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Amendement 1
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat innovatie het meest 
doeltreffend kan worden aangepakt op 
regionaal niveau, omdat de fysieke 
nabijheid daar de samenwerking bevordert 
tussen bijvoorbeeld universiteiten, 
onderzoeksorganisaties en de industrie; 
stelt vast dat de meest dynamische 
technische industrieën zich niet bevinden 
in of bij hoofdsteden maar in de nabijheid 
van de meest innovatieve universiteiten;

1. wijst erop dat innovatie het meest 
doeltreffend kan worden aangepakt op 
regionaal niveau, omdat de fysieke 
nabijheid daar de samenwerking bevordert 
tussen bij voorbeeld universiteiten, 
onderzoeksorganisaties, grote bedrijven, 
het MKB en regionale en plaatselijke 
instanties, met name in clusters; stelt vast 
dat de meest dynamische technische 
industrieën zich niet bevinden in of bij 
hoofdsteden maar in de nabijheid van de 
meest innovatieve universiteiten;

Or. fr

Amendement 2
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat innovatie het meest
doeltreffend kan worden aangepakt op 
regionaal niveau, omdat de fysieke 
nabijheid daar de samenwerking bevordert 
tussen bijvoorbeeld universiteiten, 
onderzoeksorganisaties en de industrie; 
stelt vast dat de meest dynamische 
technische industrieën zich niet bevinden 
in of bij hoofdsteden maar in de nabijheid 
van de meest innovatieve universiteiten;

1. wijst erop dat innovatie ook doeltreffend 
kan worden aangepakt op regionaal niveau, 
omdat de fysieke nabijheid daar de 
samenwerking bevordert tussen 
bijvoorbeeld universiteiten, 
onderzoeksorganisaties en de industrie en 
andere sectoren zoals het toerisme en een 
aantal vooruitstrevende aanbieders van 
diensten; stelt vast dat de meest 
dynamische technische industrieën zich 
niet uitsluitend bevinden in of bij 
hoofdsteden maar eveneens in kleinere 
bevolkingscentra en in de nabijheid van de 
meest innovatieve universiteiten;
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Or. es

Amendement 3
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat innovatie het meest 
doeltreffend kan worden aangepakt op 
regionaal niveau, omdat de fysieke 
nabijheid daar de samenwerking bevordert 
tussen bijvoorbeeld universiteiten, 
onderzoeksorganisaties en de industrie; 
stelt vast dat de meest dynamische 
technische industrieën zich niet bevinden 
in of bij hoofdsteden maar in de nabijheid 
van de meest innovatieve universiteiten;

1. wijst erop dat innovatie het meest 
doeltreffend kan worden aangepakt op 
regionaal niveau, omdat de fysieke 
nabijheid daar de samenwerking bevordert 
tussen bijvoorbeeld universiteiten, 
onderzoeksorganisaties en de industrie; 
stelt vast dat de meest dynamische 
technische industrieën zich niet 
noodzakelijkerwijs bevinden in of bij 
hoofdsteden maar in de nabijheid van de 
meest innovatieve universiteiten;

Or. fr

Amendement 4
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat maatregelen die 
gericht zijn op innovatie deel moeten 
vormen van de regionale strategieën voor 
slimme specialisatie; stelt vast dat slimme-
specialisatiestrategieën doelmatiger en 
effectiever gebruik van overheidsmiddelen 
kunnen waarborgen en particuliere 
investeringen op regionaal niveau kunnen 
ondersteunen;

Or. en
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Amendement 5
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt iedere regio te investeren in 
innovatie en zijn innovatiestrategie aan te 
passen om de doelmatigheid ervan te 
vergroten, voorts de kwaliteit van zijn 
werknemers op te voeren en het vermogen 
en de bereidheid van zijn ondernemingen 
tot innovatie en internationale 
mededinging te steunen;

Or. en

Amendement 6
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat besluitvormers op 
regionaal niveau zich ten volle bewust 
moeten zijn van de mogelijkheden voor 
economische groei die onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten alle regio's bieden; 
stelt in dit opzicht vast dat zelfs regio's 
zonder universiteiten en onderzoekcentra 
hun eigen innovatievermogen moeten 
kunnen ontwikkelen;

