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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 1
Visum 8 bis (nieuw)

- gelet op Besluit 1639/2006/ΕG1 van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober tot 
vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007 -
2013),

Or. el

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 2
Visum 15 bis (nieuw)

- gelet op het Europees Handvest voor kleine bedrijven, dat op 20 juni 2000 in Feira werd 
aangenomen, dat erop wijst dat kleine bedrijven beschouwd moeten worden als een van de 
grootste drijvende krachten voor innovatie in Europa, en dat de lidstaten en de Europese 
Unie verplicht de innovatiegeest in kleine bedrijven en hun technologische capaciteiten te 
versterken en een gemeenschapsoctrooi in te voeren dat voor hen toegankelijk is, 

Or. fr

  
1 PB L 310 van 9.11.2006, blz. 15.
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Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 3
Visum 15 bis (nieuw)

- gelet op het Europees Handvest voor kleine bedrijven, dat op 20 juni 2000 in Feira werd 
aangenomen, dat ertoe oproept kleine bedrijven te beschouwen als een van de grootste 
drijvende krachten voor innovatie in Europa en volgens welk de lidstaten en de Europese 
Unie zich verbinden de innovatiegeest in kleine bedrijven en hun technologische 
capaciteiten te versterken en een gemeenschapsoctrooi in te voeren dat voor hen 
toegankelijk is, 

Or. fr

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 4
Visum 15 bis (nieuw)

- gelet op het Europees Handvest voor kleine bedrijven, dat op 20 juni 2000 in Feira werd 
aangenomen, dat bepaalt dat kleine bedrijven beschouwd moeten worden als een van de 
grootste drijvende krachten voor innovatie in Europa, en volgens welk de lidstaten en de 
Europese Unie zich verbinden de innovatiegeest in kleine bedrijven en hun technologische 
capaciteiten te versterken en een gemeenschapsoctrooi in te voeren dat voor hen 
toegankelijk is,

Or. fr

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 5
Visum 19 bis (nieuw)

- gezien het verslag aan de Commissie door de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O 
en innovatie onder leiding van Esko Aho getiteld ‘Creëren van een innovatief Europa’
(januari 2006), het eindverslag van de Europese Adviesraad voor Onderzoek (EURAB) 
getiteld ‘Stimulating regional potential for research and innovation’ (november 2005) en 
het verslag van de Commissie ‘Innovative strategies and actions: results of 15 years of 
regional experience’ (oktober 2005),

Or. nl

Amendement ingediend door Oldřich Vlasák

Amendement 6
Overweging B

B. overwegende dat investeringsuitgaven op zichzelf nog geen garantie vormen voor 
ontwikkeling maar wel - in het kader van een adequaat beleid en progressieve 
groeibevorderende maatregelen die worden ondersteund - onontbeerlijk zijn om de middelen 
te verstrekken voor de materiële realisatie ervan,

Or. en

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Amendement 7
Overweging E bis (nieuw)

E bis. gelet op de demografische voorspellingen voor de Europese Unie, die een laag 
geboortecijfer en een verouderende bevolking heeft,

Or. pl

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 8
Overweging I

I. gelet op de doelstellingen van de strategie van Lissabon, te weten de transformatie van de EU 
tot de meest competitieve economie op de wereld tegen het jaar 2010, ondermeer door de 
uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling op een niveau van 3% van het BIP te brengen, en
overwegende dat het daarbij noodzakelijk is om op een actievere wijze de middelen van de 
regionale en lokale autoriteiten aan de concrete realisatie van de doelstellingen van de 
strategie van Lissabon te koppelen,

Or. pl

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 9
Overweging J

J. overwegende dat van ongeveer 60 tot 70% van de wetgeving van de EU de uitvoering op 
regionaal en lokaal niveau wordt gerealiseerd,

Or. pl

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 10
Overweging M bis (nieuw)

M bis. overwegende dat de voorziening van duurzame energie een van de grootste uitdagingen
voor de EU vormt,

Or. nl

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy

Amendement 11
Overweging M bis (nieuw)

M bis. overwegende echter dat het innovatiepotentieel van kleine en micro-ondernemingen en 
cottage industries, vooral waar het gaat om lage en medium technologie en niet-
technologische innovatie, onvoldoende wordt erkend of benut, waardoor deze een vitale 
bron van economische ontwikkeling, concurrentievermogen en banenschepping wordt 
ontnomen; overwegende daarom dat het essentieel is dat, in overeenstemming met de 
bredere definitie die wordt gegeven in Gemeenschapsteksten, verschillende typen 
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innovatie in aanmerking worden genomen, ongeacht de sectoren van de economie die 
hierbij betrokken zijn,

Or. fr

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 12
Overweging O bis (nieuw)

O bis. overwegende dat demografische verandering voor de EU ook een sociale uitdaging is 
en de EU en de dienstensector geweldige kansen voor innovatie biedt,   

Or. nl

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 13
Overweging Q bis (nieuw)

Q bis. overwegende dat innovatie niet louter en alleen in formele termen beschouwd moet 
worden, en overwegende dat er een ‘feedbackeffect’ is volgens welk een goed geleid 
regionaal beleid veelzijdige innovatie bevordert, die weer leidt tot een snellere en 
harmonieuzere regionale ontwikkeling, en dus bijdraagt aan de cohesie van de 
Gemeenschap, 

Or. pl

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 14
Paragraaf 1

1. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan om alle burgers in alle regio's gelijke 
kansen en toegangsmogelijkheden te verzekeren tot onderwijs op alle niveaus, dankzij welke 
het innovatievermogen en scheppende, intellectuele arbeid zullen worden gestimuleerd en de 
harmonische ontwikkeling van het individu wordt verzekerd (zowel op geestelijk als 
lichamelijk vlak), met inbegrip van de ontwikkeling van actieve en ethische beginselen van de 
burgersamenleving;

Or. pl

Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 15
Paragraaf 1

1. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan om in alle regio's gelijke kansen en 
toegangsmogelijkheden te verzekeren tot onderwijs op alle niveaus, dankzij welke het 
innovatievermogen en scheppende, intellectuele arbeid van iedere persoon zullen worden 
gestimuleerd (schrapping);

Or. fr

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij
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Amendement 16
Paragraaf 1

1. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan om in alle regio's gelijke kansen en 
toegangsmogelijkheden te verzekeren tot onderwijs op alle niveaus, dankzij welke het 
innovatievermogen en scheppende, intellectuele arbeid zullen worden gestimuleerd en de 
harmonische ontwikkeling van het individu wordt verzekerd (zowel op geestelijk als 
lichamelijk vlak) (schrapping);

Or. nl

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 17
Paragraaf 2

2. (schrapping) dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan om de ontwikkeling te 
ondersteunen van regionale universitaire instellingen en wetenschappelijke 
onderzoeksinstellingen en de samenwerking daarvan te stimuleren; dringt ook aan op een 
ruimere uitwisseling van wetenschapslieden en studenten dan thans het geval is en een betere 
toegang voor vrouwelijke onderzoekers;

Or. en

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 18
Paragraaf 2

2. neemt kennis van de tot op heden bereikte resultaten en dringt er bij de lidstaten en de 
Commissie op aan om de ontwikkeling te ondersteunen van regionale universitaire 
instellingen en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, vooral indien mogelijk centres of 
excellence in gebieden met een laag onderzoeksprofiel, de samenwerking daarvan te 
stimuleren, evenals de verbanden hiertussen en traditionele centres of excellence in de EU 
uit gebieden waarin deze sector meer ontwikkeld is, dringt ook aan op een ruimere 
uitwisseling van wetenschapslieden en studenten dan thans het geval is;

Or. el

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 19
Paragraaf 2

2. neemt kennis van de tot op heden bereikte resultaten en dringt er bij de lidstaten en de 
Commissie op aan om de ontwikkeling te ondersteunen van regionale universitaire 
instellingen en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en de samenwerking daarvan te 
stimuleren; dringt ook aan op een ruimere uitwisseling van wetenschapslieden en studenten 
dan thans het geval is, en de netwerken ervan met soortgelijke structuren in andere regio’s 
en lidstaten of derde landen;

Or. pl
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Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 20
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan onderzoeksprojecten te promoten
waarvan de resultaten in de praktijk kunnen worden toegepast en zodoende bijdragen 
aan regionale ontwikkeling;

Or. pl

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 21
Paragraaf 3

3. (schrapping) onderstreept met name dat de Europese samenleving in steeds sterkere mate 
veroudert en dat daarom in sterkere mate ook oudere personen bij innoverende activiteiten 
moeten worden betrokken, daarbij gebruik makend van hun kennis en ervaring;

Or. en

Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 22
Paragraaf 3

3. vestigt de aandacht van de Raad en de Commissie op het feit dat, in de huidige demografische 
situatie van de EU (schrapping), en het feit dat de Europese samenleving in steeds sterkere 
mate veroudert, en dat daarom moet worden aangemoedigd dat in sterkere mate ook oudere 
personen bij innoverende activiteiten moeten worden betrokken, daarbij gebruik makend van 
hun kennis en ervaring;

Or. fr

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 23
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. dringt er bij de lidstaten en de Commissie, evenals regionale en lokale autoriteiten, op 
aan effectievere stappen te ondernemen om talentvolle jonge mensen te ‘ontdekken’ en 
een kans te bieden hun wetenschappelijke en intellectuele capaciteiten te ontwikkelen, 
en bovendien uitgebreide ondersteuning te bieden voor de promotie van jonge 
onderzoekers; 

Or. pl
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 24
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. onderstreept dat de veranderende demografische verhoudingen ook kansen creëren voor 
de Europese economie; verwijst naar de innoverende activiteiten in de informatica- en 
medische sector, in de domotica, de telematica en grote delen van de diensten-, 
transport- en zorgsector en in de sector van de ruimtelijke ordening; herinnert eraan dat 
de meeste regionale en lokale autoriteiten hefbomen hebben om beleid te voeren op deze 
terreinen;

Or. nl

Amendement ingediend door Grażyna Staniszewska

Amendement 25
Paragraaf 4

4. stelt de Commissie, de lidstaten, het Comité van de regio's en de regionale autoriteiten voor 
om de innovatiegeest in de regionale en lokale gemeenschappen systematisch te activeren 
door het stimuleren van een veelzijdige dialoog met de samenleving, en met de bedrijfswereld 
in het bijzonder, die het bottom-up-beginsel volgt;

Or. pl

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 26
Paragraaf 5

5. bevestigt dat het ter verbetering van het innovatievermogen van de EU noodzakelijk is om te 
zorgen voor een vrije en kostenloze (schrapping) toegang tot breedbandverbindingen over het 
internet, teneinde toegang te verlenen tot

(a) informatie van administratieve aard (op alle niveaus van de administratie), waardoor het 
mogelijk wordt de meeste administratieve kwesties via het internet te regelen, waaronder ook 
die welke betrekking hebben op het verrichten van economische activiteiten,

(b) informatie van wetenschappelijke, economische, juridische en culturele aard - met 
eerbiediging van het beginsel van het intellectuele eigendom (een bredere verspreiding van e-
bibliotheken),

en dringt er bij Commissie, lidstaten en regionale en lokale autoriteiten op aan om aan elke 
burger toegang tot deze informatie te verlenen en ook zo ruim mogelijke mogelijkheden te 
scheppen tot het verrichten van arbeid met gebruikmaking van informatie- en 
communicatietechniek (ICT), hetgeen in het bijzonder van belang is voor personen die voor
telewerken kiezen, en e-working en e-learning in het algemeen te bevorderen;

Or. en
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Amendement ingediend door Grażyna Staniszewska

Amendement 27
Paragraaf 5

5. bevestigt dat het ter verbetering van het innovatievermogen van de EU noodzakelijk is om te 
zorgen voor een vrije en kostenloze (schrapping) toegang tot breedbandverbindingen over het 
internet, teneinde toegang te verlenen tot
(a) informatie van administratieve aard (op alle niveaus van de administratie), waardoor het 
mogelijk wordt de meeste administratieve kwesties via het internet te regelen, waaronder ook 
die welke betrekking hebben op het verrichten van economische activiteiten,
(b) informatie van wetenschappelijke, economische, juridische en culturele aard - met 
eerbiediging van het beginsel van het intellectuele eigendom (een bredere verspreiding van e-
bibliotheken),
en dringt er bij Commissie, lidstaten en regionale en lokale autoriteiten op aan om aan elke 
burger toegang tot deze informatie te verlenen en ook zo ruim mogelijke mogelijkheden te 
scheppen tot het verrichten van arbeid met gebruikmaking van informatie- en 
communicatietechniek (ICT), hetgeen in het bijzonder van belang is voor personen wier 
persoonlijke of professionele situatie hen tot telewerken noopt, hetgeen in het bijzonder voor 
jonge mensen, hoogopgeleide moeders en gehandicapten vaak het geval is;

