bevordering en toepassing van succesvolle 
modellen binnen de kennisdriehoek in de 
relatie tussen ondernemingen, 
onderzoekscentra, universiteiten en 
overheidsinstanties; onderstreept het 
potentieel van regionale clusters bij het 
mobiliseren van het regionale 
concurrentievermogen, en juicht de 
opname toe van clusterontwikkeling in 
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zowel het KCI als het KP7 (actie op het 
gebied van kennisregio's in KP7); merkt op 
dat ook de structuurfondsen kunnen 
bijdragen aan kennisuitwisseling in 
regionale clusters;

zowel het KCI als het KP7 (actie op het 
gebied van kennisregio's in KP7); wijst in 
dit verband op de nieuwe kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) die zijn 
opgericht in het kader van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie 
(EIT) en die onderling de belangrijkste 
regionale Europese kennisintensieve 
clusters met elkaar verbinden; merkt op 
dat ook de structuurfondsen kunnen 
bijdragen aan kennisuitwisseling in 
regionale clusters;

Or. it

Amendement 31
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt de noodzaak van de 
bevordering en toepassing van succesvolle 
modellen binnen de kennisdriehoek in de 
relatie tussen ondernemingen, 
onderzoekscentra, universiteiten en 
overheidsinstanties; onderstreept het 
potentieel van regionale clusters bij het 
mobiliseren van het regionale 
concurrentievermogen, en juicht de 
opname toe van clusterontwikkeling in 
zowel het KCI als het KP7 (actie op het 
gebied van kennisregio's in KP7); merkt op 
dat ook de structuurfondsen kunnen 
bijdragen aan kennisuitwisseling in 
regionale clusters;

8. benadrukt de noodzaak van de 
bevordering en toepassing van succesvolle 
modellen binnen de kennisdriehoek in de 
relatie tussen ondernemingen, 
onderzoekscentra, universiteiten en 
overheidsinstanties; onderstreept het 
potentieel van regionale clusters bij het 
mobiliseren van het regionale 
concurrentievermogen, en juicht de 
opname toe van clusterontwikkeling in 
zowel het KCI als het KP7 (actie op het 
gebied van kennisregio's in KP7); merkt op 
dat ook de structuurfondsen kunnen 
bijdragen aan kennisuitwisseling in 
regionale clusters; benadrukt dat 
dergelijke clusters vooral voor 
achterstandsgebieden van grote betekenis 
zijn;

Or. de
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Amendement 32
Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept het belang van het 
analyseren, delen en integreren van de 
beste praktijken met betrekking tot 
synergie tussen de beleidsinstrumenten; 
juicht in dit verband de door de Commissie 
gepleegde inspanningen ter verbetering van 
de interdepartementale samenwerking toe;

9. onderstreept het belang van het 
analyseren, delen en integreren van de 
beste praktijken met betrekking tot 
synergie tussen de beleidsinstrumenten; 
juicht in dit verband de door de Commissie 
gepleegde inspanningen ter verbetering van 
de interdepartementale samenwerking toe 
en nodigt haar uit op regionaal niveau 
een analyse van de mogelijkheden en de 
vereisten van onderzoek en innovatie te 
bevorderen, met name voor wat betreft het 
verzamelen van beschikbare kwalitatieve 
gegevens;

Or. it

Amendement 33
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. neemt met voldoening notitie van de 
praktische gids over Europese 
financieringsmogelijkheden voor 
onderzoek en innovatie (Practical Guide to 
EU funding opportunities for research and 
innovation); beveelt aan om dergelijke 
richtsnoeren in de toekomst onmiddellijk 
na de inwerkingtreding van 
wetgevingskaders te verstrekken; is in 
afwachting van het werkdocument van de 
diensten van de Commissie met daarin 
voorbeelden van synergie in de praktijk;

10. neemt met voldoening notitie van de 
praktische gids over Europese 
financieringsmogelijkheden voor 
onderzoek en innovatie (Practical Guide to 
EU funding opportunities for research and 
innovation); beveelt aan om dergelijke 
richtsnoeren in de toekomst onmiddellijk 
na de inwerkingtreding van 
wetgevingskaders te verstrekken; is in 
afwachting van het werkdocument van de 
diensten van de Commissie met daarin 
voorbeelden van synergie in de praktijk; 
adviseert de Commissie gidsen op te 
stellen voor het bestuur en praktisch 
beheer van onderzoeks- en 
innovatieprojecten, met tussenfasen voor 
herpositionering en zelfevaluatie in de 
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richting van het verkrijgen van de
beoogde resultaten;

