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I. INLEIDING 

 

1. Op 15 april 2005 heeft de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad haar 

voorstellen ingediend voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende het zevende meerjarenkaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor 

activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie 

(2007-2013) en voor een besluit van de Raad betreffende het zevende kaderprogramma 

van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor onderzoeks- en 

opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2007-2011) 1. 

 

2. Dit voorstel is gebaseerd op artikel 166, lid 1, van het EG-Verdrag. 

 

3. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 15 december 2005 advies uitgebracht 2. Het 

Comité van de Regio's heeft op 17 november 2005 advies uitgebracht 3. 

 

4. Het Europees Parlement heeft op 15 juni 2006 advies over het voorstel uitgebracht 4. 

 

5. De Raad heeft op 25 september 2006, overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag, zijn 

gemeenschappelijk standpunt vastgesteld inzake het zevende kaderprogramma van de 

Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische 

ontwikkeling en demonstratie (2007-2013). 5 

                                                 
1  Doc. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 - COM(2005) 119 def. 
2  PB C 65 van 17.3.2006, blz. 9. 
3  PB C 115 van 16.5.2006, blz. 20. 
4  Zie doc. P6_TA-PROV(2006)0265 (nog niet bekendgemaakt in het PB). 
5  Tevens heeft de Raad politieke overeenstemming bereikt over de tekst van het besluit van de 

Raad betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom) voor activiteiten op het gebied van onderzoek en opleiding 
(2007-2011). De definitieve aanneming van dit besluit zal gelijktijdig met de definitieve 
aanneming van het besluit inzake het EG-kaderprogramma plaatsvinden. De ontwerp-tekst is 
ter informatie naar het Europees Parlement gezonden. 
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II. ACHTERGROND EN DOEL VAN HET VOORSTEL 
 
a) Op grond van titel XVIII van het EG-Verdrag (artikel 163-173) ontplooit de 

Gemeenschap activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling. 
Met name houdt dat het volgende in: 
- ingevolge artikel 163, lid 1, VEG, heeft de Gemeenschap als doelstelling de 

wetenschappelijke en technologische grondslagen van de industrie van de 
Gemeenschap te versterken en de ontwikkeling van haar internationale 
concurrentiepositie te bevorderen, alsmede de onderzoeksactiviteiten te 
bevorderen die uit hoofde van andere hoofdstukken van dit Verdrag nodig worden 
geacht; 

- ingevolge artikel 165, lid 1, VEG, coördineren de Gemeenschap en de lidstaten 
hun activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling, 
teneinde de wederzijdse samenhang van het beleid van de lidstaten en het beleid 
van de Gemeenschap te verzekeren; 

- ingevolge artikel 166, lid 1, VEG, zijn alle activiteiten van de Gemeenschap op 
het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling opgenomen in een 
meerjarenkaderprogramma (het huidige zesde kaderprogramma loopt eind 2006 
af). 

 
b) Tijdens de Europese Raden van Lissabon van maart 2000, Santa Maria de Feira van 

juni 2000 en Stockholm van maart 2001 werden conclusies aangenomen die gericht zijn 
op de snelle totstandbrenging van de Europese ruimte voor onderzoek en innovatie 
waarmee de EU vóór 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter 
wereld moet worden die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere 
banen en een grote sociale samenhang. De nieuwe impuls die in 2005 aan de strategie 
van Lissabon is gegeven en het verslag van de groep op hoog niveau van onafhankelijke 
deskundigen, voorgezeten door Esko Aho, dat is opgesteld in opdracht van de Europese 
staatshoofden en regeringsleiders in Hampton Court, hebben bevestigd dat de strategie 
wat betreft wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie de 
juiste is. 

 
Op basis hiervan heeft de Commissie voorgesteld dat het zevende kaderprogramma de 
volgende nieuwe kenmerken dient te hebben teneinde de in het Verdrag neergelegde 
doelstellingen te verwezenlijken en bij te dragen aan het proces van Lissabon door de 
Europese onderzoeksruimte te helpen verwezenlijken en open coördinatie mogelijk te 
maken, zodat op nationaal en Europees niveau passende samenwerking op het gebied 
van wetenschappelijk en technologisch onderzoek plaatsvindt: 
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- toespitsing op een specifiek aantal thematische prioriteiten waar actie van de 
Gemeenschap een maximale waarde kan toevoegen en waar, in een aantal naar behoren 
gemotiveerde gevallen, in het kader van de gezamenlijk technologie-initiatieven een 
strategische onderzoeksagenda voor de lange termijn zou kunnen worden ondersteund; 

- steun voor onderzoek in de voorhoede van de kennisverwerving, via door onderzoekers 
aangestuurd fundamenteel onderzoek door onderzoeksteams van topkwaliteit in Europa, 
door middel van de oprichting van een onafhankelijke Europese Onderzoeksraad; 

- beter onderwijs en opleiding op onderzoeksgebied, vroegere toegang tot onderzoeks-
mogelijkheden en meer erkenning voor de bijdrage van de onderzoeker tot het 
verwezenlijken van de maatschappelijke doelstellingen, door in de context van het 
kaderprogramma en voortbouwend op de positieve ervaringen met de Marie Curie-
acties van vorige kaderprogramma's het beleid inzake menselijk potentieel te 
versterken; 

- optimalisering van het gebruik en de ontwikkeling van de Europese onderzoeks-
infrastructuur; versterking van het innovatieve vermogen van het MKB en van zijn 
vermogen om onderzoek te benutten; ondersteuning van de ontwikkeling van door 
onderzoek aangestuurde clusters, ontsluiting van het onderzoekspotentieel in de 
convergentieregio's en ultraperifere regio's van de EU, het nader tot elkaar brengen van 
wetenschap en maatschappij en ondersteuning van de coherente ontwikkeling van het 
onderzoeksbeleid op communautair en nationaal niveau; 

- versterking van de belangrijke taak die het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek heeft als aanbieder van klantgestuurde wetenschappelijke en technologische 
ondersteuning voor het uitstippelen, ontwikkelen, uitvoeren en volgen van het beleid 
van de Gemeenschap en als onafhankelijk referentiecentrum voor wetenschap en 
technologie op haar specifieke bevoegdheidsgebieden in de EU; 

- vereenvoudiging en stroomlijning van de uitvoeringsregelingen op basis van verbeterde 
beheersprocedures. 