2. wijst erop dat besluitvormers op 
regionaal niveau zich ten volle bewust 
moeten zijn van de mogelijkheden voor 
economische groei en werkgelegenheid die 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten alle 
regio's bieden; stelt in dit opzicht vast dat 
zelfs regio's zonder universiteiten en 
onderzoekcentra hun eigen 
innovatievermogen moeten kunnen 
ontwikkelen; wijst erop dat het belangrijk 
is op regionaal niveau voorspelbare en 
investeringsvriendelijke 
kadervoorwaarden te bieden voor 
innovatieve ondernemingen, en voor hen 
prikkels te scheppen om ten voordele van 
werknemers en het milieu te investeren;

Or. en
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Amendement 7
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat besluitvormers op 
regionaal niveau zich ten volle bewust 
moeten zijn van de mogelijkheden voor 
economische groei die onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten alle regio's bieden; 
stelt in dit opzicht vast dat zelfs regio's 
zonder universiteiten en onderzoekscentra 
hun eigen innovatievermogen moeten 
kunnen ontwikkelen;

2. wijst erop dat besluitvormers op 
regionaal niveau zich ten volle bewust 
moeten zijn van de mogelijkheden voor 
economische groei die onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten alle regio's bieden, 
daar de meeste innovaties zich voordoen 
op het praktische interconnectiepunt 
(innovaties op basis van vraag en 
gebruikers) en meestal door het EFRO 
worden gefinancierd; stelt dan ook vast 
dat regio's zonder universiteiten en 
onderzoekscentra eveneens hun eigen 
innovatievermogen moeten kunnen 
ontwikkelen;

Or. fi

Amendement 8
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat besluitvormers op 
regionaal niveau zich ten volle bewust 
moeten zijn van de mogelijkheden voor 
economische groei die onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten alle regio's bieden; 
stelt in dit opzicht vast dat zelfs regio's
zonder universiteiten en onderzoekscentra 
hun eigen innovatievermogen moeten 
kunnen ontwikkelen;

2. wijst erop dat besluitvormers op 
regionaal niveau zich ten volle bewust 
moeten zijn van de mogelijkheden voor 
economische groei die onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten alle regio's bieden; 
stelt in dit opzicht vast dat zelfs regio's 
zonder universiteiten en onderzoekscentra 
hun eigen innovatievermogen moeten 
kunnen ontwikkelen en wat betreft 
innovatiemogelijkheden zo veel mogelijk 
voordeel moeten kunnen ontlenen aan 
regionale en plaatselijke reserves en 
activa; 



AM\859731NL.doc 7/25 PE460.743v01-00

NL

Or. pt

Amendement 9
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat besluitvormers op 
regionaal niveau zich ten volle bewust 
moeten zijn van de mogelijkheden voor 
economische groei die onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten alle regio's bieden; 
stelt in dit opzicht vast dat zelfs regio's 
zonder universiteiten en onderzoekscentra 
hun eigen innovatievermogen moeten 
kunnen ontwikkelen;

2. wijst erop dat besluitvormers op 
regionaal niveau zich ten volle bewust 
moeten zijn van de mogelijkheden voor 
economische groei die onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten alle regio's bieden; 
stelt in dit opzicht vast dat zelfs regio's 
zonder universiteiten en onderzoekscentra, 
voor zover innovatieve werkzaamheden 
niet noodzakelijkerwijze of voornamelijk 
het bestaan van instellingen voor hoger 
onderwijs vereisen, hun eigen 
innovatievermogen moeten kunnen 
ontwikkelen;

Or. es

Amendement 10
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat besluitvormers op 
regionaal niveau zich ten volle bewust 
moeten zijn van de mogelijkheden voor 
economische groei die onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten alle regio's bieden; 
stelt in dit opzicht vast dat zelfs regio's 
zonder universiteiten en onderzoekscentra 
hun eigen innovatievermogen moeten 
kunnen ontwikkelen;

2. wijst erop dat besluitvormers op 
regionaal niveau zich ten volle bewust 
moeten zijn van de mogelijkheden voor 
economische groei die onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten alle regio's bieden; 
stelt in dit opzicht vast dat zelfs regio's 
zonder universiteiten en onderzoekscentra 
hun eigen innovatievermogen moeten 
kunnen ontwikkelen, daarbij gebruik 
makend van speciaal gereserveerde 
middelen;
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Or. ro