Or. ro

Amendement 34
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt erop aan dat de Commissie 
onderzoekt hoe het aanvragen van de 
verscheidene ondersteuningsprogramma's 
in het kader van computerprogramma's 
vereenvoudigd kan worden door middel 
van uniforme handboeken;

Or. de

Amendement 35
Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. moedigt de Commissie aan haar 
activiteiten op het vlak van de 
synergiebevordering voort te zetten en het 
Europees Parlement op de hoogte te 
houden van hun ontwikkeling, met name 
inzake de verticale samenwerking tussen 
de EU en nationale en regionale entiteiten;

11. moedigt de Commissie aan haar 
activiteiten op het vlak van de 
synergiebevordering voort te zetten en het 
Europees Parlement op de hoogte te 
houden van hun ontwikkeling, met name 
inzake de verticale samenwerking tussen 
de EU en nationale en regionale entiteiten; 
roept de Commissie op om in de 
beoordelingsrapporten over elk van de 
drie instrumenten een kwalitatieve 
analyse op te nemen van de verbanden 
met andere instrumenten, teneinde een 
gemeenschappelijke algemene beleidslijn 
te kunnen presenteren;

Or. it



PE440.028v01-00 20/39 AM\810551NL.doc

NL

Amendement 36
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. juicht de nadruk toe die de EU 2020-
ontwerpstrategie legt op de 
interdependentie van de beleidslijnen, het 
belang van beleidsintegratie en de 
noodzaak van een betere synergie en een 
versterkt partnerschap bij het uitwerken en 
uitvoeren van overheidsbeleid; verzoekt 
om overweging van de door de regio's 
geuite noodzaak van een uitgebreider kader 
op de drie beleidsgebieden;

12. juicht de nadruk toe die de EU 2020-
ontwerpstrategie legt op de 
interdependentie van de beleidslijnen, het 
belang van beleidsintegratie en de 
noodzaak van een betere synergie en een 
versterkt partnerschap bij het uitwerken en 
uitvoeren van overheidsbeleid; verzoekt 
om overweging van de door de steden en
regio's geuite noodzaak van een 
uitgebreider kader op de drie 
beleidsgebieden;

Or. en

Amendement 37
Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. juicht de nadruk toe die de EU 2020-
ontwerpstrategie legt op de 
interdependentie van de beleidslijnen, het 
belang van beleidsintegratie en de 
noodzaak van een betere synergie en een 
versterkt partnerschap bij het uitwerken en 
uitvoeren van overheidsbeleid; verzoekt 
om overweging van de door de regio's 
geuite noodzaak van een uitgebreider kader 
op de drie beleidsgebieden;

12. juicht de nadruk toe die de EU 2020-
ontwerpstrategie legt op de 
interdependentie van de beleidslijnen, het 
belang van beleidsintegratie en de 
noodzaak van een betere synergie en een 
versterkt partnerschap bij het uitwerken en 
uitvoeren van overheidsbeleid; verzoekt 
om overweging van de door de regio's 
geuite noodzaak van een uitgebreider kader 
op de drie beleidsgebieden, ook door 
middel van een verbindingsstructuur 
binnen de Commissie zelf, die synergieën 
op het gebied van innovatie- en 
onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma's kan 
controleren en coördineren;

Or. it
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Amendement 38
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. juicht de nadruk toe die de EU 2020-
ontwerpstrategie legt op de 
interdependentie van de beleidslijnen, het 
belang van beleidsintegratie en de 
noodzaak van een betere synergie en een 
versterkt partnerschap bij het uitwerken en 
uitvoeren van overheidsbeleid; verzoekt
om overweging van de door de regio's 
geuite noodzaak van een uitgebreider kader 
op de drie beleidsgebieden;

12. juicht de nadruk toe die de EU 2020-
ontwerpstrategie legt op de 
interdependentie van de beleidslijnen, het 
belang van beleidsintegratie en de 
noodzaak van een betere synergie en een 
versterkt partnerschap bij het uitwerken en 
uitvoeren van overheidsbeleid; verzoekt 
om overweging van de door de regio's 
geuite noodzaak van een uitgebreider kader 
op de drie beleidsgebieden en om te 
worden betrokken bij het ontwerp en de 
tenuitvoerlegging van de 
financieringsinstrumenten en 
staatssteunregels van de EU;