 
III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 
 

A. Algemene opmerkingen 
 
In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zijn zowel het Commissievoorstel als het 
advies van het Europees Parlement qua structuur, wetenschappelijke en technologische 
inhoud, wijze van uitvoering van het kaderprogramma, het financieel referentiebedrag en de 
indicatieve verdeling daarvan voor een groot deel terug te vinden.  
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Tijdens zijn bespreking van het Commissievoorstel heeft de Raad getracht de amendementen 
van het Europees Parlement zoveel mogelijk over te nemen, dit om de ruime mate van 
overeenstemming tussen de twee wetgevingsorganen te doen uitkomen en tevens de algemene 
tendens van het Commissievoorstel te eerbiedigen. Hiertoe heeft de Raad zich laten leiden 
door de volgende beginselen: 
 
1) erkenning van de rol van het kaderprogramma als instrument voor de verwezenlijking 

van belangrijke doelstellingen van de Gemeenschap, rekening houdend met het feit dat 
het merendeel van de Europese activiteiten op het gebied van onderzoek en 
technologische ontwikkeling door de lidstaten op nationaal niveau wordt gefinancierd; 

 
2) de noodzaak van een gerichte onderzoeksactiviteit van de Gemeenschap, die een 

kritische massa van deskundigheid en Europese toegevoegde waarde oplevert, en tevens 
waarborgt dat de relevante onderwerpen in het kader van de voor het communautaire 
onderzoek gekozen thema's grondig genoeg worden aangepakt; 

 
3) de noodzaak om de gerichte aandacht voor prioritaire thematische onderzoeksgebieden 

aan te vullen met flexibele steun voor communautair beleid en met het vermogen te 
reageren op opkomende wetenschappelijke en technologische behoeften in de zich snel 
ontwikkelende onderzoeksomgeving, waarbij passende parameters voor een dergelijke 
flexibiliteit worden vastgesteld om juridische duidelijkheid te waarborgen; 

 
4) de noodzaak het kaderprogramma uit te voeren met gebruikmaking van instrumenten 

waarmee de kritische massa van deskundigheid en Europese toegevoegde waarde op het 
gebied van onderzoeksactiviteiten kan worden bereikt, met een soepele overgang vanuit 
het zesde kaderprogramma en vrijwaring van de mogelijkheid voor alle betrokken 
partijen/entiteiten om deel te nemen aan communautair onderzoek, mits aan het 
criterium van wetenschappelijke topkwaliteit wordt voldaan; 

 
5) de noodzaak om meer gewicht te geven aan publiek-private partnerschappen op alle 

niveaus, met een sterk verbeterde ondersteuning van onderzoek voor en technologische 
ontwikkeling van het MKB, alsmede langetermijnagenda's voor het strategisch 
onderzoek van volledige bedrijfssectoren, onder meer die welke door Europese 
technologieplatforms zijn opgesteld, en - in een paar zorgvuldig geselecteerde gevallen - 
de ontplooiing van gezamenlijke technologie-initiatieven; 
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6) de behoefte aan duidelijkheid, met name door het aanbrengen van de noodzakelijke 

mate van detail, wat betreft de wetenschappelijk/technologische inhoud en de 

financiering, rekening houdend met het feit dat het kaderprogramma moet worden 

uitgevoerd door middel van specifieke programma's die, op grond van hun aard, 

gedetailleerde uitvoeringsregelingen omvatten. 

 

B. Specifieke opmerkingen 

 

1. Voornaamste amendementen op het Commissievoorstel 

 

 a) Ethische vraagstukken 

 

 Met betrekking tot ethische vraagstukken heeft de Raad ingestemd met de door het 

Europees Parlement in zijn advies in eerste lezing voorgestelde lijn: in de tekst van 

artikel 6 van het besluit over het kaderprogramma worden thans duidelijke ethische 

beginselen genoemd voor het zevende kaderprogramma, met name met betrekking tot 

het onderzoek op het gebied van embryonale stamcellen. Daarnaast heeft de Commissie 

verduidelijkt dat zij de tijdens het zesde kaderprogramma gevolgde praktijk zal 

handhaven en de activiteiten tot vernietiging van menselijke embryo's, onder meer voor 

het verkrijgen van stamcellen, zal uitsluiten van communautaire financiële steun uit 

hoofde van het OTO-kaderprogramma . 

 

b) Wetenschappelijke en technologische inhoud 

 

 i. Samenwerking 

 

 Hoewel de Raad het Commissievoorstel inzake de wetenschappelijke en technologische 

inhoud van de thematische prioriteiten grotendeels volgt, heeft hij de werkingssfeer van 

enkele daarvan in het licht van de amendementen van het Europees Parlement als volgt 

verduidelijkt en uitgebreid: 
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- het aantal prioriteiten is verhoogd van negen tot tien door veiligheidsonderzoek van 

ruimtevaartonderzoek af te splitsen; 

- bijzondere aandacht zal worden besteed aan doeltreffende coördinatie tussen de thematische 

gebieden en aan de prioritaire wetenschappelijke gebieden die themaoverschrijdend zijn, zoals 

bosbouwonderzoek, cultureel erfgoed, mariene wetenschappen en technologieën; 

- ter ondersteuning van onderzoek dat gericht is op het vinden of verder verkennen van nieuwe 

wetenschappelijke en technologische mogelijkheden op een gegeven gebied en/of de 

combinatie ervan met andere relevante terreinen en disciplines, wordt op een open en 

flexibele wijze ingespeeld op technologieën van de toekomst en opkomende technologieën en 

onvoorziene beleidsbehoeften via specifieke steun voor spontane onderzoeksvoorstellen, 

inclusief gezamenlijke uitnodigingen; het ontwikkelen van nieuwe ideeën en radicaal nieuwe 

gebruiksvormen, en het verkennen van nieuwe mogelijkheden in routekaarten voor onder-

zoek, met name die met een potentieel voor belangrijke doorbraken ; 

- verspreiding en overdracht van kennis zal voorrang krijgen om ervoor te zorgen dat de 

industrie, de beleidsmakers en de maatschappij meer gebruik maken van de onderzoeks-

resultaten, met passende beperkingen voor het thema veiligheid gezien het vertrouwelijke 

karakter van de activiteiten; 

- bijzondere aandacht zal worden besteed aan het waarborgen van een adequate deelname van 

het MKB. Hiertoe zal - grotendeels in overeenstemming met het standpunt van het Europees 

Parlement - ernaar worden gestreefd ten minste 15% van de uit hoofde van het 

programmaonderdeel "Samenwerking" beschikbare financiering aan het MKB toe te wijzen. 

