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Amendement 1
Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat er behoefte is aan meer 
coördinatie tussen het toekomstig 
"gemeenschappelijk strategisch kader" van 
het regionaal beleid en de toekomstige 
"gemeenschappelijke strategie" van het 
onderzoeks- en innovatieprogramma; 
verzoekt de Commissie mede te delen hoe 
dit concreet in zijn werk dient te gaan;

1. wijst erop dat er behoefte is aan meer 
coördinatie tussen het toekomstig 
"gemeenschappelijk strategisch kader" van 
het regionaal beleid en de toekomstige 
"gemeenschappelijke strategie" van het 
onderzoeks- en innovatieprogramma; 
verzoekt de Commissie te garanderen dat 
deze elementen elkaar aanvullen;

Or. en

Amendement 2
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat er behoefte is aan meer 
coördinatie tussen het toekomstig 
"gemeenschappelijk strategisch kader" van 
het regionaal beleid en de toekomstige 
"gemeenschappelijke strategie" van het 
onderzoeks- en innovatieprogramma; 
verzoekt de Commissie mede te delen hoe 
dit concreet in zijn werk dient te gaan;

1. wijst erop dat er behoefte is aan meer 
coördinatie tussen het toekomstig 
"gemeenschappelijk strategisch kader" van 
het regionaal beleid en de toekomstige 
"gemeenschappelijke strategie" van het 
onderzoeks- en innovatieprogramma om de 
Europese innovatiecyclussen te 
versterken; verzoekt de Commissie mede 
te delen hoe dit concreet in zijn werk dient 
te gaan; verzoekt de lidstaten om de nodige 
aandacht te besteden aan de 
implementatie van deze beleidsvormen op 
het nationale en regionale niveau, met 
name wanneer verschillende nationale 
ministeries en overheden verantwoordelijk 
zijn voor verschillende fondsen van de 
EU, om te garanderen dat de 
programma's elkaar beter aanvullen;

Or. en
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Amendement 3
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat er behoefte is aan meer 
coördinatie tussen het toekomstig 
"gemeenschappelijk strategisch kader" van 
het regionaal beleid en de toekomstige 
"gemeenschappelijke strategie" van het 
onderzoeks- en innovatieprogramma; 
verzoekt de Commissie mede te delen hoe 
dit concreet in zijn werk dient te gaan;

1. wijst erop dat er behoefte is aan meer 
coördinatie tussen het toekomstig 
"gemeenschappelijk strategisch kader" van 
het regionaal beleid en de toekomstige 
"gemeenschappelijke strategie" van het 
onderzoeks- en innovatieprogramma,
herinnert eraan dat we in het kader van 
deze coördinatie de regionale en lokale 
autoriteiten meer zullen moeten betrekken 
bij de ontwikkeling en de uitvoering van 
deze beleidslijnen en dat we de prioriteiten 
beter zullen moeten aanpassen aan de 
specifieke behoeften van elke regio;
verzoekt de Commissie mede te delen hoe 
dit concreet in zijn werk dient te gaan;

Or. es

Amendement 4
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat er behoefte is aan meer 
coördinatie tussen het toekomstig 
"gemeenschappelijk strategisch kader" van 
het regionaal beleid en de toekomstige 
"gemeenschappelijke strategie" van het 
onderzoeks- en innovatieprogramma; 
verzoekt de Commissie mede te delen hoe 
dit concreet in zijn werk dient te gaan;

1. wijst op het belang van het 
cohesiebeleid op het terrein van 
wetenschappelijk onderzoek en 
innovatieve ontwikkeling; meent dat er 
behoefte is aan meer coördinatie tussen het 
toekomstig "gemeenschappelijk strategisch 
kader" van het regionaal beleid en de 
toekomstige "gemeenschappelijke 
strategie" van het onderzoeks- en 
innovatieprogramma; verzoekt de 
Commissie mede te delen hoe dit concreet 
in zijn werk dient te gaan; verzoekt de 
Commissie mede te delen hoe dit concreet 
in zijn werk dient te gaan;
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Or. lt

Amendement 5
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat er behoefte is aan meer 
coördinatie tussen het toekomstig 
"gemeenschappelijk strategisch kader" van 
het regionaal beleid en de toekomstige 
"gemeenschappelijke strategie" van het 
onderzoeks- en innovatieprogramma; 
verzoekt de Commissie mede te delen hoe 
dit concreet in zijn werk dient te gaan;

1. wijst erop dat er behoefte is aan meer 
coördinatie tussen het toekomstig 
"gemeenschappelijk strategisch kader" van 
het regionaal beleid en de toekomstige 
"gemeenschappelijke strategie" van het 
onderzoeks- en innovatieprogramma, 
overeenkomstig de beginselen en 
doelstellingen die vervat zijn in de EU 
2020-strategie en in het kerninitiatief 
"Innovatie-Unie"; verzoekt de Commissie 
mede te delen hoe dit concreet in zijn werk 
dient te gaan;

Or. pt

Amendement 6
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat er behoefte is aan meer 
coördinatie tussen het toekomstig 
"gemeenschappelijk strategisch kader" van 
het regionaal beleid en de toekomstige 
"gemeenschappelijke strategie" van het 
onderzoeks- en innovatieprogramma; 
verzoekt de Commissie mede te delen hoe 
dit concreet in zijn werk dient te gaan;

1. wijst erop dat er behoefte is aan meer 
coördinatie en synergieën te realiseren
tussen het toekomstig "gemeenschappelijk 
strategisch kader" van het regionaal beleid 
en de toekomstige "gemeenschappelijke 
strategie" van het onderzoeks- en 
innovatieprogramma; verzoekt de 
Commissie mede te delen hoe dit concreet 
in zijn werk dient te gaan;