Amendement 11
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat het bevorderen van 
innovatie op regionaal niveau kan helpen 
om regionale dispariteiten te 
verminderen; moedigt de verschillende 
niveaus (regionaal, nationaal en EU) 
niettemin aan hun activiteiten 
doelmatiger te coördineren als deel van de 
Europadekkende planning van O&O-
werkzaamheden;

Or. fr

Amendement 12
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat innovatie – zowel op
het gebied van beleidsvorming als van de 
werkzaamheden van bedrijven en 
onderzoekscentra – van fundamentele 
betekenis is voor de nadere invulling van 
het EU-beleid inzake territoriale 
samenhang en dat zij door haar eigen 
specifieke aard een beslissende bijdrage 
kan leveren tot verwezenlijking van 
cohesiedoelen en het opruimen van 
belemmeringen hiervan in gebieden met 
specifieke geografische en demografische 
kenmerken; 

Or. es
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Amendement 13
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten de 
ondernemersvaardigheden van jonge 
Europeanen te consolideren door speciale 
nationale programma's vast te stellen om 
innovatie op te nemen in alle 
onderwijssectoren en –niveaus; wijst erop 
dat nauwe samenwerking tussen de 
overheid en de particuliere sector de beste 
manier is om in Europa deze 
programma's uit te voeren en de innovatie 
te stimuleren;

Or. it

Amendement 14
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat niet-technologische
innovatie-inspanningen moeten worden 
opgevoerd, en dat in dit verband optimale 
werkmethoden met betrekking tot dit soort 
innovatie in omloop moeten worden 
gebracht en dat voorschiften en 
voorwaarden voor beschikbaarheid van 
EU-financiering moeten worden 
vastgesteld;

3. is van mening dat niet-technologische 
innovatie-inspanningen moeten worden 
opgevoerd, en dat in dit verband optimale 
werkmethoden met betrekking tot dit soort 
innovatie in omloop moeten worden 
gebracht en dat voorschiften en 
voorwaarden voor beschikbaarheid van 
EU-financiering moeten worden 
vastgesteld; wijst erop dat de elkaar 
versterkende effecten van het 
Kaderprogramma voor onderzoek en het 
Cohesiefonds o.m. moeten worden 
opgevoerd door de kunstmatige grenzen 
tussen programma's op te heffen; 
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Or. fi

Amendement 15
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat niet-technologische 
innovatie-inspanningen moeten worden 
opgevoerd, en dat in dit verband optimale 
werkmethoden met betrekking tot dit soort 
innovatie in omloop moeten worden 
gebracht en dat voorschiften en 
voorwaarden voor beschikbaarheid van 
EU-financiering moeten worden 
vastgesteld;

3. is van mening dat niet-technologische 
innovatie-inspanningen, daar innovatie 
een samengesteld concept is, moeten 
worden opgevoerd, en dat in dit verband 
optimale werkmethoden met betrekking tot 
dit soort innovatie in omloop moeten 
worden gebracht en dat voorschiften en 
voorwaarden voor beschikbaarheid van 
EU-financiering moeten worden 
vastgesteld op de grondslag van een open 
en algemene benadering;

Or. es

Amendement 16
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de bijdrage die door 
culturele verscheidenheid wordt geleverd 
tot innovatie; is in dit verband van mening 
dat maatregelen tot behoud en 
bevordering van regionale culturele 
verscheidenheid in het innovatiebeleid 
een vooraanstaande rol moeten krijgen;

Or. fr
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Amendement 17
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt vast dat coördinatie en synergie 
tussen cohesie-, onderzoek- en 
innovatiebeleid en de instrumenten 
daarvan op regionaal, nationaal en EU-
niveau noodzakelijk zijn om de 
innovatiemogelijkheden van de regio's 
van Europa op te voeren; wijst er in dit 
verband op dat het eveneens belangrijk is 
de mogelijkheden te verkennen van 
verdere vereenvoudiging en harmonisatie 
van de voorschriften voor de 
tenuitvoerlegging van deze uiteenlopende 
beleidsinstrumenten;

Or. en

Amendement 18
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de sleutelrol die de regio's 
spelen in de formulering van beleid tot 
stimulering van innovatie op nationaal 
niveau; wijst er echter op dat de regionale 
en plaatselijke financiële middelen in tal 
van lidstaten onvoldoende zijn en dat de 
nationale begrotingen voor innovatie 
gering zijn; 