De Raad heeft tevens de rol van Europese technologieplatforms erkend maar heeft niet 

voorgesteld deze rechtstreeks te financieren omdat hij van oordeel is dat een projectmatige 

aanpak geschikter is om dit doel te bereiken; 

- wat de gezamenlijke technologie-initiatieven (JTI's) betreft, heeft de Raad het amendement 

van het Europees Parlement aanvaard waarin bijkomende criteria worden toegevoegd voor de 

ontwikkeling ervan. Zo moet de aard van de gezamenlijke technologie-initiatieven duidelijk 

worden gedefinieerd, met name wat betreft financiële verbintenissen, duur van de 

verbintenissen van de deelnemers, bepalingen voor het toetreden tot en het uittreden uit het 

contract en intellectuele-eigendomsrechten. Daarnaast zal er met kracht naar worden gestreefd 

een transparante werking te waarborgen en zal de toewijzing van communautaire financiering 

in het kader van de gezamenlijke technologie-initiatieven plaatsvinden op basis van de 

beginselen topkwaliteit en mededinging; 
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- op het eerste prioritaire gebied (Gezondheid) is, naar aanleiding van door het Europees 

Parlement geformuleerde wensen, een breder scala van onderzoek aanvaard, dat met name 

omvat: postgenomica-onderzoek, nieuwe preventieve instrumenten voor regeneratieve 

geneeskunde, nieuwe therapeutische benaderingen, de modellering van complexe systemen, 

leeftijdsgebonden ziekten waaronder dementie, hepatitis C en mogelijk nieuwe epidemieën in 

opkomst zoals SARS, reumatoïde en spier- en skeletaandoeningen, aspecten van palliatieve 

geneeskunde, patiëntveiligheid en beter gebruik van geneesmiddelen met inbegrip van 

aspecten van geneesmiddelenbewaking en wetenschappelijk geteste complementaire en 

alternatieve geneesmiddelen, onderzoek betreffende gezondheidszorgstelsels met inbegrip van 

thuiszorgstrategieën en beoordeling van de kosten, efficiency en voordelen van verschillende 

ingrepen, onderzoek naar levensstijl- en milieufactoren en hun interactie met geneesmiddelen; 

- op het tweede prioritaire gebied (Voeding, landbouw en biotechnologie) is de doelstelling 

uitgebreid; deze omvat nu ook milieu-uitdagingen, aquacultuur, kustcontext en een antwoord 

op de speciale dieetbehoeften van consumenten. De activiteiten zijn verbreed tot bio-

informatica, duurzaam gebruik van biodiversiteit, terrestrische biologische rijkdommen, 

waaronder bodemvruchtbaarheid, gezondheid van planten, epidemiologische studies, aan 

diervoer gerelateerde ziekten en andere bedreigingen voor de duurzaamheid en de veiligheid 

van de voedselproductie met inbegrip van klimaatverandering; de rol van de visserij is 

benadrukt teneinde tegemoet te komen aan de wensen van het Parlement; 

- op het derde prioritaire gebied (Informatie- en communicatietechnologieën) is, door voort te 

bouwen op de door het Europees Parlement voorgestelde amendementen, deze prioriteit 

versterkt; deze omvat thans product-, dienst- en procesinnovatie en creativiteit, verkleining 

van de digitale kloof en vermindering van sociale uitsluiting, aandacht voor personen met 

speciale behoeften waaronder de verouderende bevolking, bevordering van toegankelijkheid 

en transparantie van bestuurs- en beleidsontwikkelingsprocessen, OTO-beheer en 

communicatie, innovatieve op ICT gebaseerde producten en diensten met hoge waarde-

schepping, ICT-onderzoek op basis van het "open source"-ontwikkelingsmodel, diverse 

exploitatievormen en bedrijfsmodellen als gevolg van ICT-onderzoek, fotonica, "gratis, vrije 

en open source software" (FLOSS), duurzaamheidskwesties op het gebied van elektronica, 

exploitatie van kwantumeffecten, opslag, wiskunde, samenwerking op natuurwetenschap-

pelijk gebied, verbetering van gezondheidszorgvoorzieningen, gezondheidsinformatie-

omgeving voor kennisbeheer, milieuaspecten van mobiliteit, toegang tot interactieve digitale 

inhoud; 
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- toegankelijkheid en benutting op termijn van wetenschappelijke bronnen en middelen in een 

multiculturele omgeving, empowerment van kleine en middelgrote organisaties en gemeen-

schappen, traditionele industrieën en optimalisering. Daarnaast is, anders dan in het 

oorspronkelijke Commissievoorstel, het onderzoek naar toekomstige en opkomende technolo-

gieën tot een integrerend deel van alle activiteiten onder deze prioriteit gemaakt, in plaats van 

slechts één activiteit uit hoofde van deze prioriteit; 

- op het vierde prioritaire gebied (Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en 

nieuwe productietechnologieën) is de achtergrond verbreed tot stroomopwekking, energie, 

keramiek en nanogeneeskunde. De activiteiten zijn uitgebreid tot de vervaardiging van 

basismaterialen en componenten, onderdelen die tot op de nanometerschaal nauwkeurig zijn, 

monitoring en detectie, nanocomposietmaterialen, geo- en optische technologieën, schoeisel 

en staal; 

- op het vijfde prioritaire gebied (Energie) zijn de achtergrond en de activiteiten uitgebreid tot 

de identificatie van adequate en tijdige oplossingen voor energiesystemen vanwege de 

eindigheid van conventionele olie- en aardgasreserves, betaalbare energiekosten voor burgers 

en industrieën, verwijzing naar de Groenboeken 2005 en 20066, Europa als wereldleider wat 

betreft een aantal energieopwekkings- en energie-efficiëntietechnologieën, elektriciteits-

productie uit afvalstoffen, productie van brandstoffen uit biomassa en afval, opslag, 

verspreiding en toepassing van koolstofneutrale brandstoffen, met name vloeibare biobrand-

stoffen voor elektriciteitsopwekking, zeer efficiënte en kosteneffectieve elektriciteits- en/of 

warmtecentrales met vrijwel nulemissie, op basis van meer bepaald de ondergrondse opslag, 

ontwikkeling en demonstratie van schone technologie voor de omzetting van andere fossiele 

brandstoffen, waarbij ook secundaire energiedragers en vloeibare of gasvormige brandstoffen 

worden geproduceerd, ontwikkeling van opties voor energie-opslag, verdere vermindering 

van het eindverbruik en het verbruik van primaire energie voor gebouwen en vervoer, gebruik 

van nieuwe en hernieuwbare energietechnologieën en maatregelen en instrumenten voor de 

beheersing van de vraag naar energie, wetenschappelijke steun voor beleidsontwikkeling. 