Or. fr

Amendement 7
Hermann Winkler
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat in de afgelopen 
tientallen jaren de financiering door het 
regionale beleid van innovatie, onderzoek 
en ondernemerschap steeds belangrijker 
is geworden; stelt vast dat in de 
financieringsperiode ongeveer 25% van 
de totale middelen van de 
structuurfondsen aan deze 
beleidsgebieden werden uitgegeven en is 
van mening dat aan dit percentage in het 
licht van de EU-2020-opgaven dient te 
worden vastgehouden, waarvoor een 
sterk, goed gefinancierd regionaal beleid 
een eerste voorwaarde is; is van mening 
dat de regio's bovendien alles moeten 
doen om voor efficiënte geldstromen te 
zorgen;

Or. de

Amendement 8
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert in dat verband aan de 
mogelijkheden van het regionaal beleid 
om synergieën te doen ontstaan die borg 
staan voor het succes van het algemene 
beleid op het gebied van innovatie;

Or. es

Amendement 9
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert eraan dat het in tijden 
waarin weinig financiële middelen ter 
beschikking staan van doorslaggevende 
betekenis is dat de middelen 
weloverwogen worden toegewezen aan 
verstandig gekozen geprioriteerde 
projecten van de regio's, ten einde een 
kritieke massa tot stand te brengen;

Or. de

Amendement 10
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. eist dat de prioriteit "Innovatie", daar het 
cohesiebeleid voortaan gericht zal zijn op 
de strategie Europa 2020, voor de regio's 
verplicht wordt gesteld, hetgeen eveneens 
dient te blijken uit de ter beschikking 
gestelde middelen;

2. eist dat de prioriteit "Innovatie", daar het 
cohesiebeleid voortaan gericht zal zijn op 
de strategie Europa 2020, voor regio's van 
alle doelstellingen verplicht wordt gesteld, 
hetgeen eveneens dient te blijken uit de ter 
beschikking gestelde middelen; wijst er 
echter op dat het vastleggen van 
streefdoelen voor meer uitgaven voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie op 
zich nog niet tot resultaten zal leiden, 
tenzij deze maatregelen worden begeleid 
door een algehele structurele 
ontwikkeling in de samenleving;

Or. en

Amendement 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. eist dat de prioriteit "Innovatie", daar het 
cohesiebeleid voortaan gericht zal zijn op 
de strategie Europa 2020, voor de regio's 

2. brengt in herinnering dat onderzoek en 
ontwikkeling essentiële stuwende 
krachten zijn waarmee Europa de 
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verplicht wordt gesteld, hetgeen eveneens 
dient te blijken uit de ter beschikking 
gestelde middelen;

uitdagingen het hoofd kan bieden en haar 
concurrentiepositie kan behouden en 
versterken in de context van de 
globalisering; eist dat de prioriteit 
"Innovatie", daar het cohesiebeleid 
voortaan gericht zal zijn op de strategie 
Europa 2020, voor de regio's verplicht 
wordt gesteld, hetgeen eveneens dient te 
blijken uit de ter beschikking gestelde 
middelen;

Or. ro

Amendement 12
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. eist dat de prioriteit "Innovatie", daar het 
cohesiebeleid voortaan gericht zal zijn op 
de strategie Europa 2020, voor de regio's 
verplicht wordt gesteld, hetgeen eveneens 
dient te blijken uit de ter beschikking 
gestelde middelen;

2. eist dat de prioriteit "Innovatie", daar het 
cohesiebeleid voortaan gericht zal zijn op 
de strategie Europa 2020, voor de regio's 
verplicht wordt gesteld, hetgeen eveneens 
dient te blijken uit de ter beschikking 
gestelde middelen, onderstreept dat de 
voornaamste uitdaging voor de Europese 
Unie, de lidstaten en de regio's bestaat uit 
het scheppen van synergie tussen de 
verschillende financieringsinstrumenten 
op het gebied van onderzoek en innovatie 
in de publieke en private sector, met het 
oog op ondersteuning van 
maatschappelijke innovaties op basis van 
publiek-private-personen 
partnerschappen (public-private-people), 
zodat de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie kunnen worden gehaald;

Or. ro

Amendement 13
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. eist dat de prioriteit "Innovatie", daar het 
cohesiebeleid voortaan gericht zal zijn op 
de strategie Europa 2020, voor de regio's 
verplicht wordt gesteld, hetgeen eveneens 
dient te blijken uit de ter beschikking 
gestelde middelen;

2. eist dat de prioriteit "Innovatie", daar het 
cohesiebeleid voortaan gericht zal zijn op 
de strategie Europa 2020, voor de regio's 
verplicht wordt gesteld, hetgeen eveneens 
dient te blijken uit de ter beschikking 
gestelde middelen; is van mening dat zo 
brede steun zal worden bereikt voor de in 
de strategie Europa 2020 genoemde 
doelen van integrale duurzame groei, die 
afhankelijk is van wetenschappelijk 
onderzoek en innovatie – fundamentele 
factoren voor het sociaal en economisch 
welzijn en duurzame milieubescherming;

Or. lt

Amendement 14
Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. eist dat de prioriteit "Innovatie", daar het 
cohesiebeleid voortaan gericht zal zijn op 
de strategie Europa 2020, voor de regio's 
verplicht wordt gesteld, hetgeen eveneens 
dient te blijken uit de ter beschikking 
gestelde middelen;