Or. ro
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Amendement 19
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat sluimerende vernieuwers 
moeten worden opgespoord; wijst op de 
belangrijke rol die organisaties op 
tussenniveau spelen bij het vinden van 
sluimerende vernieuwers, doordat zij 
prikkels en advies geven en de innovatie 
steunen; is van mening dat deze 
organisaties moeten worden 
geconsolideerd en dat er voor hen een 
programma moet worden ontwikkeld ter 
verbetering van opleiding, bewijzen van 
bekwaamheid en deskundigheid;

4. wijst erop dat sluimerende vernieuwers 
moeten worden opgespoord, met name in 
het MKB; wijst op de belangrijke rol die 
organisaties op tussenniveau spelen bij het 
vinden van sluimerende vernieuwers, 
doordat zij prikkels en advies geven en de 
innovatie steunen; is van mening dat deze 
organisaties moeten worden 
geconsolideerd en dat er voor hen een 
programma moet worden ontwikkeld ter 
verbetering van opleiding, bewijzen van 
bekwaamheid en deskundigheid;

Or. fr

Amendement 20
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat sluimerende vernieuwers 
moeten worden opgespoord; wijst op de 
belangrijke rol die organisaties op 
tussenniveau spelen bij het vinden van 
sluimerende vernieuwers, doordat zij 
prikkels en advies geven en de innovatie 
steunen; is van mening dat deze 
organisaties moeten worden 
geconsolideerd en dat er voor hen een 
programma moet worden ontwikkeld ter 
verbetering van opleiding, bewijzen van 
bekwaamheid en deskundigheid;

4. wijst erop dat sluimerende vernieuwers 
moeten worden opgespoord; wijst op de 
belangrijke rol die organisaties op 
tussenniveau spelen bij het vinden van 
sluimerende vernieuwers, doordat zij 
prikkels en advies geven en de innovatie 
steunen; is van mening dat deze 
organisaties moeten worden 
geconsolideerd en dat er voor hen een 
programma moet worden ontwikkeld ter 
verbetering van opleiding, bewijzen van 
bekwaamheid en deskundigheid en dat er 
in de toekomst meer belang moet worden 
gehecht aan modellen van tweeledige 
beroepsopleiding;
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Or. en

Amendement 21
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op de betekenis van de 
werknemers voor de innovatie; wijst in dit 
verband op de rol die het ESF speelt op 
het gebied van levenslang onderwijs aan 
werknemers;

Or. fr

Amendement 22
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vindt dat de verschillende 
instrumenten van de Europese Unie voor 
cohesie, onderzoek en innovatie met het 
oog op efficiëntie geïntegreerd ingezet 
moeten worden; onderstreept de noodzaak 
om te zoeken naar synergieën tussen deze 
instrumenten en om belemmeringen voor 
deze synergieën op te heffen, met name 
door de regels inzake controle en 
subsidiabiliteit van de kosten te 
harmoniseren zodat het voor de 
begunstigden eenvoudiger wordt deze uit 
te voeren;

Or. fr
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Amendement 23
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat een soepel 
functionerende sturingsaanpak op 
meerdere niveaus voorwaarde is voor een 
geslaagde bepaling en tenuitvoerlegging
van beleidsdoelen op innovatiegebied; 
wijst er in dit verband op dat het regionale 
beleid beschikt over een geconsolideerde 
methodiek voor wat betreft geïntegreerde 
aanpak en dat het een uitgewerkt 
beheersstelsel aanbiedt dat in staat is 
plaatselijke investeringen te mobiliseren;

Or. en

Amendement 24
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. acht het uiterst belangrijk openbaar 
onderzoek te steunen en 
onderzoeksresultaten op eenvoudige en 
onbureaucratische manier toegankelijk te 
maken, opdat alle bedrijven, met inbegrip 
van micro-ondernemingen en kleine en 
middelgrote ondernemingen, 
veranderingen kunnen doorvoeren met 
betrekking tot energie-efficiëntie, gebruik 
van nieuwe energiebronnen, nieuwe 
productieprocessen alsmede hergebruik 
en beter gebruik van grondstoffen, en 
banen kunnen creëren met bijbehorende 
rechten;