Voorts werd het passend geacht om polygeneratie in dit stadium, vanwege de beperkte 

middelen, onder de activiteit "Energie-efficiëntie en -besparingen" op te nemen en niet, zoals 

door het Europees Parlement was voorgesteld, als aparte activiteit; 

                                                 
6  Groenboek 2005 over energie-efficiëntie (COM (2005) 265), 
 Groenboek 2006 over een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu 

geleverde energie voor Europa (COM (2006) 105). 
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- op het zesde prioritaire gebied (Milieu, inclusief klimaatverandering) heeft de Raad de 

lijn van het Europees Parlement gevolgd door uitbreiding van de doelstelling tot klimaat 

en aanpassing van de druk op het milieu, en van de achtergrond tot bouw en visserij, 

verwijzingen naar het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (UNFCC), het VN-

Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming en het Verdrag van Stockholm inzake 

persistente organische verontreinigende stoffen, en de bijdrage van milieutechnologie 

aan duurzame consumptie en productie, natuurlijk erfgoed, en een groter concurrentie-

vermogen en tegelijkertijd zorgen voor een duurzame toekomst voor toekomstige 

generaties. De reikwijdte van de activiteiten is verduidelijkt teneinde explicieter te 

stellen dat deze ook de poolgebieden omvatten, alsook wereldwijde en regionale 

interacties, atmosfeer, de effecten van het stijgende zeewaterpeil op kustgebieden en de 

effecten op bijzonder kwetsbare gebieden, verbetering van de voorspelling, droogte, 

bosbranden, aardverschuivingen, lawines en andere extreme verschijnselen als onder-

deel van klimaatrampen, gevolgen van rampen die verband houden met geologische 

risico's en klimaat, verbetering van beheersingsstrategieën, ook binnen een multirisico-

benadering, beheersing van invasieve exoten, lagunes, behoud van het landschap, 

duurzame producten, bescherming, behoud en verbetering van het cultureel erfgoed, 

met inbegrip van de menselijke habitat, alternatieve testmethoden waarbij met name 

methoden zonder proefdieren worden aangewend voor industriële chemische stoffen, 

externe-beoordelingsinstrumenten, raming, opsporing en beheer van natuurlijke 

hulpbronnen, en uiteenlopende observatieschalen; 

- de zevende prioriteit (Vervoer, inclusief luchtvaart) is verbeterd en omvat thans ook 

voordelen voor alle burgers, het belang van vervoer voor het milieu, interoperabiliteit en 

intermodaliteit van watervervoer, kleinere voertuigen voor verschillende toepassingen, 

innovatief onderhoud, reparatie en revisie, toegankelijke combinaties van technolo-

gieën, duurzaam oppervlaktevervoer, vervoerstoepassingen als waterstof en brandstof-

cellen, rekening houdend met overwegingen van kostenefficiëntie en energie-efficiëntie, 

logistiek, minder verontreinigende vervoermiddelen, onderhoud van infrastructuur en 

EGNOS; 

- het achtste prioritaire gebied (Sociaal-economische wetenschappen en geestesweten-

schappen) is uitgebreid met demografische verandering, definitie van regelgevende 

maatregelen op cultureel, wetenschappelijk en technologisch gebied, en op dat van  
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 gendergelijkheid, immateriële goederen, regionale samenhang, sociaal-economisch effect 

van Europees beleid en wetgeving, combinatie van werk en gezinsleven, de situatie van 

gehandicapten, ongelijkheden, etniciteit en godsdienstige verscheidenheid, 

ontwikkelingsregio's, bevordering van vrede, toekomstige ontwikkeling van de uitgebreide 

EU, rol van het maatschappelijk middenveld en verspreiding van kennis; 

- op het negende prioritaire gebied (Ruimtevaart) is de achtergrond uitgebreid met bosbouw, 

gezondheid, effecten van technologische spin-offs en onontbeerlijkheid van ruimtevaart-

toepassingen in een high-techsamenleving, doeltreffende benutting van middelen uit de 

ruimtevaart samen met in situ-middelen, met inbegrip van middelen uit de luchtvaart, en 

kostenefficiënte missies. De activiteiten zijn uitgebreid tot in situ-bewaking, ondersteuning 

van de integratie en de harmonisatie van (op een satelliet gebaseerde of in situ, inclusief 

vanaf de grond, vanaf zee of vanuit de lucht verkregen) data van het GMES-netwerk 

(wereldwijde monitoring van milieu en veiligheid), ontwikkeling van in de ruimte 

gestationeerde systemen voor risicopreventie en risicobeheersing en alle soorten 

noodsituaties, waardoor een betere convergentie met andersoortige systemen wordt 

verkregen, maximaliseren van de wetenschappelijke meerwaarde door middel van synergie 

met initiatieven van het ESA of van nationale ruimte-agentschappen op het gebied van de 

ruimteverkenning, en vergemakkelijken van de toegang tot deze wetenschappelijke 

gegevens, coördinatie van inspanningen voor de ontwikkeling van in de ruimte 

gestationeerde telescopen en detectoren en voor de gegevensanalyse in de ruimteweten-

schappen, en biogeneeskunde; 

- op het tiende prioritaire gebied (Veiligheid) is de doelstelling ambitieuzer geworden; deze 

omvat nu ook natuurrampen en de persoonlijke levenssfeer. De uitgebreide achtergrond 

omvat ondersteuning van communautair beleid op het gebied van gezondheid, de nadruk 

van het veiligheidsonderzoek op de Europese mogelijkheden met betrekking tot 

surveillance, informatieverspreiding en kennis inzake bedreigingen en incidenten, alsmede 

systemen voor betere evaluaties en situatiebeheersing door middel van een beter gebruik 

van gemeenschappelijke ICT-systemen op het gebied van verschillende operaties. De 

activiteiten zijn uitgebreid tot methodes voor snelle identificatie, herstel van de veiligheid in 

crisissituaties, het bieden van een overzicht van en ondersteuning voor allerlei nood-

maatregelen, interconnectiviteit van beveiligingssystemen: inlichtingen, informatie-

vergaring en civiele veiligheid, doelgericht onderzoek met betrekking tot de culturele, 

maatschappelijke, politieke en economische aspecten van veiligheid, de rol van menselijke 

waarden en beleidsvorming, de psychologie en het sociale milieu van terrorisme. 
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ii. Ideeën 

 De Raad kon zich vinden in de wens van het Europees Parlement om een snelle oprichting 

van de Europese Onderzoeksraad (ERC) mogelijk te maken, bestaande uit een onafhankelijke 