Or. en

Amendement 39
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. juicht de nadruk toe die de EU 2020-
ontwerpstrategie legt op de 
interdependentie van de beleidslijnen, het 
belang van beleidsintegratie en de 
noodzaak van een betere synergie en een 
versterkt partnerschap bij het uitwerken en 
uitvoeren van overheidsbeleid; verzoekt 
om overweging van de door de regio's 
geuite noodzaak van een uitgebreider kader 
op de drie beleidsgebieden;

12. juicht de nadruk toe die de EU 2020-
ontwerpstrategie legt op de 
interdependentie van de beleidslijnen, het 
belang van beleidsintegratie en de 
noodzaak van een betere synergie en een 
versterkt partnerschap bij het uitwerken en 
uitvoeren van overheidsbeleid; verzoekt 
om overweging van de door de regio's 
geuite noodzaak van een uitgebreider kader 
op de drie beleidsgebieden en van het feit 
dat de territoriale cohesie daarbij een 
bijzondere rol speelt;

Or. de
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Amendement 40
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat toekomstige 
O&O&I-programma's complementair 
moeten zijn aan de nationale 
inspanningen, dynamischer moeten 
worden gemaakt en moeten worden 
gericht op het herstel van de rol van 
innovatie, ontwikkeling en nationale 
investeringen in O&O&I als motoren en 
verspreiders van kennis;

Or. es

Amendement 41
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. dringt er met het oog het vergroten 
van het concurrentievermogen in de hele 
Unie op aan dat er wordt nagedacht over 
de wijze waarop het concept van 
excellentie in toekomstige communautaire 
kaderprogramma's door middel van 
doelstellingen en stimuleringsmaatregelen 
zodanig kan worden uitgebreid dat het 
kan worden toegepast op landen en 
regio's die grote inspanningen verrichten 
om dat niveau van excellentie te bereiken; 
is van mening dat op deze manier 
positieve spillovereffecten kunnen worden 
bevorderd omdat de investeringen in 
O&O&I en de uitbreiding van de 
technologische basis binnen de EU 
daarmee worden gestimuleerd;

Or. es
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Amendement 42
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. merkt op dat voor de consolidatie 
van kennis en innovatie als motoren van 
toekomstige economische groei de 
kwaliteit van het onderwijs moet worden 
verbeterd, de resultaten van onderzoek 
zeker moeten worden gesteld, innovatie en 
kennisoverdracht in de hele Unie moeten 
worden bevorderd, informatie- en 
communicatietechnologieën maximaal 
moeten worden benut, moet worden 
gewaarborgd dat innovatieve ideeën 
kunnen worden omgezet in nieuwe 
producten en diensten die groei en 
kwalitatief goede werkgelegenheid 
genereren en een bijdrage leveren aan het 
aangaan van de uit de sociale 
veranderingen in Europa voortvloeiende 
uitdagingen, de ondernemingsgeest moet 
worden bevorderd, prioritaire aandacht 
moet worden besteed aan de behoeften 
van de gebruikers en aan marktkansen, 
en toegankelijke en voldoende 
financiering moet worden gegarandeerd 
met een wezenlijke rol van de 
structuurfondsen;

Or. es

Amendement 43
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. steunt de drie emblematische 
initiatieven van de EU 2020-strategie om 
slimme groei tot stand te brengen, 
"Innovatie-Unie", "Jeugd in beweging" 
en "Een digitale agenda voor Europa", 
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waarbij de structuurfondsen een zeer 
belangrijke rol zullen spelen bij het 
opstarten van de tenuitvoerlegging van die 
strategie;

Or. es

Amendement 44
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. meent dat een sterk, goed gefinancierd 
regionaal EU-beleid een eerste voorwaarde 
is voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie, 
alsmede voor het bewerkstelligen van 
sociale, economische en territoriale 
cohesie;

13. meent dat een sterk, goed gefinancierd 
regionaal EU-beleid voor alle regio's van 
de Europese Unie een eerste voorwaarde is 
voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie, 
alsmede voor het bewerkstelligen van 
sociale, economische en territoriale 
cohesie;

Or. fr

Amendement 45
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. meent dat een sterk, goed gefinancierd 
regionaal EU-beleid een eerste voorwaarde 
is voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie, 
alsmede voor het bewerkstelligen van
sociale, economische en territoriale 
cohesie;