Or. en
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Amendement 25
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt het belang van het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) voor een regionale 
clustervorming door de verbinding van 
onderzoek, innovatie en infrastructuur ter 
plaatse in het kader van nieuwe 
technologieën, bijvoorbeeld op het vlak 
van hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie; wijst erop dat een dergelijke 
clustervorming een doorslaggevende 
stimulans kan zijn voor de lokale 
economische ontwikkeling en nieuwe 
arbeidsplaatsen kan creëren in de regio's;

Or. en

Amendement 26
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de 
innovatiedimensie naar behoren moet 
worden opgenomen in alle 
financieringsprogramma's van de EU met 
inbegrip van het Cohesiefonds, waardoor 
een hoog financieringsniveau wordt 
gewaarborgd dat is afgestemd op de 
behoeften van allen die belang hebben bij 
innovatie;

Or. ro
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Amendement 27
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de banden tussen 
instrumenten van de EU-begroting en 
financiering door de EIB moeten worden 
verstevigd; erkent dat deze 
financieringsbronnen de investeringen 
positief kunnen beïnvloeden en dringt aan 
op uitbreiding ervan, met name van 
JEREMIE en JESSICA;

5. wijst erop dat de banden tussen 
instrumenten van de EU-begroting en 
financiering door de EIB moeten worden 
verstevigd; erkent dat deze 
financieringsbronnen de investeringen 
positief kunnen beïnvloeden en dringt aan 
op uitbreiding ervan, met name van 
JEREMIE en JESSICA; wijst en niettemin 
op dat deze innovatieve 
financieringsinstrumenten onderworpen 
moeten worden aan een scherpere 
democratische controle en dat zij 
tegelijkertijd verder moeten worden 
ontwikkeld;

Or. fr

Amendement 28
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat de banden tussen 
instrumenten van de EU-begroting en 
financiering door de EIB moeten worden 
verstevigd; erkent dat deze 
financieringsbronnen de investeringen 
positief kunnen beïnvloeden en dringt aan 
op uitbreiding ervan, met name van 
JEREMIE en JESSICA;

5. wijst erop dat de banden tussen 
instrumenten van de EU-begroting en 
financiering door de EIB moeten worden 
verstevigd; erkent dat deze 
financieringsbronnen de investeringen 
positief kunnen beïnvloeden en dringt aan 
op uitbreiding ervan, met name van 
JEREMIE en JESSICA; wijst erop dat er 
financieringsinstrumenten moeten 
worden ontwikkeld die afgestemd zijn op
de specifieke omstandigheden en 
behoeften van de kleinste ondernemingen 
en dat de procedures om toegang te 
krijgen tot de financiering aanzienlijk 
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moeten worden vereenvoudigd; 

Or. fr

Amendement 29
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 30
Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op het belang van onderscheid 
tussen innovatie en onderzoek; wijst erop 
dat innovatie een ingewikkeld horizontal 
sociaal-economisch proces is dat o.m. 
maatregelen omvat om de O&O-uitgaven 
op te voeren, het MKB en geavanceerd-
technische werkzaamheden te steunen en 
dat voornamelijk gericht is op de 
ontwikkeling van geïntegreerde systemen 
op de grondslag van kenmerken en 
bijzondere eigenschappen van de 
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uiteenlopende gebieden;

Or. en

Amendement 31
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat het 
innovatiebeleid moet worden gekoppeld 
aan het beleid inzake onderwijs, opleiding 
en arbeidsmarkt; pleit ervoor burgers en 
werknemers in beweging te brengen om 
de veranderingsprocessen te steunen, door 
het opzetten van een kader voor en 
tenuitvoerlegging van omvattende 
politieke innovatiestrategieën, ten einde 
de ontwikkeling van vernieuwende 
producten en diensten te versnellen en de 
weg te bereiden voor meer 
werkgelegenheid en groei;

Or. pt

Amendement 32
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. acht het noodzakelijk de procedures 
voor het gebruik van EU-fondsen te 
blijven vereenvoudigen, om te zorgen voor 
hun soepelheid en om de bureaucratische 
rompslomp voor onderzoekers en 
vernieuwers te beperken, waardoor deze 
in staat worden gesteld meer tijd te 
besteden aan hun eigenlijke werk; 
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Or. ro