2. eist dat onder andere de prioriteit 
"Innovatie", daar het cohesiebeleid 
voortaan gericht zal zijn op de strategie 
Europa 2020, voor de regio's verplicht 
wordt gesteld, hetgeen eveneens dient te 
blijken uit de ter beschikking gestelde 
middelen;

Or. en

Amendement 15
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. eist dat de prioriteit "Innovatie", daar het 
cohesiebeleid voortaan gericht zal zijn op 
de strategie Europa 2020, voor de regio's 
verplicht wordt gesteld, hetgeen eveneens 

2. eist dat de prioriteit "Innovatie", daar het 
cohesiebeleid voortaan gericht zal zijn op 
de strategie Europa 2020, voor de regio's 
verplicht wordt gesteld, hetgeen eveneens 
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dient te blijken uit de ter beschikking 
gestelde middelen;

dient te blijken uit de ter beschikking 
gestelde middelen op alle niveaus;

Or. ro

Amendement 16
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om 
daarnaast verdere initiatieven voor het 
gebruik van middelen van de 
structuurfondsen voor het ressort 
innovatie aan te bieden;

Or. de

Amendement 17
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de regio's 
Europa's proeftuin voor innovatieve 
technologie en "Levende Labs" moeten 
worden omdat de plaatselijke en regionale 
instituten meer moeten investeren in hun 
regionale ontwikkeling en actief moeten 
participeren in het wetenschappelijk en 
technologisch innovatiebeleid;

Or. lt

Amendement 18
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
gesneden innovatiestrategieën op te stellen; 
wijst erop dat de territoriale 
samenwerking met het oog op meer
complementariteit van de regio's moet 
worden geoptimaliseerd;

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
gesneden innovatiestrategieën op te stellen;
verzoekt de regio's dat zij in het kader van 
deze op maat gesneden strategie duidelijk 
maken op welke wijze mogelijke 
synergieën tussen de financiering door de 
structuurfondsen en de toekomstige 
onderzoeks- en innovatieprogramma's 
concreet voor de regio's kunnen worden 
benut;

Or. de

Amendement 19
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
gesneden innovatiestrategieën op te stellen;
wijst erop dat de territoriale samenwerking 
met het oog op meer complementariteit van 
de regio's moet worden geoptimaliseerd;

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
gesneden innovatiestrategieën op te stellen
waarbij alle actoren betrokken worden en 
die bijdragen tot de oprichting van 
regionale expertisecentra; wijst erop dat 
de territoriale samenwerking met het oog 
op meer complementariteit van de regio's 
moet worden geoptimaliseerd om hun 
concurrentievermogen op internationaal 
niveau te verbeteren;

Or. pt

Amendement 20
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
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gesneden innovatiestrategieën op te stellen; 
wijst erop dat de territoriale samenwerking 
met het oog op meer complementariteit van
de regio's moet worden geoptimaliseerd;

gesneden innovatiestrategieën op te stellen; 
verzoekt de Commissie om daartoe de 
coördinatie te bevorderen van de 
onderzoeksprogramma's en -middelen van 
de EU, de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds; wijst erop dat de territoriale 
samenwerking met het oog op meer 
complementariteit van de regio's moet 
worden geoptimaliseerd;

Or. es

Amendement 21
Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
gesneden innovatiestrategieën op te stellen; 
wijst erop dat de territoriale samenwerking 
met het oog op meer complementariteit van 
de regio's moet worden geoptimaliseerd;

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
gesneden innovatiestrategieën op te stellen 
die gebaseerd zijn op de vaardigheden en 
troeven van de regio's; wijst erop dat de 
territoriale samenwerking met het oog op 
meer complementariteit van de regio's 
moet worden geoptimaliseerd;

Or. en

Amendement 22
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
gesneden innovatiestrategieën op te stellen; 
wijst erop dat de territoriale samenwerking 
met het oog op meer complementariteit van 
de regio's moet worden geoptimaliseerd;

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
gesneden innovatiestrategieën op te stellen; 
wijst erop dat de territoriale samenwerking 
met het oog op meer complementariteit van 
de regio's moet worden geoptimaliseerd, 
steunt de benadering van beneden naar 
boven op lokaal innovatiegebied; 
onderstreept de noodzaak van het 
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ontwikkelen van partnerschappen tussen 
het lokale en regionale niveau en de 
onderzoekscentra, en met het oog op het 
vinden van haalbare 
ontwikkelingsoplossingen; is van mening 
dat de lokale en regionale autoriteiten 
gestimuleerd moeten worden richting 
innovatie, onder andere door initiatieven 
als Regions of Knowledge, Living Labs en 
Smart Cities;

Or. ro

Amendement 23
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
gesneden innovatiestrategieën op te stellen; 
wijst erop dat de territoriale samenwerking 
met het oog op meer complementariteit van 
de regio's moet worden geoptimaliseerd;

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
gesneden innovatiestrategieën op te stellen; 
wijst erop dat de territoriale samenwerking 
met het oog op meer complementariteit van 
de regio's moet worden geoptimaliseerd; 
meent dat wetenschappelijk onderzoek en 
innovatie nauwer met elkaar verbonden 
moeten worden, dat de EU moet afstappen 
van de traditionele segmentatie en zich 
meer moet richten op de uitdagingen en te 
behalen resultaten en de financiering van 
wetenschappelijk onderzoek en innovatie 
nauwer moet verbinden aan de 
beleidsdoelen; wijst erop dat het 
ontwikkelen van een vereenvoudigd 
geheel van instrumenten en regels 
eveneens van cruciaal belang is en er 
waar nodig ruimte voor flexibiliteit moet 
worden gelaten;