Or. pl

Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 28
Paragraaf 5

5. bevestigt dat het ter verbetering van het innovatievermogen van de EU noodzakelijk is om te 
zorgen voor een vrije en kostenloze - of in elk geval heel goedkope - toegang tot 
breedbandverbindingen, terwijl ervoor gezorgd wordt dat internet toegankelijk is in 
afgelegen en landelijke gebieden, teneinde toegang te verlenen tot:
(a) informatie van administratieve aard (op alle niveaus van de administratie), waardoor het 

mogelijk wordt de meeste administratieve kwesties via het internet te regelen, waaronder 
ook die welke betrekking hebben op het verrichten van economische activiteiten,

(b)informatie van wetenschappelijke, economische, juridische en culturele aard - met 
eerbiediging van het beginsel van het intellectuele eigendom (een bredere verspreiding 
van e-bibliotheken),

en dringt er bij Commissie, lidstaten en regionale en lokale autoriteiten op aan om aan elke 
burger toegang tot deze informatie te verlenen en ook zo ruim mogelijke mogelijkheden te 
scheppen tot het verrichten van arbeid met gebruikmaking van informatie- en 
communicatietechniek (ICT), en waar nodig toegang tot telewerken te bevorderen, 
bijvoorbeeld in geïsoleerde en landelijke gebieden en voor gehandicapten;

Or. fr

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 29
Paragraaf 5

5. bevestigt dat het ter verbetering van het innovatievermogen van de EU noodzakelijk is om te 
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zorgen voor een vrije en kostenloze - of in elk geval heel goedkope - toegang tot 
breedbandverbindingen, terwijl ervoor gezorgd wordt dat internet toegankelijk is in 
afgelegen, zeer afgelegen en landelijke gebieden;

Or. fr

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 30
Paragraaf 5

5. bevestigt dat het ter verbetering van het innovatievermogen van de EU noodzakelijk is om te 
zorgen voor een vrije en kostenloze - of in elk geval heel goedkope - toegang tot 
breedbandverbindingen, in het bijzonder in landelijke en afgelegen gebieden;

Or. fr

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 31
Paragraaf 5

5. bevestigt dat het ter verbetering van het innovatievermogen van de EU noodzakelijk is om te 
zorgen voor een vrije en kostenloze - of in elk geval heel goedkope - toegang tot 
breedbandverbindingen over het internet, teneinde toegang te verlenen tot
(a) informatie van administratieve aard (op alle niveaus van de administratie), waardoor het 
mogelijk wordt de meeste administratieve kwesties via het internet te regelen, waaronder ook 
die welke betrekking hebben op het verrichten van economische activiteiten
(b) informatie van wetenschappelijke, economische, juridische en culturele aard - met 
eerbiediging van het beginsel van het intellectuele eigendom (een bredere verspreiding van e-
bibliotheken),
en dringt er bij Commissie, lidstaten en regionale en lokale autoriteiten op aan om aan elke 
burger toegang tot deze informatie te verlenen en ook zo ruim mogelijke mogelijkheden te 
scheppen tot het verrichten van arbeid met gebruikmaking van informatie- en 
communicatietechniek (ICT), hetgeen werkeloosheid kan helpen bestrijden en in het 
bijzonder van belang is voor personen wier persoonlijke of professionele situatie hen tot 
telewerken noopt, (schrapping) gehandicapten en verzorgers;

Or. pl

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 32
Paragraaf 5

5. bevestigt dat het ter verbetering van het innovatievermogen van de EU noodzakelijk is om te 
zorgen voor een vrije en kostenloze - of in elk geval heel goedkope - toegang tot 
breedbandverbindingen over het internet, teneinde toegang te verlenen tot
(a) informatie van administratieve aard (op alle niveaus van de administratie), waardoor het 

mogelijk wordt de meeste administratieve kwesties via het internet te regelen, waaronder 
ook die welke betrekking hebben op het verrichten van economische activiteiten

(b)informatie van wetenschappelijke, economische, juridische en culturele aard - met 
eerbiediging van het beginsel van het intellectuele eigendom (een bredere verspreiding 
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van e-bibliotheken),
en dringt er bij Commissie, lidstaten en regionale en lokale autoriteiten op aan om aan elke 
burger toegang tot deze informatie te verlenen en ook zo ruim mogelijke mogelijkheden te 
scheppen tot het verrichten van arbeid met gebruikmaking van informatie- en 
communicatietechniek (ICT), hetgeen in het bijzonder van belang is voor afgelegen, 
bergachtige en eilandregio’s van de EU, en personen wier persoonlijke of professionele 
situatie hen tot telewerken noopt, hetgeen in het bijzonder voor jonge mensen, 
hoogopgeleide moeders en gehandicapten vaak het geval is;

Or. el

Amendement ingediend door Oldřich Vlasák

Amendement 33
Paragraaf 5

5. bevestigt dat het ter verbetering van het innovatievermogen van de EU noodzakelijk is om te 
zorgen voor een vrije en kostenloze - of in elk geval heel goedkope - toegang tot 
breedbandverbindingen over het internet, teneinde toegang te verlenen tot
(a) informatie van administratieve aard (op alle niveaus van de administratie), waardoor het 
mogelijk wordt de meeste administratieve kwesties via het internet te regelen, waaronder ook 
die welke betrekking hebben op het verrichten van economische activiteiten
(b) informatie van wetenschappelijke, economische, juridische en culturele aard - met 
eerbiediging van het beginsel van het intellectuele eigendom (een bredere verspreiding van e-
bibliotheken),
en dringt er bij Commissie, lidstaten en regionale en lokale autoriteiten op aan om aan elke 
burger toegang tot deze informatie te verlenen en ook zo ruim mogelijke mogelijkheden te 
scheppen tot het verrichten van arbeid met gebruikmaking van informatie- en 
communicatietechniek (ICT), hetgeen in het bijzonder van belang is voor personen wier 
persoonlijke of professionele situatie hen tot telewerken noopt, hetgeen in het bijzonder voor 
jonge mensen, hoogopgeleide moeders en gehandicapten vaak het geval is; dringt er, gezien 
de onbetwistbare effectiviteit van vrije toegang tot breedbandverbindingen over het internet, 
bij de Commissie op aan de spanningen op te lossen die in de praktijk ontstaan tussen 
concurrentiebeleid en overheidssteunbeleid enerzijds en de ondersteuning van dergelijke 
projecten vanuit de structuurfondsen anderzijds;