Amendement 33
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. spreekt zijn waardering uit voor het 
voorstel Europese 
Innovatiepartnerschappen op gang te 
brengen als instrument om 
belanghebbenden uit alle beleids- en 
andere sectoren grensoverschrijdend bij 
elkaar te brengen om belangrijke 
maatschappelijke problemen aan te 
pakken; stelt vast dat de instrumenten in 
het kader van samenwerkingsverbanden en 
regionaal beleid door middel waarvan deze 
problemen worden aangepakt beter op 
elkaar moeten worden afgestemd en dat 
samenwerkingsverbanden hun voordeel 
moeten doen met de ervaringen die zijn 
opgedaan met bestaande nationale en 
regionale initiatieven die soortgelijke 
eigenschappen vertonen;

6. spreekt zijn waardering uit voor het 
voorstel Europese 
Innovatiepartnerschappen op gang te 
brengen als instrument om 
belanghebbenden uit alle beleids- en 
andere sectoren grensoverschrijdend bij 
elkaar te brengen om belangrijke 
maatschappelijke problemen aan te 
pakken; stelt vast dat de instrumenten in 
het kader van samenwerkingsverbanden en 
regionaal beleid door middel waarvan deze 
problemen worden aangepakt, met 
bijzondere verwijzing naar Europese 
groeperingen voor territoriale 
samenwerking, beter op elkaar moeten 
worden afgestemd en dat 
samenwerkingsverbanden hun voordeel 
moeten doen met de ervaringen die zijn 
opgedaan met bestaande nationale en 
regionale initiatieven die soortgelijke 
eigenschappen vertonen;

Or. fr

Amendement 34
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. spreekt zijn waardering uit voor het 
voorstel Europese 
Innovatiepartnerschappen op gang te 

6. spreekt zijn waardering uit voor het 
voorstel Europese 
Innovatiepartnerschappen op gang te 
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brengen als instrument om
belanghebbenden uit alle beleids- en 
andere sectoren grensoverschrijdend bij 
elkaar te brengen om belangrijke 
maatschappelijke problemen aan te 
pakken; stelt vast dat de instrumenten in 
het kader van samenwerkingsverbanden en 
regionaal beleid door middel waarvan deze 
problemen worden aangepakt beter op 
elkaar moeten worden afgestemd en dat 
samenwerkingsverbanden hun voordeel 
moeten doen met de ervaringen die zijn 
opgedaan met bestaande nationale en 
regionale initiatieven die soortgelijke 
eigenschappen vertonen;

brengen als instrument om 
belanghebbenden uit alle beleids- en 
andere sectoren grensoverschrijdend bij 
elkaar te brengen om belangrijke 
maatschappelijke problemen aan te 
pakken; stelt vast dat de instrumenten in 
het kader van samenwerkingsverbanden en 
regionaal beleid door middel waarvan deze 
problemen worden aangepakt beter op 
elkaar moeten worden afgestemd en dat 
samenwerkingsverbanden hun voordeel 
moeten doen met de ervaringen die zijn 
opgedaan met bestaande nationale en 
regionale initiatieven die soortgelijke 
eigenschappen vertonen; dringt met het 
oog hierop aan op nauwere 
samenwerking tussen regio's, met name 
via programma's voor uitwisselingen, 
opleidingsinitiatieven en het delen van 
optimale werkmethoden ;

Or. pt

Amendement 35
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. spreekt zijn waardering uit voor het 
voorstel Europese 
Innovatiepartnerschappen op gang te 
brengen als instrument om 
belanghebbenden uit alle beleids- en 
andere sectoren grensoverschrijdend bij 
elkaar te brengen om belangrijke 
maatschappelijke problemen aan te 
pakken; stelt vast dat de instrumenten in 
het kader van samenwerkingsverbanden en 
regionaal beleid door middel waarvan deze 
problemen worden aangepakt beter op 
elkaar moeten worden afgestemd en dat 
samenwerkingsverbanden hun voordeel 
moeten doen met de ervaringen die zijn 

6. spreekt zijn waardering uit voor het 
voorstel Europese 
Innovatiepartnerschappen op gang te 
brengen als instrument om 
belanghebbenden uit alle beleids- en 
andere sectoren grensoverschrijdend bij 
elkaar te brengen om belangrijke 
maatschappelijke problemen aan te 
pakken; stelt vast dat de instrumenten in 
het kader van samenwerkingsverbanden en 
regionaal beleid door middel waarvan deze 
problemen worden aangepakt beter op 
elkaar moeten worden afgestemd werkelijk 
toegankelijk moeten zijn voor de diverse 
regio's en dat samenwerkingsverbanden 
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opgedaan met bestaande nationale en 
regionale initiatieven die soortgelijke 
eigenschappen vertonen;

hun voordeel moeten doen met de 
ervaringen die zijn opgedaan met 
bestaande nationale en regionale 
initiatieven die soortgelijke eigenschappen 
vertonen;