Or. lt

Amendement 24
Petru Constantin Luhan
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
gesneden innovatiestrategieën op te stellen; 
wijst erop dat de territoriale samenwerking 
met het oog op meer complementariteit van 
de regio's moet worden geoptimaliseerd;

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
gesneden innovatiestrategieën op te stellen; 
wijst erop dat de territoriale samenwerking 
met het oog op meer complementariteit van 
de regio's moet worden geoptimaliseerd, 
roept de lidstaten op om deze 
inspanningen van de regio's te steunen en 
het nodige kader te creëren om deze 
strategieën te realiseren;

Or. ro

Amendement 25
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
gesneden innovatiestrategieën op te stellen; 
wijst erop dat de territoriale samenwerking 
met het oog op meer complementariteit van 
de regio's moet worden geoptimaliseerd;

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 
gesneden innovatiestrategieën op te stellen; 
wijst erop dat de territoriale samenwerking 
met het oog op meer complementariteit van 
de regio's moet worden geoptimaliseerd, 
pleit in dit verband voor een betere 
vervlechting en coördinatie tussen locale, 
regionale, nationale en Europese 
overheden;

Or. en

Amendement 26
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het 
concept "intelligente specialisatie" op maat 



AM\871588NL.doc 15/37 PE467.320v01-00

NL

gesneden innovatiestrategieën op te stellen; 
wijst erop dat de territoriale samenwerking 
met het oog op meer complementariteit van 
de regio's moet worden geoptimaliseerd;

gesneden innovatiestrategieën op te stellen; 
wijst erop dat de territoriale samenwerking 
met het oog op meer complementariteit van 
de regio's en in het kader van de 
milieuduurzaamheidscriteria moet worden 
geoptimaliseerd;

Or. it

Amendement 27
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. spoort de regio's aan hierbij vooral 
een eerlijk onderzoek naar de sterke en 
zwakke punten uit te voeren en 
realistische doelen op te stellen, waardoor 
enerzijds de aanwezige sterke punten (de 
comparatieve voordelen) nog sterker 
kunnen worden gemaakt, zodat krachtige, 
internationaal concurrerende clusters 
kunnen worden gevormd, en anderzijds 
het proces om hun achterstand op andere 
regio's in te lopen kan worden 
bespoedigd, waardoor de regionale 
economie kan worden versterkt;

Or. de

Amendement 28
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. pleit voor een sterkere 
intergouvernementele participatie in de 
gezamenlijke 
programmeringsmaatregelen en in 
Interreg III B, om de samenwerking op 
het gebied van onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie in heel Europa te versterken, 
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om de participatie te verhogen en de 
nieuwe lidstaten beter te betrekken bij alle 
Europese onderzoeksprogramma's;

Or. en

Amendement 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. Is van mening dat de programma's 
voor onderzoek en innovatie een
belangrijke bijdrage leveren aan het 
cohesiebeleid en benadrukt dat de 
mogelijkheden voor grensoverschrijdende 
samenwerking op dit gebied verder dienen 
te worden ontwikkeld. Benadrukt dat de
samenwerking op macro-regionaal niveau
kan worden gebruikt voor
gemeenschappelijke wetenschappelijke, 
technologische en innovatieve
oplossingen voor gemeenschappelijke
regionale problemen;

Or. bg

Amendement 30
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt echter dat naast het 
belang van de economische groei voor de 
afzonderlijke regio's tegelijkertijd de EU 
in haar geheel als innovatieruimte moet 
worden gezien, wat inhoudt dat de regio's 
elkaar moeten aanvullen; roept de regio's 
derhalve op tot nauwe samenwerking bij 
de ontwikkeling van hun onderzoeks- en 
innovatiestrategieën; is in dit verband 
verheugd over de bijstand van de 
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Europese Commissie die de regio's goede 
aanwijzingen kan geven en eveneens de 
kwaliteit van de strategieën dient te 
waarborgen, zonder evenwel af te dingen 
op het subsidiariteitsbeginsel;

Or. de

Amendement 31
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. onderstreept dat een eerste 
voorwaarde voor een dergelijke 
synergieën stimulerende en geïntegreerde 
strategie is dat de hierbij betrokken 
instanties op de hoogte zijn van alle 
subsidiemogelijkheden; onderstreept dat 
het belangrijk is dat dit soort 
informatiemogelijkheden ook met 
middelen van de structuurfondsen worden 
gefinancierd;

Or. de

Amendement 32
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
praktijk; spreekt dan ook de aanbeveling 
uit, als noodzakelijke aanvulling op hoge 
kwaliteit van onderzoek, de stimulatie op 
regionaal niveau te richten op bevordering 
van de toepassing, zonder in dit verband 
het aanbrengen van onderzoeksvermogen 
onmogelijk te maken, opdat met name 
ondernemingen zich innovatieve processen 
eigen kunnen maken;

4. wijst er nogmaals op dat innovatie breed 
moet worden opgevat en met name 
ontstaat op het raakvlak met de praktijk, en 
zowel producten, procedés en diensten 
alsook systemen en organisatorische 
structuren omvat; spreekt dan ook de 
aanbeveling uit, als noodzakelijke 
aanvulling op hoge kwaliteit van het 
technologisch georiënteerde onderzoek, de 
stimulatie op regionaal niveau enerzijds op 
de opbouw van regionaal hoog kwalitatief 
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onderzoek te richten, vooral bij de 
universiteiten en onderzoekscentra, en 
anderzijds op bevordering van de 
toepassing, dus ondernemingen en met 
name de middenstand erbij te 
ondersteunen innovaties van producten, 
diensten en procedés commercieel 
interessant te maken en eveneens de 
technologieoverdracht en 
kennisuitwisseling te stimuleren;