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 34
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. moedigt de lokale, regionale en nationale autoriteiten, in samenwerking met de 
brancheorganisaties - zoals Kamers van Koophandel en andere infocentra- samen ‘one-
stop-informatieshops’op te richten; benadrukt dat dit zonder méér middelen aan te 
wenden kan gebeuren door de informatienetwerken te hervormen; vermeldt tenslotte dat 
bedrijven en kennisinstellingen zich zo bij één adres kunnen informeren over het 
innovatie-, onderzoeks- en regionale ontwikkelingsbeleid op lokaal, regionaal, nationaal 
en EU-niveau;

Or. nl
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Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 35
Paragraaf 6

6. is van oordeel dat het voor een versterking van innoverende activiteiten in de gehele 
Gemeenschap noodzakelijk is om in ruime mate steun te verlenen aan innovatiegerelateerde 
activiteiten, die octrooien en licenties kunnen opleveren, en wendt zich daarom tot de Raad, 
de Commissie en de lidstaten om steun te verlenen aan werkzaamheden die de 
verwezenlijking van het idee van een Europees patent naderbij brengen en de inachtneming te 
verzekeren van de auteursrechten (Intellectual property rights strategy), hetgeen moet leiden 
tot het opstellen van globale oplossingen op dit gebied, waarbij het Europese model een 
leidende rol zou moeten spelen;

Or. pl

Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 36
Paragraaf 6

6. is van oordeel dat het voor een versterking van innoverende activiteiten in de gehele 
Gemeenschap noodzakelijk is om in ruime mate steun te verlenen aan innovatieve 
activiteiten, die octrooien en licenties kunnen opleveren, en wendt zich daarom tot de Raad, 
de Commissie en de lidstaten om steun te verlenen aan werkzaamheden die de 
verwezenlijking van het idee van een Europees patent naderbij brengen en de inachtneming te 
verzekeren van de auteursrechten (Intellectual property rights strategy), en vervalsing 
krachtig en effectief te bestrijden, hetgeen moet leiden tot het opstellen van globale 
oplossingen op dit gebied, waarbij het Europese model een leidende rol zou moeten spelen;

Or. fr

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 37
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. wijst erop dat ontwikkelings- en innovatiemaatregelen ook betrekking hebben op niet-
technologische organisatorische en dienstengerelateerde innovatie; is verheugd over het 
feit dat de Mededingingsraad van 5 december 2006 besloot een beleidsrichtlijn over 
dienstengerelateerde en niet-technologische innovatie op te stellen; dringt er bij de 
Commissie op aan de intermediaire bedrijfsorganisaties van de ondernemingen die 
betrokken zijn bij dit proces een rol te laten spelen; nodigt de regio’s uit maatregelen in 
te voeren om niet-technologische innovatie te ondersteunen;

Or. fr

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 38
Paragraaf 7

7. is van mening dat innovatieclusters en centers of excellence (schrapping) tot op heden goede 
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resultaten hebben opgeleverd en dat deze aangevuld zouden moeten worden met de 
conclusies van het verslag ‘Creëren van een innovatief Europa’ zoals de Commissie heeft 
gedaan in haar mededeling ‘Kennis in de praktijk brengen: een omvattende 
innovatiestrategie voor de EU’ (COM(2006)0502); is van mening dat de resultaten van het 
bovengenoemde rapport van de Commissie over de resultaten van 15 jaar regionale 
ervaring met innovatieve en acties (zoals de ‘innovatievoucher’) en de aanbevelingen van 
de EURAB in haar bovengenoemde eindverslag (meer investeren in regionaal onderzoek 
en innovatiebeleid en regionale innovatiecontroles over regio’s uitvoeren) ook in 
aanmerking genomen zouden moeten worden, en dringt er daarom bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om de ontwikkeling van dergelijke clusters te ondersteunen, als structuren die 
een brug kunnen slaan tussen de centra voor wetenschappelijk onderzoek, de 
onderwijsinstellingen, ondernemingen en de lokale gemeenschappen;

Or. nl

Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 39
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. is van mening dat een dynamische ontwikkeling van innovatie op regionaal niveau,
vooral in gebieden met traditionele of enkele industrieën, een effectief middel zou 
kunnen vormen om verhuizingen tegen te gaan en regionale werkgelegenheid te 
bevorderen; 

Or. fr

Amendement ingediend door Grażyna Staniszewska

Amendement 40
Paragraaf 8

8. dringt bij de lidstaten aan op samenwerking bij het scheppen van Europese technologische 
platforms, die de mogelijkheid bieden van geconcentreerde innoverende werkzaamheden door 
middel van transnationale en transregionale banden tussen de industriële sector en de 
bedrijfswereld en de wereld van het wetenschappelijk onderzoek en de financiële wereld;

Or. pl

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 41
Paragraaf 9

9. is verheugd over het feit dat de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling onder het zevende 
kaderprogramma met ongeveer 40% zijn gestegen; benadrukt niettemin dat het huidige 
niveau van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling nog steeds gevaarlijk laag is en dat 
de voor dat doel bestemde kredieten op de communautaire begroting volstrekt ontoereikend 
zijn, en dringt er daarom bij de lidstaten aan op een zo snel mogelijke, substantiële verhoging 
van het aandeel van deze uitgaven in het BIP, zowel op nationaal als op regionaal niveau;