Or. es

Amendement 36
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. spreekt zijn waardering uit voor het 
voorstel Europese 
Innovatiepartnerschappen op gang te 
brengen als instrument om 
belanghebbenden uit alle beleids- en 
andere sectoren grensoverschrijdend bij 
elkaar te brengen om belangrijke
maatschappelijke problemen aan te 
pakken; stelt vast dat de instrumenten in 
het kader van samenwerkingsverbanden en 
regionaal beleid door middel waarvan deze 
problemen worden aangepakt beter op 
elkaar moeten worden afgestemd en dat 
samenwerkingsverbanden hun voordeel 
moeten doen met de ervaringen die zijn 
opgedaan met bestaande nationale en 
regionale initiatieven die soortgelijke 
eigenschappen vertonen;

6. spreekt zijn waardering uit voor het 
voorstel Europese 
Innovatiepartnerschappen op gang te 
brengen als instrument om 
belanghebbenden uit alle beleids- en 
andere sectoren grensoverschrijdend bij 
elkaar te brengen om belangrijke 
maatschappelijke problemen aan te 
pakken; stelt vast dat de instrumenten in 
het kader van samenwerkingsverbanden en 
regionaal beleid door middel waarvan deze 
problemen worden aangepakt beter op 
elkaar moeten worden afgestemd en dat 
samenwerkingsverbanden hun voordeel 
moeten doen met de ervaringen die zijn 
opgedaan met bestaande nationale en 
regionale initiatieven die soortgelijke 
eigenschappen vertonen; steunt 
verduidelijking van de juridische aspecten 
in verband met samenwerkingsverbanden 
en intellectueel-eigendomswetgeving in de 
lidstaten waar dit nog niet gebeurd is;

Or. ro
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Amendement 37
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. spreekt zijn waardering uit voor het 
voorstel Europese 
Innovatiepartnerschappen op gang te 
brengen als instrument om 
belanghebbenden uit alle beleids- en 
andere sectoren grensoverschrijdend bij 
elkaar te brengen om belangrijke 
maatschappelijke problemen aan te 
pakken; stelt vast dat de instrumenten in 
het kader van samenwerkingsverbanden en 
regionaal beleid door middel waarvan deze 
problemen worden aangepakt beter op 
elkaar moeten worden afgestemd en dat 
samenwerkingsverbanden hun voordeel 
moeten doen met de ervaringen die zijn 
opgedaan met bestaande nationale en 
regionale initiatieven die soortgelijke 
eigenschappen vertonen;

6. spreekt zijn waardering uit voor het 
voorstel Europese 
Innovatiepartnerschappen op gang te 
brengen als instrument om 
belanghebbenden uit alle beleids- en 
andere sectoren grensoverschrijdend bij 
elkaar te brengen om belangrijke 
maatschappelijke problemen aan te 
pakken; stelt vast dat de instrumenten in 
het kader van samenwerkingsverbanden en 
regionaal beleid door middel waarvan deze 
problemen worden aangepakt beter op 
elkaar moeten worden afgestemd en dat 
samenwerkingsverbanden hun voordeel 
moeten doen met de ervaringen die zijn 
opgedaan met bestaande nationale en 
regionale initiatieven die soortgelijke 
eigenschappen vertonen; dringt erop aan 
dat de steun voor onderzoek en innovatie 
gemakkelijker beschikbaar komt voor het 
MKB; 

Or. en

Amendement 38
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. ondersteunt het 
vlaggenschipinitiatief van de Commissie 
in het kader van de Europa 2020-strategie 
om de overgang naar een duurzame 
economie nu te maken, om de groei van 
de economie minder afhankelijk te maken 
van het gebruik van hulpbronnen en 
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energie, om emissies die schadelijk zijn 
voor het klimaat, te reduceren en om op 
deze manier de opwarming van de aarde 
tegen te gaan; is van mening dat er 
aanzienlijk meer onderzoek nodig is om 
de gevolgen te kunnen meten van milieu-
en klimaatbeleid op de nettoschepping van 
werkgelegenheid op regionaal niveau; 
verzoekt de Commissie om dit 
onderzoeksterrein in het achtste 
kaderprogramma tot prioriteit te maken;