13. meent dat een sterk, goed gefinancierd 
regionaal EU-beleid een eerste voorwaarde 
is voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
om slimme, duurzame en inclusieve groei 
en sociale, economische en territoriale 
cohesie te bewerkstelligen;

Or. es
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Amendement 46
Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis.  verzoekt de Commissie voldoende 
middelen uit te trekken voor de 
ondersteuning en de verdere ontwikkeling 
van "regionale strategische kaders voor 
onderzoek en innovatie" in het kader van 
de regionale operationele programma's 
van de structuurfondsen;

Or. it

Amendement 47
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt aan op de herziening en 
consolidatie van de rol van de EU-
instrumenten voor het bevorderen van 
innovatie: de structuurfondsen, het Fonds 
voor plattelandsontwikkeling, het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling, het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie en het 
Strategisch plan voor energietechnologie,
om de administratieve procedures te 
rationaliseren, de toegang tot financiering 
te vergemakkelijken, met name voor 
KMO's, mechanismen in te voeren 
waarmee innovatie wordt gestimuleerd op 
basis van de verwezenlijking van 
doelstellingen die zijn gekoppeld aan 
slimme, duurzame en inclusieve groei, en 
om de samenwerking met de Europese 
Investeringsbank te verbeteren;

Or. es
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Amendement 48
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. meent dat de structuurfondsen het 
meest geschikte instrument zijn om lokale 
en regionale organen te helpen bij het 
stimuleren van creativiteit en innovatie, 
maar dat daarvoor meer flexibiliteit nodig 
is, zodat de middelen van de fondsen
sneller kunnen worden toegewezen aan 
maatregelen voor de bevordering van de 
ondernemingsgeest, met name bij 
middelgrote en kleine ondernemingen en 
innovatieve micro-ondernemingen;

Or. es

Amendement 49
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. beveelt aan dat alle niet-
uitgegeven middelen in een regio op 
grond van de bepalingen n+2 en n+3 
worden bestemd als risicokapitaal en 
startkapitaal met een regionale basis, 
waarmee, via de Europese 
Investeringsbank, KMO's, 
maatschappelijke ondernemingen en 
communautaire initiatieven toegang zou 
kunnen worden gegeven tot financiering, 
of tot het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering teneinde 
werknemers om te scholen tot 
milieuvriendelijkere beroepen, of tot een 
toekomstig Fonds voor aanpassing aan de 
klimaatverandering met als uitdrukkelijk 
doel om projecten te ontwerpen waarmee 
KMO's worden gesteund op het gebied 
van innovatie en ontwikkeling;



AM\810551NL.doc 27/39 PE440.028v01-00

NL

Or. es

Amendement 50
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept in herinnering dat de territoriale 
cohesie een horizontaal karakter heeft en 
dat EU-beleid derhalve aan de realisatie
daarvan moet bijdragen; herhaalt dat dit 
concept niet beperkt blijft tot de effecten 
van het regionaal beleid, maar zich ook 
richt op coördinatie met ander Unie-beleid;

14. roept in herinnering dat de territoriale 
cohesie een horizontaal en multisectoraal
karakter heeft en dat EU-beleid derhalve 
aan de verbetering daarvan moet bijdragen
door de stedelijke dimensie erin te 
integreren, in de wetenschap dat 80 % van 
de Europese bevolking in de steden woont 
en dat zich daar de grootste sociale 
ongelijkheden concentreren; herhaalt dat 
dit concept niet beperkt blijft tot de 
effecten van het regionaal beleid, maar zich 
ook richt op coördinatie met ander Unie-
beleid;

Or. fr

Amendement 51
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept in herinnering dat de territoriale 
cohesie een horizontaal karakter heeft en 
dat EU-beleid derhalve aan de realisatie 
daarvan moet bijdragen; herhaalt dat dit 
concept niet beperkt blijft tot de effecten 
van het regionaal beleid, maar zich ook 
richt op coördinatie met ander Unie-beleid;

14. roept in herinnering dat de territoriale 
cohesie een horizontaal karakter heeft en 
dat EU-beleid derhalve aan de realisatie 
daarvan moet bijdragen; herhaalt dat dit 
concept niet beperkt blijft tot de effecten 
van het regionaal beleid, maar zich ook 
richt op coördinatie met ander Unie-beleid 
met een sterke territoriale dimensie 
teneinde het regionaal potentieel volledig 
te benutten en de praktische effecten 
ervan te vergroten; is van mening dat 
"concentratie, coöperatie en connectie" 
de belangrijkste coördinaten van 
territoriale cohesie zijn met het oog op een 
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evenwichtigere territoriale ontwikkeling 
binnen de Europese Unie;