Wetenschappelijke Raad, ondersteund door een specifieke uitvoeringsstructuur. Uitgaande 

van de amendementen van het EP heeft hij de tekst tevens aangevuld teneinde te waarborgen 

dat het bestuur van de ERC zal berusten bij daartoe aangeworven personeel; dat de 

Wetenschappelijke Raad representatief zal zijn voor de diversiteit van de onderzoeksgebieden 

en dat de leden ervan in een rouleringssysteem zullen worden benoemd voor een periode van 

vier jaar, die eenmaal kan worden verlengd; dat de Wetenschappelijke Raad onder meer een 

overkoepelende wetenschappelijke strategie zal opstellen, volledig bevoegd zal zijn voor 

besluiten betreffende het type van onderzoek dat moet worden gefinancierd en ook een 

gedragscode zal opstellen waarin onder meer de voorkoming van belangenconflicten aan de 

orde komt; dat de beheers- en personeelskosten van de ERC consistent zullen zijn met een 

sober en kosteneffectief beheer; dat de Commissie erop zal toezien dat de ERC handelt in 

overeenstemming met de beginselen van wetenschappelijke excellentie, autonomie, efficiëntie 

en transparantie, en dat zij een jaarlijks verslag zal opstellen over de werkzaamheden van de 

ERC en de verwezenlijking door de ERC van de doelstellingen en dit aan het Europees 

Parlement en de Raad zal voorleggen; alsmede dat de ERC bevoegd zal zijn eigen strategische 

studies uit te voeren ter voorbereiding en ondersteuning van zijn operationele activiteiten. 

 

 De Raad heeft ten aanzien van de structuur van de ERC evenwel geopteerd voor een 

flexibeler aanpak dan het Europees Parlement voor ogen staat. Daarom dient een besluit over 

een eventuele wijziging van de structuur van de ERC pas te worden genomen na de tussen-

tijdse evaluatie van het kaderprogramma, die uiterlijk in 2010 zal plaatsvinden en een 

onafhankelijke beoordeling zal inhouden van de structuren van de ERC, waarbij uitdrukkelijk 

zal worden gekeken naar de voor- én nadelen van structuren als een uitvoerend agentschap of 

artikel 171 van het Verdrag, en die aan de criteria van wetenschappelijke excellentie, 

autonomie, efficiëntie en transparantie zullen worden getoetst. 
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iii. Mensen 

De Raad heeft ingestemd met veruit de meeste amendementen van het Europees Parlement. In het 

programma wordt thans vermeld dat zal worden voortgebouwd op de ervaringen met de "Marie 

Curie-acties" uit hoofde van eerdere kaderprogramma's en de gevolgen daarvan voor de Europese 

onderzoeksruimte; dat speciaal voor jongeren bedoelde opleiding zal worden georganiseerd; dat 

de deelname van vrouwelijke onderzoekers zal worden uitgebreid; dat een open Europese 

arbeidsmarkt voor onderzoekers, zonder enige vorm van discriminatie, zal worden ontwikkeld; 

dat speciale maatregelen zullen worden ingevoerd om beginnende onderzoekers te stimuleren en 

te steunen in de beginfasen van hun wetenschappelijke carrière, naast maatregelen om de 

"braindrain" tegen te gaan; dat het ontstaan van excellentiecentra overal in de Europese Unie zal 

worden bevorderd; dat synergieën met andere communautaire beleidslijnen tot stand zullen 

worden gebracht; alsmede dat wetenschappelijke en algemene vaardigheden zullen worden 

verbreed, met inbegrip van vaardigheden betreffende technologieoverdracht en ondernemerschap.  

 
iv. Capaciteiten 

 
 De Raad heeft het Commissievoorstel grotendeels overgenomen, maar heeft besloten om 

coherente beleidsontwikkeling als aparte activiteit in dit onderdeel van het kaderprogramma op te 

nemen, en het niet te behouden als horizontaal deel van andere activiteiten onder het programma 

"Capaciteiten". 

 
 In het licht van de amendementen van het Europees Parlement heeft de Raad de reikwijdte van 

een aantal activiteiten verder verduidelijkt, te weten: 

 - de ontwikkeling van de Europese onderzoeksruimte wordt thans als doelstelling van de 

activiteit "onderzoeksinfrastructuren" vermeld. De reikwijdte van activiteiten met 

betrekking tot bestaande infrastructuren is verduidelijkt zodat duidelijk is dat deze ook de 

toegang voor onderzoekers uit het bedrijfsleven en uit het MKB tot de beste onderzoeks-

infrastructuren, groei en ontwikkeling van mondiale connectiviteit en open normen ten 

behoeve van interoperabiliteit omvatten. Wat de nieuwe infrastructuren betreft, zouden de 

communautaire activiteiten voornamelijk toegespitst moeten zijn op de voorbereidende 

fasen aangezien de lidstaten een centrale rol zullen blijven spelen in de ontwikkeling en 

financiering ervan. De Raad heeft de lijst van financieringscriteria uitgebreid met de 

volgende criteria: bijdragen tot de capaciteit voor technologische ontwikkeling en tot de 

ontwikkeling van "op onderzoek gebaseerde clusters van excellentie", en het mogelijk 

gebruik van leningen van de EIB en de Structuurfondsen; 
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 - wat de activiteit "onderzoek ten behoeve van het MKB" betreft, heeft de Raad het 

Europees Parlement gevolgd en de volgende nieuwe activiteiten toegevoegd: de kloof 

tussen onderzoek en innovatie dichten; de exploitatie van onderzoek versterken; 

leveranciers van onderzoek; complementariteit met het programma voor concurrentie-

vermogen en innovatie en met andere communautaire programma's; teneinde rekening 

te houden met een amendement van het Europees Parlement is steun voor nationale 

premies voor de verkennende fase toegevoegd maar de werkingssfeer ervan is beperkt 

tot het voorbereiden van voorstellen voor acties in het kader van "onderzoek ten 

behoeve van het MKB" aangezien de Raad van oordeel is dat de nadruk duidelijk op 

steun voor onderzoeksprojecten moet liggen; 

- de Raad heeft de werkingssfeer van de activiteit "kennisregio's" verruimd tot het 

vergemakkelijken van het ontstaan en het creëren van regionale clusters die bijdragen 

tot de ontwikkeling van de Europese onderzoeksruimte; ondersteuning van opkomende 

kennisregio's; samenhang met de structuurfondsen; synergieën met de communautaire 

en de relevante nationale en regionale programma's; 