Or. de

Amendement 33
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
praktijk; spreekt dan ook de aanbeveling 
uit, als noodzakelijke aanvulling op hoge 
kwaliteit van onderzoek, de stimulatie op 
regionaal niveau te richten op bevordering 
van de toepassing, zonder in dit verband 
het aanbrengen van onderzoeksvermogen 
onmogelijk te maken, opdat met name
ondernemingen zich innovatieve processen 
eigen kunnen maken;

4.  wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
toenadering tot de markt; spreekt dan ook 
de aanbeveling uit, als noodzakelijke 
aanvulling op hoge kwaliteit van 
onderzoek, de stimulatie op regionaal 
niveau ook te richten op bevordering van 
de toepassing, in het kader van een 
evenwicht met het basisonderzoek, opdat 
ondernemingen innovatieve processen 
kunnen bevorderen en zich eigen kunnen 
maken;

Or. es

Amendement 34
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
praktijk; spreekt dan ook de aanbeveling 
uit, als noodzakelijke aanvulling op hoge 

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
praktijk, aangezien ongeveer 19 van de 20 
innovaties voortvloeien uit interactie 
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kwaliteit van onderzoek, de stimulatie op 
regionaal niveau te richten op bevordering 
van de toepassing, zonder in dit verband 
het aanbrengen van onderzoeksvermogen 
onmogelijk te maken, opdat met name 
ondernemingen zich innovatieve processen 
eigen kunnen maken;

(innovatie gebaseerd op vraag en op input 
van gebruikers, DUI); benadrukt derhalve 
dat netwerken en connecties al 
belangrijker worden voor de innovatie, 
omdat ze het belang van regionale
innovatiesystemen versterken; spreekt dan 
ook de aanbeveling uit, als noodzakelijke 
aanvulling op hoge kwaliteit van 
onderzoek, de stimulatie op regionaal 
niveau te richten op bevordering van de 
toepassing, zonder in dit verband het 
aanbrengen van onderzoeksvermogen 
onmogelijk te maken, opdat met name 
ondernemingen zich innovatieve processen 
eigen kunnen maken;

Or. en

Amendement 35
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
praktijk; spreekt dan ook de aanbeveling 
uit, als noodzakelijke aanvulling op hoge 
kwaliteit van onderzoek, de stimulatie op 
regionaal niveau te richten op bevordering 
van de toepassing, zonder in dit verband 
het aanbrengen van onderzoeksvermogen 
onmogelijk te maken, opdat met name 
ondernemingen zich innovatieve processen 
eigen kunnen maken;

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
praktijk; spreekt dan ook de aanbeveling 
uit, als noodzakelijke aanvulling op hoge 
kwaliteit van onderzoek, de stimulatie op 
regionaal niveau te richten op bevordering 
van de toepassing, zonder in dit verband
het aanbrengen van onderzoeksvermogen 
onmogelijk te maken, opdat met name 
ondernemingen zich innovatieve processen 
eigen kunnen maken, erkent de afstand 
tussen de meest recente kennis op 
onderzoeksgebied en de toepassing 
daarvan in het veld; roept op tot concrete 
maatregelen van de instrumenten van het 
regionaal beleid waarmee de 
onderzoeksresultaten in innovatie kunnen 
worden omgezet, worden aangepast naar 
lokaal en regionaal niveau en in heel 
Europa kunnen worden toegepast;

Or. ro
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Amendement 36
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
praktijk; spreekt dan ook de aanbeveling 
uit, als noodzakelijke aanvulling op hoge 
kwaliteit van onderzoek, de stimulatie op 
regionaal niveau te richten op bevordering 
van de toepassing, zonder in dit verband 
het aanbrengen van onderzoeksvermogen 
onmogelijk te maken, opdat met name 
ondernemingen zich innovatieve processen 
eigen kunnen maken;

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
praktijk; spreekt dan ook de aanbeveling 
uit, als noodzakelijke aanvulling op hoge 
kwaliteit van onderzoek, de stimulatie op 
regionaal niveau te richten op bevordering 
van de toepassing, zonder in dit verband 
het aanbrengen van onderzoeksvermogen 
onmogelijk te maken, opdat met name 
ondernemingen zich innovatieve processen 
eigen kunnen maken, steunt de 
ontwikkeling van innovatie op gebieden 
met een praktische toepasbaarheid, tot nut 
van de gemeenschap;

Or. ro

Amendement 37
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
praktijk; spreekt dan ook de aanbeveling 
uit, als noodzakelijke aanvulling op hoge 
kwaliteit van onderzoek, de stimulatie op 
regionaal niveau te richten op bevordering 
van de toepassing, zonder in dit verband 
het aanbrengen van onderzoeksvermogen 
onmogelijk te maken, opdat met name 
ondernemingen zich innovatieve processen 
eigen kunnen maken;

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
praktijk; spreekt dan ook de aanbeveling 
uit, als noodzakelijke aanvulling op hoge 
kwaliteit van onderzoek, de stimulatie op 
regionaal niveau te richten op bevordering 
van de toepassing, zonder in dit verband 
het aanbrengen van onderzoeksvermogen 
onmogelijk te maken, opdat met name 
ondernemingen zich innovatieve processen 
eigen kunnen maken, acht het daarnaast 
wenselijk om de ontwikkeling van een 
toenemend aantal grootschalige 
proefprojecten te bevorderen;

Or. it
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Amendement 38
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
praktijk; spreekt dan ook de aanbeveling 
uit, als noodzakelijke aanvulling op hoge 
kwaliteit van onderzoek, de stimulatie op 
regionaal niveau te richten op bevordering 
van de toepassing, zonder in dit verband 
het aanbrengen van onderzoeksvermogen 
onmogelijk te maken, opdat met name 
ondernemingen zich innovatieve processen 
eigen kunnen maken;