Or. en

Amendement 52
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept in herinnering dat de territoriale 
cohesie een horizontaal karakter heeft en 
dat EU-beleid derhalve aan de realisatie 
daarvan moet bijdragen; herhaalt dat dit 
concept niet beperkt blijft tot de effecten 
van het regionaal beleid, maar zich ook 
richt op coördinatie met ander Unie-beleid;

14. roept in herinnering dat de territoriale 
cohesie een horizontaal karakter heeft en 
dat EU-beleid derhalve aan de realisatie 
daarvan moet bijdragen; herhaalt dat dit 
concept niet beperkt blijft tot de effecten 
van het regionaal beleid, maar zich ook 
richt op coördinatie met ander Unie-beleid;
legt de nadruk op het feit dat een coherent 
Europees beleid gericht op een duurzame 
ontwikkeling met tastbare resultaten op 
het niveau van de regio's het concrete 
bindmiddel vormt voor verwezenlijking 
van territoriale cohesie in het kader van 
de EU;

Or. ro

Amendement 53
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. acht het met het oog op een betere 
identificatie en bevordering van de beste 
maatregelen op EU-niveau voor de 
ondersteuning van investeringen in 
innovatie op lokaal en regionaal niveau 
noodzakelijk om de territoriale effecten 
van het innovatiebeleid van de EU beter te 
analyseren; herinnert eraan dat er 
rekening moet worden gehouden met de 
verschillende sociaaleconomische 
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situaties van de drie soorten regio's 
(convergentie, transitie en concurrentie) 
en de verschillen in creativiteit,
innovatievermogen en 
ondernemingsgeest;

Or. es

Amendement 54
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept de noodzaak van op plaats 
gebaseerd beleid en meent dat regio's 
moeten streven naar slimme, groene 
specialisatie door het vaststellen van enkele 
innovatieprioriteiten op grond van de EU-
doelstellingen en hun eigen behoeften, en 
de toegewezen EU-middelen hoofdzakelijk 
voor die vastgestelde prioriteiten moeten 
gebruiken;

15. onderstreept de noodzaak van op plaats 
gebaseerd beleid en meent dat regio's 
zouden moeten streven naar slimme, 
groene specialisatie, met name op het 
terrein van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, door het vaststellen 
van enkele innovatieprioriteiten op grond 
van de EU-doelstellingen en hun eigen 
behoeften, en dat dit terrein daarom ook 
in de toekomst een van de doelen van het 
regionaal beleid van de EU moet zijn;

Or. de

Amendement 55
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept de noodzaak van op plaats 
gebaseerd beleid en meent dat regio's 
moeten streven naar slimme, groene 
specialisatie door het vaststellen van enkele 
innovatieprioriteiten op grond van de EU-
doelstellingen en hun eigen behoeften, en 
de toegewezen EU-middelen hoofdzakelijk 
voor die vastgestelde prioriteiten moeten
gebruiken;

15. onderstreept de noodzaak van op plaats 
gebaseerd beleid en meent dat regio's 
moeten streven naar slimme, groene 
specialisatie door het vaststellen van enkele 
innovatieprioriteiten op grond van de EU-
doelstellingen en hun eigen behoeften, 
zoals deze zijn vastgesteld in hun 
regionale innovatiestrategieën, en de 
toegewezen EU-middelen hoofdzakelijk 
voor die vastgestelde prioriteiten moeten 
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gebruiken; is van mening dat het 
vermogen van regionale beleidsmakers en 
ondernemingen om kennis aan te trekken 
en in een duurzaam concurrentievoordeel 
om te zetten van cruciaal belang is voor 
de economische prestaties van een regio 
die ook meerwaarde hebben voor de 
omliggende regio's, waaronder delen van 
naburige lidstaten;

Or. en

Amendement 56
Iosif Matula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept de noodzaak van op plaats 
gebaseerd beleid en meent dat regio's 
moeten streven naar slimme, groene 
specialisatie door het vaststellen van enkele 
innovatieprioriteiten op grond van de EU-
doelstellingen en hun eigen behoeften, en 
de toegewezen EU-middelen hoofdzakelijk 
voor die vastgestelde prioriteiten moeten 
gebruiken;