Or. pl



AM\650823NL.doc 13/25 PE 384.448v01-00

NL

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 42
Paragraaf 9

9. onderstreept dat het huidige niveau van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 
gevaarlijk laag is en dat de voor dat doel bestemde kredieten op de communautaire begroting 
volstrekt ontoereikend zijn, en dringt er daarom bij de lidstaten aan op een zo snel mogelijke, 
substantiële verhoging van het percentage van het BIP dat zij uitgeven aan onderzoek en 
ontwikkeling, zowel op nationaal als op regionaal niveau;

Or. en

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 43
Paragraaf 9

9. onderstreept dat het huidige niveau van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 
gevaarlijk laag is en dat de voor dat doel bestemde kredieten op de communautaire begroting 
volstrekt ontoereikend zijn, en dringt er daarom bij de lidstaten op aan op een zo snel 
mogelijke, substantiële verhoging van het aandeel van deze uitgaven in het BIP, zowel op 
nationaal als op regionaal niveau, en vestigt de aandacht op de noodzaak de geldmiddelen op 
rationele wijze te gebruiken, in overeenstemming met het doel waarvoor ze bestemd zijn;

Or. pl

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 44
Paragraaf 9 bis (nieuw)

9 bis. is van mening dat structuurfondsen een fundamenteel middel zijn om 
innovatiecapaciteit te versterken en economische verschillen tussen regio’s te verkleinen
en suggereert dat de Commissie en lidstaten de structuurfondsen die zijn bestemd voor 
onderzoek en ontwikkeling verhogen;

Or. pl

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 45
Paragraaf 10

10. is ervan overtuigd dat de oprichting van een Europees Instituut voor technologie (EIT) een 
goede mogelijkheid zou bieden om de ‘brain drain’ tegen te gaan en voor bekwame 
Europese wetenschappers unieke kansen te scheppen tot het verrichten van 
wetenschappelijk onderzoek op het hoogste niveau, terwijl hiervan potentieel ook veel steun 
zou uitgaan aan de regionale instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, en richt zich 
daarom tot de Raad, de Commissie en de lidstaten met het verzoek om de activiteiten met 
het oog op de oprichting van het EIB te bespoedigen, ter versterking van het 
concurrentievermogen en het potentieel van de Europese Gemeenschap in de 
‘kennisdriehoek’: innovatie, onderzoek en onderwijs;
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Or. en

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 46
Paragraaf 10 bis (nieuw)

10 bis. benadrukt dat het Europees Instituut voor Technologie onderzoekscentra zou moeten 
ondersteunen, vooral in de regio’s van doelstelling 1, waarin innovatie een substantiële 
bijdrage kan leveren aan de bestrijding van ontwikkelingsverschillen;

Or. pl

Amendement ingediend door Grażyna Staniszewska

Amendement 47
Paragraaf 10 bis (nieuw)

10 bis. moedigt de Gemeenschap en de lidstaten aan strategieën te formuleren en te 
implementeren voor het scheppen van een open, gemeenschappelijke en concurrerende 
arbeidsmarkt voor onderzoekers, door hun aantrekkelijke carrièreperspectieven te 
bieden, mogelijkerwijs inclusief mobiliteitspremies;

Or. pl

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 48
Titel tussen paragraaf 10 en paragraaf 11

(schrapping) Financiële instrumenten en bestuur
Or. en

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 49
Paragraaf 11

11. dringt bij de Commissie, de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten aan op een 
veelzijdige ondersteuning van het MKB (ook door vereenvoudiging van de administratieve 
procedures (schrapping)), omdat deze sector de meeste creatieve en dynamische 
mogelijkheden heeft voor de invoering van technologische en organisatorische innovaties, 
waardoor het concurrentievermogen van de Europese economie effectief kan worden 
opgevoerd en de situatie op de arbeidsmarkt kan worden verbeterd;

Or. en

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 50
Paragraaf 11

11. dringt bij de Commissie, de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten aan op een 
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veelzijdige ondersteuning van het MKB (ook door vereenvoudiging van de administratieve 
procedures en het belastingstelsel of maatregelen met betrekking tot procedures voor 
overheidsopdrachten), omdat deze sector de meeste creatieve en dynamische mogelijkheden 
heeft voor de invoering van technologische en organisatorische innovaties, waardoor het 
concurrentievermogen van de Europese economie effectief kan worden opgevoerd en de 
situatie op de arbeidsmarkt kan worden verbeterd;

Or. el

Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 51
Paragraaf 12 bis (nieuw)

12 bis. herhaalt haar oproep tot een echte ondersteuningsstrategie op Europees en lokaal 
niveau, voor kleine en micro-ondernemingen en cottage industries om samen te 
werken met openbare en particuliere onderzoeksinstellingen om gebruik te maken van 
de innovatiecapaciteiten van deze ondernemingen, vooral in lage en medium 
technologieën; 

Or. fr

Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 52
Paragraaf 12 ter (nieuw)

12 ter. nodigt de regio’s uit een dergelijke samenwerking tot stand te brengen en te versterken, 
interregionale en grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen en 
administratieve procedures voor de financiering zoveel mogelijk te vereenvoudigen; 

Or. fr

Amendement ingediend door Bairbre de Brún

Amendement 53
Paragraaf 12

12. dringt bij de regionale en lokale autoriteiten aan op stimulering en ondersteuning van de 
regionale samenwerking tussen centra voor wetenschappelijk onderzoek, de sociale 
economie en ondernemingen van diverse grootten - zowel de kleine als de middelgrote en 
grote;

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 54
Paragraaf 12

12. dringt bij de regionale en lokale autoriteiten aan op stimulering en ondersteuning van de 
regionale samenwerking tussen centra voor wetenschappelijk onderzoek en ondernemingen 
van diverse grootten; dringt er bij de regionale en lokale autoriteiten op aan het principe 
van Open Innovatie (samenwerking tussen industrie, het MKB en de overheid op het 



PE 384.448v01-00 16/25 AM\650823NL.doc

NL

gebied van onderzoek en innovatie door middel van clustering) te beschouwen als een 
motor voor innovatie en regionale ontwikkeling;

Or. nl

Amendement ingediend door Grażyna Staniszewska

Amendement 55
Paragraaf 12

12. dringt bij de regionale en lokale autoriteiten aan op stimulering en ondersteuning van de 
regionale samenwerking tussen centra voor wetenschappelijk onderzoek en ondernemingen 
van diverse grootten - zowel de kleine als de middelgrote en grote, om de effectiviteit van de 
uitgaven aan wetenschappelijk onderzoek te vergroten en ervoor te zorgen dat deze 
worden vertaald in uitvindingen die ontwikkeling bevorderen;