Or. en

Amendement 39
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat voorrang moet 
worden gegeven aan de ontwikkeling op 
regionaal niveau van een cultuur van 
innovatie bij ondernemers, jongeren in 
beroepsopleiding, werknemers en partners 
die invloed hebben op zakelijke 
activiteiten, zoals besluitvormers bij 
regionale overheden, onderzoekscentra, 
clusters en financieringsorganen, die zich 
vaak onvoldoende bewust zijn van het 
innovatievermogen van de bedrijven in 
hun regio, met name het MKB (met 
inbegrip van micro-ondernemingen en 
ambachtelijke bedrijven);

Or. fr

Amendement 40
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 
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Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat alle 
innovatiemogelijkheden van de EU-regio's 
moeten worden ingezet ter verwezenlijking 
van de in de strategie Europa 2020 
nagestreefde intelligente, duurzame groei 
waardoor niemand wordt uitgesloten, en 
wijst erop dat dit probleem in het 
toekomstige regionaal beleid als 
hoofdprioriteit moet worden behandeld.

7. wijst erop dat alle 
innovatiemogelijkheden van de EU-regio's 
moeten worden ingezet ter verwezenlijking 
van de in de strategie Europa 2020 
nagestreefde intelligente, duurzame groei 
waardoor niemand wordt uitgesloten, en 
wijst erop dat dit probleem in het 
toekomstige regionaal beleid als 
hoofdprioriteit moet worden behandeld; 
wenst dat het bedrijfsleven bij de eco-
innovatie wordt betrokken, want 
ondernemers hebben een zeer belangrijke 
rol te spelen bij de verdere verbreiding 
van eco-innovatie op regionaal niveau; 
wijst er in dit verband op dat het 
voorlichten van ondernemers - door hen 
te wijzen op nieuwe zakelijke kansen - van 
cruciaal belang zal zijn voor het 
welslagen van een strategie die gericht is 
op de efficiënte omgang met grondstoffen 
en de ontwikkeling van duurzame 
industrieën;

Or. en

Amendement 41
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat alle 
innovatiemogelijkheden van de EU-regio's 
moeten worden ingezet ter verwezenlijking 
van de in de strategie Europa 2020 
nagestreefde intelligente, duurzame groei 
waardoor niemand wordt uitgesloten, en 
wijst erop dat dit probleem in het 
toekomstige regionaal beleid als 
hoofdprioriteit moet worden behandeld.

7. wijst erop dat alle 
innovatiemogelijkheden van de EU-regio's 
moeten worden ingezet, omdat anders de
verwezenlijking van de in de strategie 
Europa 2020 nagestreefde intelligente, 
duurzame groei waardoor niemand wordt 
uitgesloten onmogelijk is, en wijst erop dat 
dit probleem in het toekomstige regionaal 
beleid als hoofdprioriteit moet worden 
behandeld;
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Or. es

Amendement 42
Michael Theurer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat alle 
innovatiemogelijkheden van de EU-regio's 
moeten worden ingezet ter verwezenlijking 
van de in de strategie Europa 2020 
nagestreefde intelligente, duurzame groei 
waardoor niemand wordt uitgesloten, en 
wijst erop dat dit probleem in het 
toekomstige regionaal beleid als 
hoofdprioriteit moet worden behandeld.

7. wijst erop dat alle 
innovatiemogelijkheden van de EU-regio's 
moeten worden ingezet ter verwezenlijking 
van de in de strategie Europa 2020 
nagestreefde intelligente, duurzame groei 
waardoor niemand wordt uitgesloten, en 
wijst erop dat dit probleem in het 
toekomstige regionaal beleid als 
hoofdprioriteit moet worden behandeld. 
Het stellen van dergelijke prioriteiten 
geldt voor alle doelen van het regionaal 
beleid, met name met het oog op 
"Regionaal mededingingsvermogen en 
werkgelegenheid" en Europese 
grensoverschrijdende samenwerking. Er 
dient op te worden toegezien dat het 
mededingingsvermogen van Europa 
gewaarborgd is door mondiale normen.

Or. en