 - de acties in het kader van de activiteit "onderzoekspotentieel" zijn verduidelijkt en 

omvatten nu ook synergieën met het programma voor concurrentievermogen en 

innovatie teneinde de regionale commercialisering van O&O te bevorderen in 

samenwerking met de industrie; 

 - de Raad heeft de activiteit "wetenschap in de maatschappij" uitgebreid met maatregelen 

om wetenschappelijke publicaties toegankelijker te maken voor het geïnteresseerde 

publiek; bevordering van de rol vrouwen in onderzoek en wetenschappelijke 

besluitvormingsorganen; creëren van een open omgeving die jongeren nieuwsgierig 

maakt naar wetenschap; bevordering van de volledige deelname aan wetenschap onder 

jongeren; verbeterde intercommunicatie en wederzijds begrip tussen de wetenschap-

pelijke wereld en het grote publiek; betere presentatie van wetenschappelijk werk; 

ondersteuning van wetenschappelijke publicaties; 
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 - met betrekking tot de "internationale samenwerkingsactiviteiten" heeft de Raad bepaald 

dat de huidige INTAS-activiteiten, die eind 2006 aflopen, in dit programma en in de 

specifieke programma's "Samenwerking" en "Mensen" zullen worden opgenomen. 

Verder heeft de Raad de doelstelling van deze activiteit verruimd tot het gemakkelijker 

maken van contacten met partners uit derde landen om elders in de wereld uitgevoerd 

onderzoek beter toegankelijk te maken; de activiteiten zullen ook specifieke 

samenwerkingsacties van wederzijds belang omvatten. 

 

v. Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 

 De Raad heeft de achtergrond van deze activiteit verduidelijkt en daarbij ook voorzien in 

coördinatie van de onder dit deel ondernomen acties met het onderzoek dat wordt verricht uit 

hoofde van de thema's van het specifiek programma "Samenwerking" teneinde overlapping en 

doublures te voorkomen. De activiteiten zijn verruimd tot het verlenen van wetenschappelijke/ 

technische ondersteuning voor de ontwikkeling van risicobeoordelings- en beheersingsprocedures 

als een instrument voor het Europese besluitvormingsproces; verstrekken van expertise en 

vervullen van een rol in de onderzoeksactiviteiten van het GMES (wereldwijde monitoring van 

milieu en veiligheid) en bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op dit gebied; en de 

ontwikkeling en validatie van alternatieve strategieën, en met name methoden zonder 

gebruikmaking van dieren, op alle relevante onderzoeksterreinen.  

 
c) Totaalbedrag en uitsplitsing van de fondsen 
 
 Ingevolge de sluiting van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad 

en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer 7 moest de 

oorspronkelijk voorgestelde begroting voor het zevende kaderprogramma - 72.726 miljoen euro - 

worden verminderd, zonder de resultaatgerichtheid en de kritische massa in gevaar te brengen. De 

Raad heeft het gewijzigde Commissievoorstel voor het maximum van het totaalbedrag 

- 50.521 miljoen euro - gehandhaafd, zoals gevraagd door het Europees Parlement. De Raad heeft 

echter de volgende aanpassing van de uitsplitsing van dit bedrag voorgesteld: 

                                                 
7 PB C 139 van 14.6.2006. 



 
12032/2/06 REV 2 ADD 1  pau/SR/rv 16 
 DG C II   NL 

 
 - Wat het onderdeel "Samenwerking" betreft, kon de Raad zich vinden in de 

amendementen van het Europees Parlement, dat méér financiering voorstelt voor de 
thematische thema's die uitermate geschikt zijn om het Europese concurrentie-
vermogen te verbeteren, met name met betrekking tot de eerste (gezondheid), de 
vijfde (energie) en de achtste prioriteit (sociaaleconomische wetenschappen en 
geesteswetenschappen), zonder dat hij echter daarin even ver wil gaan. Na de 
opsplitsing van het thematische gebied "veiligheid en ruimtevaart" in twee 
afzonderlijke prioriteiten, besloot de Raad om voor veiligheid 80 miljoen euro minder 
te oormerken dan voor ruimtevaart, omdat hij van oordeel is dat de communautaire 
bevoegdheden op dit gebied beperkt blijven; 

 
 - Wat het onderdeel "Capaciteiten" betreft, kon de Raad zich vinden in het voorstel 

van het Europees Parlement om de voorgestelde financiering voor "onderzoeks-
infrastructuren" te beperken, en tegelijkertijd de middelen voor "onderzoek ten 
behoeve van het MKB" aanzienlijk te verhogen. De Raad is desalniettemin van 
oordeel dat de activiteiten in het kader van het onderdeel "Capaciteiten" een 
essentieel onderdeel vormen van het kaderprogramma, omdat zij fundamentele 
aspecten van de Europese onderzoeks- en innovatiecapaciteiten ondersteunen; de 
financiering voor deze activiteiten is derhalve aanzienlijk minder beperkt dan het 
Europees Parlement had voorgesteld; 

 
 - Wat de onderdelen "Ideeën" en "Mensen" betreft, heeft de Raad de door de 

Commissie voorgestelde financiering gehandhaafd en bijgevolg de amendementen 
van het Europees Parlement, dat voorstelde de financiering voor deze twee delen 
van het kaderprogramma te verhogen ten koste van het onderdeel "Capaciteiten", 
niet overgenomen. 

 
 2. Standpunt van de Raad inzake de amendementen van het Europees Parlement 
 
 In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zijn tal van amendementen van het Europees 

Parlement (232 van de 326 voorgestelde amendementen) in hun geheel, naar de inhoud of 
gedeeltelijk, soms in gewijzigde vorm of op een andere plaats en vaak in de door de 
Commissie in haar gewijzigd voorstel voorgestelde vorm overgenomen, zoals hierboven is 
toegelicht. 
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 a) In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zijn de volgende amendementen, in 

hun geheel of naar de inhoud, overgenomen: 

 

 - 1, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 43, 44, 47, 52, 58, 59, 66, 76, 88, 93, 

95, 97, 121, 126, 130, 132, 137, 142, 146, 148, 149, 153, 162, 173, 174, 180, 181, 

182, 183, 189, 190, 192, 193, 198, 201, 209, 214, 215, 216, 221, 224, 225, 226, 

227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 243, 245, 246, 251, 256, 262, 264, 

266, 273, 284, 288, 289, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 309, 324; 

 

 b) De Raad heeft de volgende amendementen in beginsel of gedeeltelijk overgenomen: 

 