Or. pl

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 56
Paragraaf 12 bis (nieuw)

12 bis. beveelt aan dat nationale, regionale en lokale autoriteiten de innovatieve maatregelen 
nemen die essentieel zijn in de dienstensector in de brede zin van het woord, met 
inbegrip van openbare diensten;

Or. pl

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 57
Paragraaf 13

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.
Or. pl

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy

Amendement 58
Paragraaf 13

13. dringt er bij de lidstaten op aan om, voor een succesvolle realisatie van een 
innovatiebevorderend beleid in de regio's, gebruik te maken van de complementariteit tussen 
het Europese Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal fonds en het 
Europees Cohesiefonds en de middelen die daarvoor ter beschikking staan uit hoofde van 
het zevende kaderprogramma en het kaderprogramma voor concurrentievermogen en 
innovatie (2007-2013); dringt er daarom op aan dat zowel de steun voor innovatie in zeer 
kleine ondernemingen en cottage industries als de ontwikkeling van begeleidende en 
adviserende instrumenten die zijn ingevoerd door vertegenwoordigende intermediaire 
bedrijfsorganisaties, worden opgenomen als belangrijke prioriteiten van nationale en 
regionale programma’s;

Or. fr
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 59
Paragraaf 13

13. dringt er bij de lidstaten op aan om, voor een succesvolle realisatie van een 
innovatiebevorderend beleid in de regio's, gebruik te maken van de complementariteit tussen 
het Europese Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal fonds en het 
Europees Cohesiefonds en de middelen die daarvoor ter beschikking staan uit hoofde van 
het zevende kaderprogramma en het eerste kaderprogramma voor concurrentievermogen 
en innovatie;

Or. nl

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 60
Paragraaf 13

13. dringt er bij de lidstaten op aan om, voor een succesvolle realisatie van een 
innovatiebevorderend beleid in de regio's, gebruik te maken van de complementariteit tussen 
het Europese Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal fonds en het 
Europees Cohesiefonds en de middelen die daarvoor ter beschikking staan uit hoofde van 
het zevende kaderprogramma voor onderzoek en het eerste kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie;

Or. el

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 61
Paragraaf 14

14. is van oordeel dat een radicale vermindering van de bureaucratie noodzakelijk is en met 
smart verwacht wordt door de samenleving, maar vindt dat overtollige bureaucratie en een 
goed werkende administratie niet met elkaar mogen worden verward; dringt er daarom bij de 
Commissie en de lidstaten op aan om de wetgeving van de Europese Unie en die van de 
nationale, regionale en lokale autoriteiten vanuit dit gezichtspunt onder de loep te nemen en 
verdergaande vereenvoudigingen in te voeren, die - waar dat mogelijk is - eenvormige 
administratieve procedures moeten inhouden, vooral bij het initiëren en uitvoeren van 
economische activiteiten (single points of contact;

Or. pl

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 62
Paragraaf 14

14. is van oordeel dat een radicale vermindering van de bureaucratie noodzakelijk is en met 
smart verwacht wordt door de samenleving, maar vindt dat overtollige bureaucratie en een 
goed werkende administratie niet met elkaar mogen worden verward; dringt er daarom bij de 
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Commissie (schrapping) op aan om de wetgeving van de Europese Unie en bij de lidstaten 
op aan die van de nationale en lokale autoriteiten vanuit dit gezichtspunt onder de loep te 
nemen en verdergaande vereenvoudigingen in te voeren, die - waar dat mogelijk is -
eenvormige administratieve procedures moeten inhouden, vooral bij het initiëren en 
uitvoeren van economische activiteiten (single points of contact);

Or. en

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 63
Paragraaf 15

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst 
Or. pl

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 64
Paragraaf 15

15. is van oordeel dat een institutionele ondersteuning van lokale en regionale autoriteiten bij 
hun innovatiebevorderende activiteiten zinvol is en verzoekt daarom de lidstaten om hiertoe 
over te gaan, teneinde deze autoriteiten - overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel - een zo 
ruim mogelijk arbeidsterrein en zo ruim mogelijke bevoegdheden te verstrekken, vergezeld 
van adequate middelen in de vorm van eigen inkomsten, subsidies of toelagen, omdat dit het 
vinden van optimale oplossingen voor de burgers ten goede zou komen, en verwijst 
lidstaten, regio’s en lokale autoriteiten naar de nieuwe richtlijnen voor overheidssteun die 
in 2005 door de Commissie zijn aangenomen;

Or. nl

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 65
Paragraaf 16

16. dringt er bij de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten op aan om bij het zoeken naar 
middelen om innoverende investeringen en ventures op ruimere schaal te bevorderen, in 
sterkere mate te denken aan de publiek-particuliere partnerschappen, daarbij gebruik 
makend van de goede praktijken die in andere landen en regio's bestaan;

Or. pl

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 66
Paragraaf 16

16. dringt er bij de lidstaten en de regionale autoriteiten op aan om bij het zoeken naar middelen 
om innoverende investeringen en ventures op ruimere schaal te bevorderen, in sterkere mate 
te denken aan de publiek-particuliere partnerschappen en deze te promoten, daarbij gebruik 
makend van de goede praktijken die in andere landen en regio's bestaan;
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Or. pl

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 67
Paragraaf 16

16. dringt er bij de lidstaten en de regionale autoriteiten op aan om bij het zoeken naar middelen 
om innoverende investeringen en ventures op ruimere schaal te bevorderen, in sterkere mate 
te denken aan de publiek-particuliere partnerschappen, daarbij gebruik makend van de beste 
praktijken die in andere landen en regio's bestaan, met waar voor je geld als een van de 
leidende criteria;

Or. en

Amendement ingediend door Oldřich Vlasák

Amendement 68
Paragraaf 16

16. dringt er bij de lidstaten en de regionale autoriteiten op aan om bij het zoeken naar middelen 
om innoverende investeringen en ventures op ruimere schaal te bevorderen, in sterkere mate 
te denken aan de publiek-particuliere partnerschappen, daarbij gebruik makend van de goede 
praktijken die in andere landen en regio's bestaan; dringt er in verband met PPP’s bij de 
Commissie op aan de potentiële spanningen tussen het beleid van het Structuurfonds en 
het concurrentiebeleid op te lossen en het rechtskader op te helderen;