15. onderstreept de noodzaak van op plaats 
gebaseerd beleid en meent dat regio's 
moeten streven naar slimme, groene 
specialisatie door het vaststellen van enkele 
innovatieprioriteiten op grond van de EU-
doelstellingen en hun eigen behoeften, en 
de toegewezen EU-middelen hoofdzakelijk 
voor die vastgestelde prioriteiten moeten 
gebruiken; onderstreept voorts het belang 
van het ontginnen van het specifiek 
regionale potentieel, wat zou bijdragen 
aan de groei van het 
concurrentievermogen van de regio's, 
waardoor zij zo aantrekkelijk mogelijk 
kunnen worden;

Or. ro

Amendement 57
Oldřich Vlasák

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept de noodzaak van op plaats 
gebaseerd beleid en meent dat regio's 

15. onderstreept de noodzaak van op plaats 
gebaseerd beleid en meent dat steden en 
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moeten streven naar slimme, groene 
specialisatie door het vaststellen van 
enkele innovatieprioriteiten op grond van 
de EU-doelstellingen en hun eigen 
behoeften, en de toegewezen EU-middelen 
hoofdzakelijk voor die vastgestelde 
prioriteiten moeten gebruiken;

regio's moeten streven naar slimme
ontwikkeling op basis van technologische 
vooruitgang door het vaststellen van 
enkele innovatieprioriteiten op grond van 
de EU-doelstellingen en hun eigen 
behoeften, en de toegewezen EU-middelen 
hoofdzakelijk voor die vastgestelde 
prioriteiten moeten gebruiken;

Or. en

Amendement 58
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept de noodzaak van op plaats 
gebaseerd beleid en meent dat regio's 
moeten streven naar slimme, groene 
specialisatie door het vaststellen van enkele 
innovatieprioriteiten op grond van de EU-
doelstellingen en hun eigen behoeften, en 
de toegewezen EU-middelen hoofdzakelijk 
voor die vastgestelde prioriteiten moeten 
gebruiken;

15. onderstreept de noodzaak van op plaats 
gebaseerd beleid en meent dat regio's 
moeten streven naar slimme, groene 
specialisatie door het vaststellen van enkele 
innovatieprioriteiten op grond van de EU-
doelstellingen en hun eigen behoeften, met 
name op het gebied van energieëfficientie 
en duurzame energie, en de toegewezen 
EU-middelen hoofdzakelijk voor die 
vastgestelde prioriteiten moeten gebruiken;

Or. fr

Amendement 59
Richard Seeber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept de noodzaak van op plaats 
gebaseerd beleid en meent dat regio's 
moeten streven naar slimme, groene
specialisatie door het vaststellen van enkele 
innovatieprioriteiten op grond van de EU-
doelstellingen en hun eigen behoeften, en 
de toegewezen EU-middelen hoofdzakelijk 
voor die vastgestelde prioriteiten moeten 

15. onderstreept de noodzaak van op plaats 
gebaseerd beleid en meent dat regio's 
moeten streven naar slimme, duurzame
specialisatie door het vaststellen van enkele 
innovatieprioriteiten op grond van de EU-
doelstellingen en hun eigen behoeften, en 
de toegewezen EU-middelen hoofdzakelijk 
voor die vastgestelde prioriteiten moeten 
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gebruiken; gebruiken;

Or. de

Amendement 60
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. onderstreept de noodzaak van op plaats 
gebaseerd beleid en meent dat regio's 
moeten streven naar slimme, groene 
specialisatie door het vaststellen van enkele 
innovatieprioriteiten op grond van de EU-
doelstellingen en hun eigen behoeften, en 
de toegewezen EU-middelen hoofdzakelijk 
voor die vastgestelde prioriteiten moeten 
gebruiken;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Amendement 61
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. es

Amendement 62
Karima Delli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. Beveelt aan dat de territoriale 
dimensie in de toekomstige 
communautaire onderzoeks- en 
innovatieprogramma's na KP7 en het 
initiatief Europe INNOVA meer gewicht 
en meer begrotingsmiddelen krijgt, om te 
garanderen dat initiatieven als Europe 
INNOVA en Kennisregio's een sterker en 
duurzamer effect hebben op de regionale 
stelsels voor onderzoek en innovatie;