 - 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 50, 53, 60, 63, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 94, 96, 98, 99, 

101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 122, 123, 124, 

125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 140, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 

163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 

187, 188, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 

213, 222, 223, 228, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 253, 255, 257, 268, 269, 

272, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 287, 291, 293, 298, 299, 300, 313, 315, 334, 

350, 351, 359, 361, 362; 

 

 c) De Raad heeft de Commissie gevolgd en de volgende amendementen niet 

overgenomen: 

 

 - 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 

64, 65, 74, 83, 91, 92, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 118, 133, 134, 135, 139, 

143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 164, 176, 191, 194, 212, 217, 218, 219, 

220, 229, 247, 249, 250, 252, 254, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 270, 271, 

277, 279, 281, 282, 283, 285, 290, 292, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 

314, 320, 347, 349, 360. 
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IV. CONCLUSIE 

 

Bij het opstellen van zijn gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad het Commissievoorstel en het 

advies in eerste lezing van het Europees Parlement volledig in acht genomen. Een aanzienlijk aantal 

amendementen is geheel of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen, om 

tegemoet te komen aan de meeste bezwaren van het Europees Parlement. De Raad is van oordeel 

dat zijn gemeenschappelijk standpunt een evenwichtige tekst vormt, en hij ziet uit naar 

constructieve besprekingen met het Europees Parlement, zodat het zevende kaderprogramma en de 

bijbehorende uitvoeringsmaatregelen (met name de voorwaarden voor deelname en de specifieke 

programma's) snel kunnen worden aangenomen. 

 

 

_______________________ 
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VERKLARING VAN DUITSLAND 

 

Duitsland is ingenomen met het zevende kaderprogramma voor onderzoek als een belangrijk 

instrument om de wetenschappelijke en technologische grondslagen van de Gemeenschap te 

versterken en de ontwikkeling van haar concurrentievermogen op belangrijke thematische gebieden 

te bevorderen. 

 

Voor de bescherming van de menselijke waardigheid en het recht op leven is het noodzakelijk het 

menselijk leven volledig te beschermen vanaf het moment dat het wordt verwekt. Daarom mag de 

steun van de Europese Unie voor onderzoek geen aanmoediging inhouden om embryo's te doden. 
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Daarom juicht Duitsland het toe dat de Europese Commissie heeft verklaard de praktijk van KP6 te 

zullen voortzetten en het bevoegde regelgevend comité in het kader van KP7 geen financierings-

voorstellen te zullen voorleggen voor projecten waarin sprake is van het vernietigen van menselijke 

embryo's. 

 

Hoewel Duitsland de bepalingen inzake het onderzoek met menselijke embryo's en menselijke 

embryonale stamcellen nog steeds ontoereikend acht, stemt het in met het zevende kader-

programma, omdat dit van zeer grote betekenis is voor het Europese onderzoek en voor de 

maatschappelijke ontwikkeling in de Europese Unie. Duitsland gaat ervan uit dat de huidige 

overeenstemming inzake het verbod op financiering van het verkrijgen van menselijke embryonale 

stamcellen uit menselijke embryo's, ondanks het feit dat dit punt halverwege het zevende 

kaderprogramma voor onderzoek zal worden herzien, ook na die periode van kracht blijft, omdat 

deze overeenstemming van fundamenteel belang is. 

 

VERKLARING VAN OOSTENRIJK 

 

In beginsel steunt Oostenrijk het zevende kaderprogramma voor onderzoek als een belangrijk 

instrument om de wetenschappelijke en technologische grondslagen van de Gemeenschap te 

versterken en Europa's concurrentievermogen te verbeteren. 

 

Wat betreft bio-ethische aangelegenheden in het zevende kaderprogramma, heeft Oostenrijk altijd 

gepleit voor het financieren met communautaire middelen van ethisch niet aanvechtbaar onderzoek 

op volwassen stamcellen. 

 

Oostenrijk benadrukt nogmaals zijn reeds herhaaldelijk geuite standpunt, inhoudende dat 

activiteiten waarbij menselijke embryo's worden gebruikt niet middels het zevende kader-

programma voor onderzoek moeten worden gefinancierd. Oostenrijk is om fundamentele ethische 

redenen absoluut tegen dit soort onderzoek. 

 

Oostenrijk betreurt het dat artikel 6 van het besluit inzake het zevende kaderprogramma de 

mogelijkheid biedt voor het financieren van onderzoek op menselijke embryonale stamcellen. 

Daarom kan Oostenrijk niet instemmen met het gehele zevende kaderprogramma van de EG. 
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VERKLARING VAN POLEN 

 

Polen ziet heel goed in dat het zevende kaderprogramma een essentieel onderdeel is van de 

vernieuwde strategie van Lissabon waarin partnerschap voor groei en werkgelegenheid een rol 

speelt. Het programma is een belangrijke stap voor het opbouwen van de kennismaatschappij, het 

vergroten van het concurrentievermogen en het bevorderen van maatschappelijke en economische 

vooruitgang in de gehele EU. 

 

Polen acht in het bijzonder de oprichting van de Europese Onderzoeksraad, de toewijzing van 

aanzienlijke middelen voor basisonderzoek en de prioritaire financiering voor de grootste jonge 

talenten van grote waarde. Polen heeft het verruimen van de middelen voor onderzoek in het 

zevende kaderprogramma, gelet op het gemeenschappelijke belang voor Europa, gesteund en zal dit 

blijven doen. 

 

Polen heeft altijd bijgedragen aan de verwezenlijking van de strategie van Lissabon en de 

totstandbrenging van de Europese onderzoeksruimte. Wij stellen ons ten doel dergelijke activiteiten 

voort te zetten en alles wat de Gemeenschap in dit opzicht doet, te steunen. Voorts heeft Polen een 

hoge dunk van de inspanningen die de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad tot 

nog toe hebben geleverd bij het opstellen van het voorstel voor het besluit inzake het zevende 

kaderprogramma. Wij zouden deze waardering op krachtige wijze tot uiting willen brengen door 

vóór het voorstel te stemmen. 

 

Tijdens de debatten over de details van de uitvoering van het programma heeft Polen er echter 

voortdurend op gewezen dat onderzoeksactiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van menselijke 

embryonale stamcellen of menselijke embryo's, afwijken van de morele basisnormen. Voorts heeft 

Polen, gelet op de onvolledige kennis van mogelijke gevolgen op de lange termijn van dergelijk 

onderzoek, bij vele gelegenheden laten weten niet te kunnen instemmen met financiering van dit 

onderzoek door de EU. Helaas biedt artikel 6 van het besluit, in de huidige vorm, inzake het 

zevende kaderprogramma de mogelijkheid voor het financieren van dergelijk onderzoek. 