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
praktijk; spreekt dan ook de aanbeveling 
uit, als noodzakelijke aanvulling op hoge 
kwaliteit van onderzoek, de stimulatie op 
regionaal niveau te richten op bevordering 
van de toepassing, zonder in dit verband 
het aanbrengen van onderzoeksvermogen 
onmogelijk te maken, opdat met name 
ondernemingen, en in het bijzonder kleine 
en middelgrote ondernemingen, zich 
innovatieve processen eigen kunnen 
maken;

Or. es

Amendement 39
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
praktijk; spreekt dan ook de aanbeveling 
uit, als noodzakelijke aanvulling op hoge 
kwaliteit van onderzoek, de stimulatie op 
regionaal niveau te richten op bevordering 
van de toepassing, zonder in dit verband 
het aanbrengen van onderzoeksvermogen 
onmogelijk te maken, opdat met name 
ondernemingen zich innovatieve processen 
eigen kunnen maken;

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met 
name ontstaat op het raakvlak met de 
praktijk en de markt; spreekt dan ook de 
aanbeveling uit, als noodzakelijke 
aanvulling op hoge kwaliteit van 
onderzoek, de stimulatie op regionaal 
niveau te richten op bevordering van de 
toepassing, zonder in dit verband het 
aanbrengen van onderzoeksvermogen 
onmogelijk te maken, opdat met name 
ondernemingen zich innovatieve processen 
eigen kunnen maken;

Or. pt
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Amendement 40
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. pleit voor een actieplan voor de 
'Stairway to Excellence' en voor het 
opbouwen met middelen uit het 
cohesiefonds en het EFRO van 
onderzoeksinfrastructuur, om de 
participatie in die landen in het volgende 
gezamenlijke kaderprogramma voor 
onderzoek in innovatie te verhogen;

Or. en

Amendement 41
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt de noodzaak van meer
consistentie in de financiering van 
wetenschappelijk onderzoeks- en 
innovatieprojecten en de daarop volgende 
financiering van de verspreiding van de 
uitkomsten en de realisering daarvan op 
de markt. Acht het in dit verband 
belangrijk dat er meer coördinatie bestaat 
tussen de afzonderlijke Europese en
nationale programma's en de 
Structuurfondsen;

Or. bg

Amendement 42
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat een stappenplan 
voor hoog kwalitatief onderzoek moet 
worden opgesteld, en dat als onderdeel 
daarvan de regionale netwerkactiviteit 
tussen onderzoeksinstellingen, 
universiteiten, kmo's en andere 
belanghebbende actoren moet worden 
versterkt om clusters, werkgroepen voor 
technologie en regionale fora voor 
toponderzoek in het leven te roepen, om 
ervoor te zorgen dat deze aan Europese 
samenwerkingsprojecten en programma's 
voor onderzoek en innovatie kunnen 
deelnemen;

Or. de

Amendement 43
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst er op dat ongeveer 86 miljard 
euro, 25 procent van de hele begroting 
voor het cohesiefond, via het cohesiefonds 
is gereserveerd voor innovatie; betreurt 
dat slechts een deel van de voorziene 
bedragen daadwerkelijk voor dat doel is 
gebruikt; verzoekt de Commissie vast te 
stellen of de innovaties (bijv. DUI) die met 
geld uit de cohesiefondsen gefinancierd 
zijn, even veel prestige zouden kunnen 
krijgen als ze nu binnen 
kaderprogramma's genieten, om deze 
middelen voor de betrokken personen en 
organisaties interessanter en beter 
zichtbaar te maken;

Or. en

Amendement 44
María Irigoyen Pérez
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat onderzoek en 
innovatie een fundamentele rol spelen in 
de ontwikkeling van duurzamere steden 
waarin het welzijn van de bevolking wordt 
bevorderd en die gebaseerd zijn op sociale 
en milieuduurzaamheid en op energie-
efficiëntie; spreekt daarom de 
aanbeveling uit dat de regionale steun 
deze doelstelling bevordert;

Or. es

Amendement 45
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er, gezien het belang van het 
Europees instituut voor innovatie en 
technologie in het kader van toepassing 
van nieuwe concepten om de regionale 
innovaties op lokaal niveau te 
implementeren, op aan meer financiering 
toe te kennen aan de kennisdriehoek en 
het concept van "Levende Labs" voor 
verdere ontwikkeling;

Or. lt

Amendement 46
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk om bij 
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de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap;

stimulering en aanmoediging van 
innovatie door het regionaal beleid een 
nadruk te leggen op de middenstand; 
benadrukt in dit verband in het bijzonder 
de toegevoegde waarde van het 
cohesiebeleid inzake de verbetering van 
het innovatievermogen van het regionaal 
georiënteerde en in traditionele sectoren 
werkzame mkb, de verbeterde toegang tot 
op praktische toepassing gericht 
onderzoek, technologieoverdracht en 
innovatie, en inzake internationalisatie of 
bevordering van het ondernemerschap, 
bijvoorbeeld door versterkt advies- en 
eenvoudig toegankelijke 
ondersteuningsdiensten;

Or. de

Amendement 47
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap;

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, aangezien zij in de Europese 
Unie de meeste banen creëren, 
noodzakelijk dat het cohesiebeleid de 
toegang van het mkb tot financiering 
ondersteunt en de bureaucratische last 
voor de begunstigden vermindert;