Or. fr

Amendement 63
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat transnationale 
samenwerking de kern van het KP7 en het 
KCI vormt, en dat territoriale 
samenwerking (door middel van 
transnationale, interregionale en 
grensoverschrijdende programma's) in de 
structuurfondsen is geïntegreerd; verzoekt 
de Commissie om versterking in de 
toekomst van de Europese territoriale 
samenwerkingsdoelstelling;

16. wijst erop dat transnationale 
samenwerking de kern van het KP7 en het 
KCI vormt, en dat territoriale 
samenwerking (door middel van 
transnationale, interregionale en 
grensoverschrijdende programma's) in de 
structuurfondsen is geïntegreerd; verzoekt 
de Commissie om versterking in de 
toekomst van de Europese territoriale 
samenwerkingsdoelstelling; verzoekt de 
Commissie om versterking in de toekomst 
van de Europese territoriale 
samenwerking door verdere 
stroomlijning; verzoekt de Commissie om 



PE440.028v01-00 34/39 AM\810551NL.doc

NL

de mogelijkheden voor versterking van de 
territoriale samenwerking op het gebied 
van innovatie in elke doelstelling van het 
cohesiebeleid te evalueren; wijst erop dat 
betere kennis van de resultaten van het 
KP7 en het KCI op regionaal niveau de 
praktische coördinatie tussen het 
regionaal beleid van de EU en deze 
programma's zal vergemakkelijken; 
verzoekt de Europese Commissie en de 
lidstaten daarom de ontwikkeling en de 
toegankelijkheid van gegevens op dit 
gebied te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept dat in het kader van 
het KP7 op diverse manieren 
ondersteuning wordt verleend voor 
transnationale samenwerking in de gehele 
Europese Unie en daarbuiten, op een 
aantal thematische gebieden die 
overeenstemmen met de belangrijkste 
terreinen van kennis en technologie, waar 
hoogwaardig onderzoek moet worden 
ondersteund en versterkt om de sociale, 
economische, ecologische en industriële 
uitdagingen in Europa aan te pakken;

Or. ro

Amendement 65
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie het effect 
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van al genomen 
vereenvoudigingsmaatregelen op het 
beheer van de structuurfondsen te 
analyseren met het oog op het opstellen 
van het toekomstige wettelijk kader;

Or. en

Amendement 66
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. erkent dat zowel het gedeelde als het 
gecentraliseerde beheer specifieke regels 
vereist, maar onderstreept de noodzaak 
van harmonisatie van de regels voor de 
verschillende instrumenten; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheden daartoe te 
onderzoeken, onverlet de bevoegdheden 
van de lidstaten en regio's bij gedeeld 
beheer;

Schrappen

Or. de

Amendement 67
Michael Theurer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. erkent dat zowel het gedeelde als het 
gecentraliseerde beheer specifieke regels 
vereist, maar onderstreept de noodzaak van 
harmonisatie van de regels voor de 
verschillende instrumenten; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheden daartoe te 
onderzoeken, onverlet de bevoegdheden 
van de lidstaten en regio's bij gedeeld 
beheer;

17. erkent dat zowel het gedeelde als het 
gecentraliseerde beheer specifieke regels 
vereist, maar onderstreept de noodzaak van 
harmonisatie van de regels voor de 
verschillende instrumenten; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheden daartoe te 
onderzoeken, onverlet de bevoegdheden 
van de lidstaten en regio's bij gedeeld 
beheer; erkent dat zowel de in KP7 en KCI 
gehanteerde aanpak van het 
gecentraliseerde beheer (top-down), die 
gericht is op de bevordering van Europese 
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uitmuntendheid in onderzoek en 
ontwikkeling, als de in het cohesiebeleid 
gehanteerde benadering van het gedeelde 
beheer (bottom-up), die gericht is op 
bevordering van territoriale 
verscheidenheid en regionale 
technologieoverdracht, gerechtvaardigd 
kan zijn; verzoekt om gelijktijdig met het 
gebruik van synergie telkens de specifieke 
voordelen van de beide steunpilaren beter 
voor het voetlicht te brengen; beklemtoont 
dat de kracht van het cohesiebeleid over 
het algemeen daarin ligt dat er vooral 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen laagdrempelige subsidies 
en een betere toegang tot praktisch(e) 
onderzoek, technologieoverdracht en 
innovatie gecreëerd worden;