Or. en

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 69
Paragraaf 17 bis (nieuw)

17 bis. onderstreept echter dat het huidige risicokapitaalsysteem niet voldoet aan de behoeften 
van de financiën en innovatie in kleine en micro-ondernemingen, in het bijzonder voor 
niet-technologische innovatie; dringt er bij de Commissie, de Europese 
Investeringsbank en het Europese Investeringsfonds op aan financieringsmethoden 
vast te stellen die geschikt zijn voor deze ondernemingen en cottage industries, door 
risicokapitaal aan te passen of indien nodig andere innovatieve financiële 
instrumenten te bedenken; wijst erop dat het initiatief JEREMIE niet beperkt mag 
worden tot het ondersteunen van innovatie in alleen hoge technologieën, en dringt er 
bij de lidstaten en de regio’s op aan ervoor te zorgen dat dit ook innovatie in lage en 
medium technologieën ondersteunt, evenals organisatorische en dienstengerelateerde 
innovatie in kleine ondernemingen;  

Or. fr
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 70
Paragraaf 17 bis (nieuw)

17 bis. dringt er bij de Commissie, de lidstaten en de regionale autoriteiten op aan zich niet 
alleen te focussen op grote projecten en centres of excellence, maar ook aandacht te 
schenken aan kleine projecten in minder begunstigde regio’s en te voorzien in 
aangepaste microkredietmechanismen;  

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 71
Nieuwe titel tussen paragraaf 17 bis (nieuw) en paragraaf 17 ter (nieuw)

Economisch, energie- en milieubeleid 
Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 72
Paragraaf 17 ter (nieuw)

17 ter. is van mening dat de bestaande op fossiele brandstof gebaseerde, wegwerpeconomie de 
economische vooruitgang eenvoudigweg niet ondersteunt en dat de uitdaging van 
innovatie moet bijdragen aan de verschuiving van de oude economie naar een nieuwe 
die grotendeels van energie wordt voorzien door hernieuwbare energiebronnen, die een 
vervoerssysteem heeft dat de mogelijkheden van intermodale combinaties efficiënter 
benut en die hergebruikt en recyclet;

Or. en

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 73
Paragraaf 18

18. erkent dat innovatie verbonden is met de mogelijkheid van snelle en veilige verplaatsing van 
personen en goederen en acht het geboden de om regionale gemeenschappen op het gebied 
van de weg- en vervoersinfrastructuur te activeren en doet een beroep op de Commissie, de 
lidstaten en de regionale autoriteiten om op technisch en organisatorisch gebied innoverende 
activiteiten te verrichten op het gebied van de communicatie, en vooral ook op dat van het 
openbaar vervoer, zowel binnen de steden als binnen de regio;

Or. pl
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Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 74
Paragraaf 18

18. erkent dat innovatie verbonden is met de mogelijkheid van snelle en veilige verplaatsing van 
personen en goederen en acht het geboden de om regionale gemeenschappen op het gebied 
van de vervoersinfrastructuur te activeren en doet een beroep op de Commissie, de lidstaten 
en de regionale en lokale autoriteiten om op technisch en organisatorisch gebied 
innoverende activiteiten te verrichten op het gebied van de communicatie, en vooral ook op 
dat van het openbaar vervoer, zowel binnen de steden als binnen de regio;

Or. pl

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 75
Paragraaf 19

19. spreekt zijn voldoening uit over het feit dat het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie zich met de energieproblematiek hebben bezig gehouden en zich ervan 
rekenschap geven dat het energiebeleid principieel tot het domein van de staten behoort en 
dat dit beleid een belangrijke invloed heeft op het innoverende karakter van de economie; 
dringt er daarom bij de lidstaten op aan om hierbij rekening te houden met de regionale 
aspecten, waaronder opleiding op energiegebied, hetgeen moet leiden tot een rationeler 
energiegebruik en een krachtiger streven naar het gebruik van “schone” energie, rekening 
houdend met de plaatselijke omstandigheden, en ook met inzet van lokale energiebronnen en 
het bevorderen van gebouwen die vanuit energetisch opzicht intelligent ontworpen zijn; 
benadrukt de relatie tussen de ontwikkeling en marketing van innovatieve duurzame 
energievoorziening en regionale ontwikkeling; benadrukt de rol die in verband hiermee 
wordt gespeeld door het MKB;

Or. nl

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 76
Titel tussen paragraaf 19 en paragraaf 20

Stadsgebieden en landelijke gebieden (schrapping)
Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 77
Paragraaf 20

20. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan om, in samenwerking met de regio’s en 
steden een echt territoriaal cohesiebeleid tot stand te brengen; is van mening dat dit moet 
worden afgestemd op de ontwikkeling van innovatie in de regionale economieën, die het 
innovatievermogen van de Gemeenschap ten goede zou komen;

Or. nl
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Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 78
Paragraaf 20

20. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan om - ter voorkoming van de ontvolking 
van bepaalde gebieden tengevolge van de structurele nadelen ervan - een doelmatig beleid 
te voeren om meer gelijkheid tussen de regio's tot stand te brengen, daarbij helpend deze 
structurele nadelen te laten verdwijnen en gebruikmakend van de lokale omstandigheden 
en sterke punten, (schrapping) die het innovatievermogen hiervan ten goede zou komen en 
werkelijke territoriale cohesie te verkrijgen;

Or. fr

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 79
Paragraaf 20

20. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan om - ter voorkoming van de ontvolking 
van bepaalde gebieden tengevolge van, onder andere, de economische armoede - een 
doelmatig beleid te voeren om meer gelijkheid tussen de regio's tot stand te brengen, daarbij 
gebruikmakend van de lokale omstandigheden en sterke punten, en te streven naar een 
werkelijke territoriale cohesie, die het innovatievermogen van de Gemeenschap ten goede 
zou komen;

Or. pl

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 80
Paragraaf 20

20. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan om - ter voorkoming van de ontvolking 
van bepaalde gebieden tengevolge van de economische armoede en werkeloosheid - een 
doelmatig beleid te voeren om meer gelijkheid tussen de regio's tot stand te brengen, daarbij 
gebruikmakend van de lokale omstandigheden en sterke punten, en te streven naar een 
werkelijke territoriale cohesie, die het innovatievermogen van de Gemeenschap ten goede 
zou komen;