Or. es

Amendement 48
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het, daar de deelname van het mkb 5. acht het, daar de deelname van het mkb 
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aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap;

aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, met name in het kader van de 
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap;

Or. it

Amendement 49
Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap;

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
locale en regionale ontwikkeling of 
bevordering van het ondernemerschap;

Or. en

Amendement 50
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap;

5. onderstreept het belang van de 
ontwikkeling van de kmo's in de regio's 
van de EU en concurrentievaardigheid 
van alle industrie in de EU; acht het, daar 
de deelname van het mkb aan bevordering 
van onderzoek en innovatie in aanmerking 
komt voor verbetering, noodzakelijk hierop 
één van de brandpunten van het 
cohesiebeleid te richten, bij voorbeeld in 
het kader van de internationalisatie of 
bevordering van het ondernemerschap, de 
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administratieve belemmeringen te 
verkleinen en flexibele eenvoudig en snel 
toe te passen schema's te maken die het 
voor kmo's makkelijker maken flexibel in 
te spelen op nieuwe mogelijkheden;

Or. lt

Amendement 51
Iosif Matula

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap;

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap, roept de Commissie op 
om innovatieprogramma's voor mkb-
bedrijven te bevorderen, om bestaande 
financieringsmogelijkheden te belichten; 
is van mening dat de bedrijven tot 
innovatie moeten worden aangetrokken 
door middel van inzet van beschikbare 
regionale middelen; introduceert het 'one-
stop shop'-principe in de zin van een 
aantal verzamelcentra waarin nuttige 
informatie voor mkb-bedrijven 
beschikbaar is in samenwerking tussen 
universiteiten, onderzoekscentra, 
regionale autoriteiten en andere actoren 
die toegang hebben tot Europese, 
nationale en lokale financiering voor 
onderzoek en innovatie;

Or. ro

Amendement 52
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap;

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap, waarbij de opleiding 
van personen absoluut voorrang krijgt, en 
de versterking en verspreiding van allerlei 
vormen van ondernemerschap en zin voor 
initiatief een horizontale prioriteit is;

Or. pt

Amendement 53
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap;

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
internationalisatie, bevordering van het 
ondernemerschap, bevordering van een 
cultuur van innovatie en 
technologieoverdracht binnen het systeem 
voor wetenschappelijke en technische 
ondersteuning;

Or. pt

Amendement 54
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap;

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap, roept op tot een grotere 
flexibiliteit van de 
financieringsprogramma's, zodat mkb-
bedrijven eraan kunnen deelnemen;

Or. ro

Amendement 55
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap;

5. acht het, daar de deelname van het mkb 
aan bevordering van onderzoek en 
innovatie in aanmerking komt voor 
verbetering, noodzakelijk hierop één van 
de brandpunten van het cohesiebeleid te 
richten, bij voorbeeld in het kader van de 
internationalisatie of bevordering van het 
ondernemerschap, wijst er in dit verband 
op dat de KIC's sterker de nadruk moeten 
leggen op participatie door het mkb;

Or. en

Amendement 56
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wenst dat het project 'regio's van 
uitzonderlijk grote waarde', waar de 
territoriale dimensie van onderzoek en 
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ontwikkeling wordt bevorderd, wordt 
voortgezet en uitgebreid;

Or. en

Amendement 57
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat gezien de 
convergentie en de verbetering van het 
concurrentievermogen van de Europese
economie maatregelen dienen te worden 
getroffen ter verbetering van de toegang
van het MKB tot wetenschappelijk 
onderzoek en innovatie, met name in de 
zwak ontwikkelde, afgelegen en landelijke 
regio's, onder meer door vereenvoudiging
van de procedures voor deelname en
informatieactiviteiten;

Or. bg

Amendement 58
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat naast de 
convergentiedoelstelling en de doelstelling 
regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid ook de Europese 
territoriale samenwerking een bijdrage
levert aan de verbetering van het 
regionaal-economische beleid, met name 
door het aanmoedigen van de 
interregionale samenwerking, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op innovatie, 
kenniseconomie en milieu; is ook tegen 
deze achtergrond verheugd over plannen 
om de financiële middelen voor de 
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doelstelling territoriale samenwerking te 
verhogen;

Or. de

Amendement 59
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat ondernemingen 
meer moeten deelnemen aan het 
toekomstige kaderprogramma; acht dat 
door een toegankelijk en transparant 
systeem initiatiefnemers van projecten 
beter kunnen deelnemen aan Europese 
programma's;

Or. fr

Amendement 60
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie, ondanks de 
afwijkende stuursystemen, te streven naar 
zo groot mogelijke harmonisatie van de 
voorschriften inzake de financiering van 
programma's;

6. verzoekt de Commissie, ondanks de 
afwijkende stuursystemen, te streven naar 
zo groot mogelijke harmonisatie van de 
voorschriften inzake de financiering van 
programma's, erkent dat zowel gedeeld als 
gecentraliseerd beheer specifieke regels 
vereist en dat zowel de top-
downbenadering van KP7 en CIP alsook 
de bottom-upbenadering van de 
structuurfondsen haar eigen voordelen 
heeft; onderstreept evenwel de noodzaak 
om de regels, procedures en praktijken zo 
veel mogelijk te harmoniseren 
(bijvoorbeeld de subsidiabiliteitsregels, 
standaardprijzen per eenheid, forfaitaire 
bedragen, etc.);

Or. de
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Amendement 61
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie, ondanks de 
afwijkende stuursystemen, te streven naar 
zo groot mogelijke harmonisatie van de 
voorschriften inzake de financiering van 
programma's;