Or. de

Amendement 68
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. erkent dat zowel het gedeelde als het 
gecentraliseerde beheer specifieke regels 
vereist, maar onderstreept de noodzaak van 
harmonisatie van de regels voor de 
verschillende instrumenten; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheden daartoe te 
onderzoeken, onverlet de bevoegdheden 
van de lidstaten en regio's bij gedeeld 
beheer;

17. erkent dat zowel het gedeelde als het 
gecentraliseerde beheer specifieke regels 
vereist, maar onderstreept de noodzaak van 
harmonisatie van de regels voor de 
verschillende instrumenten; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheden daartoe te 
onderzoeken, onverlet de bevoegdheden 
van de lidstaten en regio's bij gedeeld 
beheer, waarbij de multidisciplinariteit 
wordt gestimuleerd door het hanteren van 
een gemeenschappelijke 
themaoverschrijdende benadering voor 
onderwerpen op het gebied van onderzoek 
en technologie die relevant zijn voor meer 
dan één thema. Gezamenlijke 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen vormen daarbij een 
belangrijke vorm van samenwerking;

Or. ro
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Amendement 69
Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. erkent dat zowel het gedeelde als het 
gecentraliseerde beheer specifieke regels 
vereist, maar onderstreept de noodzaak van 
harmonisatie van de regels voor de 
verschillende instrumenten; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheden daartoe te 
onderzoeken, onverlet de bevoegdheden 
van de lidstaten en regio's bij gedeeld 
beheer;

17. erkent dat zowel het gedeelde als het 
gecentraliseerde beheer specifieke regels 
vereist, maar onderstreept de noodzaak van 
harmonisatie van de regels voor de 
verschillende instrumenten; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheden daartoe te 
onderzoeken, onverlet de bevoegdheden 
van de lidstaten en regio's bij gedeeld 
beheer; verzoekt de Commissie de 
bureaucratische rompslomp rondom de 
kaderprogramma's voor onderzoek (KP7) 
en innovatie (KCI) te vereenvoudigen, 
teneinde de positieve gevolgen van de 
synergieën met de structuurfondsen te 
maximaliseren;

Or. it

Amendement 70
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie 
om specifieke evaluatiecriteria te 
ontwikkelen voor de beoordeling van 
innovatieve projecten en om voorstellen te 
overwegen voor toekomstige aangepaste 
regelgeving inzake de uitvoering van 
innovatieve maatregelen;

18. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie 
om specifieke evaluatiecriteria te 
ontwikkelen voor de beoordeling van 
innovatieve projecten en om voorstellen 
voor toekomstige aangepaste regelgeving 
inzake de uitvoering van innovatieve 
maatregelen uit te werken en er 
beslissingen over te nemen;

Or. de
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Amendement 71
Francesco De Angelis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. merkt op dat er duidelijk behoefte 
bestaat aan meer bevoegdheden op 
regionaal niveau op het gebied van 
financieringsaanvragen, administratieve 
en financiële procedures, het beheer van 
fondsen en financiële instrumenten; roept 
de Commissie op de mogelijkheid te 
bestuderen om te zorgen voor aanvullende 
specialistische steun en nauwere 
samenwerking tussen het Enterprise 
Europe Network en de entiteiten die de 
beheerstaken van de structuurfondsen 
vervullen;

Or. it

Amendement 72
Iratxe García Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat het belangrijk is dat 
er bij het evalueren van de geschiktheid 
van projecten en het geven van toegang 
tot financiering uit de structuurfondsen 
en andere communautaire instrumenten 
rekening moet worden gehouden met het 
beginsel van gelijke kansen;

Or. es

Amendement 73
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat grote innovatie-
infrastructuren met medefinanciering uit 
de structuurfondsen op een hoger niveau 
moeten worden geëvalueerd door een 
internationale raad voor collegiale 
toetsing, hetgeen een positief effect zal 
hebben op de efficiënte besteding van 
gereserveerde structuurfondsen;

Or. en

Amendement 74
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. herhaalt dat de informele 
mechanismen inzake territoriale cohesie 
en ruimtelijke planning in de Raad 
moeten worden vervangen door meer 
formele structuren; is van mening dat 
deze ontwikkeling, wanneer ze gepaard 
gaat met de creatie en versterking van 
geïntegreerde en transversale structuren, 
zal resulteren in een betere coördinatie 
van het beleid;

Or. en