Or. pl

Amendement ingediend door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendement 81
Paragraaf 21

21. vestigt de aandacht van de Commissie, de lidstaten en regionale autoriteiten erop dat het 
voor het scheppen van een innovatievriendelijk klimaat noodzakelijk is de mensen 
behoorlijke levensomstandigheden te verzekeren: het garanderen van een passend niveau 
van sociale veiligheid, gezondheidszorg, milieubescherming, woonomstandigheden, toegang 
tot scholing, cultuur en diensten, enz.;
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Or. pl

Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 82
Paragraaf 23

23. dringt bij de Commissie en de lidstaten aan op ondersteuning van milieuvriendelijke 
innovatieve activiteiten (eco-innovatie), welke ook ten in het belang zijn van een 
evenwichtige regionale ontwikkeling, in het bijzonder het tot stand brengen van de 
algemene voorwaarden die het MKB in staat stellen een aanzienlijke bijdrage te leveren 
aan regionale ontwikkeling door middel van het potentieel voor eco-innovatie van de 
bedrijven binnen hun bedrijfsgebied;

Or. fr

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 83
Paragraaf 23

23. dringt bij de Commissie en de lidstaten aan op ondersteuning van milieuvriendelijke 
innovatieve activiteiten (eco-innovatie), welke ook in het belang zijn van een evenwichtige 
regionale ontwikkeling om te voldoen aan de nieuwe Strategie voor Duurzame 
Ontwikkeling die is aangenomen in juni 2006;

Or. en

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy

Amendement 84
Paragraaf 24 bis (nieuw)

24 bis. spreekt zijn voldoening uit over de kans die geboden wordt aan zeer kleine 
ondernemingen en cottage industries in de ‘omvattende innovatiestrategie voor de EU’, 
maar betreurt het dat hiervoor geen operationele maatregelen zijn voorgesteld; dringt 
er dientengevolge bij de Commissie en de Raad op aan ervoor te zorgen dat rekening 
wordt gehouden met de specifieke kenmerken en behoeften van deze ondernemingen in 
de tien prioriteiten van de Strategie, en vraagt de Commissie om een specifiek 
programma voor het ontwikkelen van innovatie in deze ondernemingen in bredere zin, 
ongeacht hun bedrijfsgebied, voor te leggen aan het Parlement en de Raad;

Or. fr

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 85
Paragraaf 25

25. spreekt zijn waardering uit over de activiteiten die de Commissie tot dusverre heeft 
ontplooid bij de beoordeling van het innovatiebeleid van de lidstaten (b.v. het European 
Innovation Progress Report), en dringt bij haar aan op een systematische analyse van het 
ontwikkelingsniveau van afzonderlijke regio's, daarbij gebruikmakend van maximaal 
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geobjectiveerde indicatoren voor het niveau van innovatie, en stelt voor dat analyses en 
evaluaties op dit gebied moeten worden voorgelegd bij de opstelling van het vierde interim-
verslag inzake cohesie;

Or. pl

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 86
Paragraaf 25

25. spreekt zijn waardering uit over de activiteiten die de Commissie tot dusverre heeft 
ontplooid bij de beoordeling van het innovatiebeleid van de lidstaten (b.v. het European 
Innovation Progress Report), en dringt bij haar aan op een systematische analyse van de 
afzonderlijke regio's, daarbij gebruikmakend van maximaal geobjectiveerde indicatoren voor 
het niveau van innovatie, en stelt voor dat analyses en evaluaties en beste praktijken op dit 
gebied moeten worden voorgelegd bij de opstelling van het vierde interim-verslag inzake 
cohesie;

Or. el

Amendement ingediend door Oldřich Vlasák

Amendement 87
Paragraaf 28

28. dringt er bij de Commissie op aan om in samenwerking en als partnerschap met de 
lidstaten, hun regio’s, gemeenten en andere geïnteresseerde belanghebbenden, een 
halftijdse herziening van de strategische richtsnoeren van de Gemeenschap uit te voeren en 
een evaluatie te verrichten van de wijze waarop het innovatiebeleid van de Europese Unie in 
de regio's ten uitvoer wordt gelegd;

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 88
Paragraaf 28

28. dringt er bij de Commissie op aan om in samenwerking met de lidstaten, regio’s en steden 
een halftijdse herziening van het cohesiebeleid en van de strategische richtsnoeren van de 
Gemeenschap uit te voeren en een evaluatie te verrichten van de wijze waarop het 
innovatiebeleid van de Europese Unie in de regio's ten uitvoer wordt gelegd;

Or. nl

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 89
Paragraaf 28

28. dringt er bij de Commissie op aan om in samenwerking met de lidstaten en regio’s een 
halftijdse herziening van de strategische richtsnoeren van de Gemeenschap uit te voeren en 
een evaluatie te verrichten van de wijze waarop het innovatiebeleid van de Europese Unie in 
de regio's wordt ten uitvoer wordt gelegd;
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Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 90
Paragraaf 28 bis (nieuw)

28 bis. herinnert de Commissie en de lidstaten eraan dat het vierde cohesieverslag ook moet 
dienen om het cohesiebeleid in de toekomst te verbeteren; verwijst ook naar de 
‘Territoriale agenda van de EU’ die naar verwachting wordt opgezet in 2007; 
benadrukt dat dit beleidsdocument als doel heeft nieuwe en vooruitkijkende concepten 
van territoriale ontwikkeling tot stand te brengen (vooral op de gebieden regionale en 
stedelijke ontwikkeling, het gebruik van ‘kritische massa’ voor regionale clusters en 
een gedifferentieerde aanpak van regio’s) en bovendien cultuur gebruikt als 
hulpmiddel voor regionale ontwikkeling; 

Or. nl

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 91
Paragraaf 28 ter (nieuw)

28 bis. benadrukt dat dit verslag helpt aantonen welk belang steden en regio’s hebben bij 
regionale ontwikkeling en groei; is van mening dat dit verslag een bijdrage moet 
leveren aan het debat over het jaarverslag van de eisen van de lidstaten in de strategie
van Lissabon; 

Or. nl