6. verzoekt de Commissie, ondanks de 
afwijkende stuursystemen, te streven naar 
acties voor een werkelijke 
vereenvoudiging en zo groot mogelijke 
harmonisatie van de voorschriften inzake 
de financiering van programma's, waarbij, 
in de gevallen waarin dat nodig is, enige 
flexibiliteit mogelijk moet blijven;

Or. en

Amendement 62
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie, ondanks de 
afwijkende stuursystemen, te streven naar 
zo groot mogelijke harmonisatie van de 
voorschriften inzake de financiering van 
programma's;

6. verzoekt de Commissie, ondanks de 
afwijkende stuursystemen, te streven naar 
zo groot mogelijke harmonisatie van de 
voorschriften inzake de financiering van 
programma's, is van mening dat we ons in 
het huidige algemene kader van 
begrotingsbesparingen moeten richten op 
de optimalisering van de financiering 
door de internationale coördinatie te 
bevorderen tussen nationale en regionale 
financieringsagentschappen met het oog 
op de ontwikkeling van een strategische 
agenda voor onderzoek en innovatie 
waarover op Europees niveau een 
consensus bestaat;

Or. es

Amendement 63
Iosif Matula
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie, ondanks de 
afwijkende stuursystemen, te streven naar 
zo groot mogelijke harmonisatie van de 
voorschriften inzake de financiering van 
programma's;

6. verzoekt de Commissie, ondanks de 
afwijkende stuursystemen, te streven naar 
zo groot mogelijke harmonisatie van de 
voorschriften inzake de financiering van 
programma's, beveelt de Commissie aan 
om maatregelen te nemen ter consolidatie 
van de gemeenschappelijke markt, met 
name voor de gemeenschappelijke digitale 
markt, en op grote schaal O&O-
initiatieven te financieren die de 
resultaten van wereldwijd onderzoek in de 
praktijk brengen;

Or. ro

Amendement 64
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie, ondanks de 
afwijkende stuursystemen, te streven naar 
zo groot mogelijke harmonisatie van de 
voorschriften inzake de financiering van 
programma's;

6. verzoekt de Commissie, ondanks de 
afwijkende stuursystemen, te streven naar 
zo groot mogelijke harmonisatie van de 
voorschriften inzake de financiering van 
programma's, benadrukt, dat gestreefd 
moet worden naar effectievere en 
efficiëntere financiering van 
wetenschappelijk onderzoek en innovatie 
op nationaal en EU-niveau;

Or. lt

Amendement 65
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie, ondanks de 6. verzoekt de Commissie, ondanks de 
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afwijkende stuursystemen, te streven naar 
zo groot mogelijke harmonisatie van de 
voorschriften inzake de financiering van 
programma's;

afwijkende stuursystemen, te streven naar 
zo groot mogelijke harmonisatie van de 
voorschriften inzake de financiering van 
programma's, waarbij de actieve deelname 
en betrokkenheid van de belangrijke 
sociaaleconomische actoren van alle 
regio's wordt gewaarborgd;

Or. pt

Amendement 66
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat de buitensporig 
veel administratieve eisen een substantieel 
beletsel vormen voor het bereiken van de 
doeleinden van het cohesiebeleid, en roept 
daarom op tot een wezenlijke 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedure en de 
controlestelsels;

Or. de

Amendement 67
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om de 
synergie te versterken tussen de 
verschillende instrumenten en fondsen, 
alsmede een multifondsaanpak te 
ontwikkelen, en daarbij rekening te 
houden met de specifieke omstandigheden 
in de verschillende wettelijke regelingen;

Or. en
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Amendement 68
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de onderzoeks-
en innovatieprogramma's flexibel genoeg 
moeten zijn om aangepast te worden aan 
nieuwe grenzen en aan de nieuwe 
uitdagingen van onze kennis, zoals de 
diepzee, met het enorme potentieel in de 
Atlantische Oceaan;

Or. pt

Amendement 69
Hermann Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is verheugd over de voornemens van 
de Commissie dat zij zich samen met de 
EIB niet alleen met 
risicodelingsfaciliteiten zal bezighouden, 
maar ook met moderne 
financieringsinstrumenten als 
bijvoorbeeld roulerende fondsen, om meer 
particuliere beleggers aan te trekken, en 
om doeltreffender gebruik te maken van 
de beschikbare openbare middelen; 
verzoekt de regionale actoren 
uitdrukkelijk om gebruik te maken van 
deze mogelijkheden;

Or. de

Amendement 70
Jean-Paul Besset
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie na te gaan of het 
zinvol is gemengde financiering en 
uitbreiding van de kruisfinancieringen te
legaliseren.

7. verzoekt de Commissie na te gaan of het 
zinvol is de kruisfinancieringen van de 
structuurfondsen uit te breiden;

Or. en

Amendement 71
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie na te gaan of 
het zinvol is gemengde financiering en 
uitbreiding van de kruisfinancieringen te 
legaliseren.

7. verzoekt de Commissie de vraagstukken 
in verband met gemengde financiering en 
uitbreiding van de kruisfinancieringen te 
onderzoeken;

Or. es

Amendement 72
Jean-Paul Besset

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie te 
garanderen dat duurzame ontwikkeling 
terug te vinden is in de verdeling van de 
middelen voor het creëren van groene 
banen, locale en regionale ontwikkeling te 
versterken en het welzijn in de Europese 
regio's te bevorderen; verzoekt de 
Commissie om onderzoek en innovatie te 
richten op de ecologische omschakeling;

Or. en
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Amendement 73
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. pleit voor een duidelijke coördinatie 
tussen bestaande en nieuwe initiatieven 
onder de strategie Europa 2020.

Or. en