 

Daarom kan Polen, gelet op fundamentele ethische beginselen en andere, hierboven naar voren 

gebrachte argumenten, niet instemmen met financiering door de EU van onderzoeksactiviteiten 

waarbij embryonale stamcellen of menselijke embryo's worden gebruikt. Daarom roepen wij het 

voorzitterschap en de Europese Commissie op om dit aspect uit de tekst van het voorstel voor het  
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besluit inzake het zevende kaderprogramma, die momenteel wordt besproken, te halen en 

afzonderlijk te laten bestuderen. Polen zou dan het op passende wijze gewijzigde voorstel kunnen 

steunen. 

 

VERKLARING VAN PORTUGAL 

 

De aangenomen compromistekst is uiteraard een stap op weg naar de aanneming van het zevende 

kaderprogramma. We moeten echter wel wijzen op de beperkingen die in dit debat aan het licht zijn 

gekomen inzake de ontwikkeling van bio-medisch onderzoek in Europa. Wij zijn verheugd dat 

onderzoek naar embryonale stamcellen in het zevende kaderprogramma voor onderzoek en 

technologische ontwikkeling (OTO) is aanvaard, maar wij kunnen het alleen maar betreuren dat op 

inconsequente wijze wordt getracht te verbergen dat deze zelfde embryonale cellen eerst moeten 

worden verkregen. 

 

Uitsluiting uit OTO-projecten van steun voor mechanismen voor het verkrijgen van embryonale 

stamcellen verbergt uitgerekend het deel van het OTO-proces waarop streng ethisch toezicht het 

meest noodzakelijk is.  

 

VERKLARING VAN MALTA 

 

In beginsel steunt Malta het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van 

onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013), omdat het een belangrijk 

instrument vormt dat het onderzoek in de EU, een efficiënte katalysator van innovatie en groei, 

gevoelig bevordert.  

 

Malta is evenwel van mening dat de menselijke waardigheid en het recht op leven, vanaf het 

moment dat het wordt verwekt, de grootst mogelijke bescherming moet worden geboden. In dit 

verband benadrukt Malta dat activiteiten die het gebruik van menselijke embryonale stamcellen of 

menselijke embryo's inhouden, niet in het toepassingsgebied van dit met publieke middelen 

gefinancierde EU-programma hadden moeten worden opgenomen. 

 

Hoewel Malta grote waarde hecht aan de verklaring van de Commissie dat zij de huidige 

handelwijze zal handhaven en het regelgevend comité in het kader van het zevende 

kaderprogramma geen voorstellen zal voorleggen voor projecten waarin sprake is van  
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onderzoeksactiviteiten die leiden tot de vernietiging van menselijke embryo's, inclusief voor het 
verkrijgen van stamcellen, is het van oordeel dat dit niet ver genoeg gaat aangezien communautaire 
financiering van daaropvolgende fasen waarbij menselijke embryonale stamcellen worden gebruikt, 
nog steeds mogelijk is. 
 
In dit verband betreurt Malta het dat het zevende kaderprogramma de ethische problemen inzake het 
onderzoek met menselijke embryo's en menselijke embryonale stamcellen niet adequaat aanpakt. 
Gelet op het voorgaande kan Malta niet instemmen met het gehele zevende kaderprogramma en 
stemt het derhalve tegen het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. 
 

VERKLARING VAN LITOUWEN 
 
Litouwen erkent het belang en de toegevoegde waarde van het zevende kaderprogramma voor het 
Europese concurrentievermogen en O&O, en verwelkomt en steunt dit programma. 
 
Litouwen kan evenwel niet akkoord gaan met artikel 6, dat communautaire financiering van 
onderzoek naar menselijke embryonale stamcellen bestaat, aangezien Litouwen van mening is dat 
dit onderzoek een schending inhoudt van fundamentele ethische waarden. 
 
Litouwen kan derhalve niet voor het voorstel voor het zevende kaderprogramma stemmen. 
 

VERKLARING VAN DE COMMISSIE 
 
Voor het zevende kaderprogramma stelt de Europese Commissie voor het ethische kader voor 
besluitvorming over EU-financiering van onderzoek naar menselijke embryonale stamcellen van het 
zesde kaderprogramma te handhaven. 
 
De Europese Commissie stelt voor dit ethische kader te handhaven omdat het, op basis van 
ervaring, heeft geleid tot een verantwoorde aanpak voor een tak van de wetenschap die 
veelbelovend is en omdat de aanpak heeft bewezen bevredigend te zijn binnen een onderzoeks-
programma waaraan onderzoekers deelnemen uit vele landen met zeer uiteenlopende regel-
gevingen. 
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(1) Het besluit inzake het zevende kaderprogramma sluit drie onderzoeksgebieden uitdrukkelijk 
uit van financiering door de Gemeenschap: 

 

• onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op het klonen van mensen voor voortplantings-
doeleinden; 

• onderzoek gericht op het veranderen van het genetisch erfgoed van mensen, dat ertoe 
kan leiden dat die veranderingen erfelijk worden; 

• onderzoeksactiviteiten die uitsluitend gericht zijn op het aanmaken van menselijke 
embryo's voor onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te verkrijgen, inclusief door 
overbrenging van somatische celkernen. 

 
(2) Er zal geen enkele activiteit die in alle lidstaten is verboden, worden gefinancierd. Er zal geen 

enkele activiteit worden gefinancierd in een lidstaat waar zo'n activiteit verboden is. 
 

(3) Het besluit inzake het zevende kaderprogramma en de bepalingen voor het ethische kader met 

betrekking tot de communautaire financiering van onderzoek met menselijke embryonale 

stamcellen houden op geen enkele wijze een waardeoordeel in over het regelgevend of ethisch 

kader voor dergelijk onderzoek in de lidstaten. 

 

(4) Wanneer de Europese Commissie een oproep doet tot het indienen van voorstellen, vraagt zij 

niet uitdrukkelijk om het gebruik van menselijke embryonale stamcellen. Het gebruik van 

volwassen dan wel embryonale menselijke stamcellen hangt af van het oordeel van de 

wetenschappers in het licht van de doelstellingen die zij nastreven. In de praktijk gaat het 

overgrote deel van de communautaire middelen voor stamcelonderzoek naar het gebruik van 

volwassen stamcellen. Er is geen reden waarom dit in het zevende kaderprogramma 

aanzienlijk zou veranderen. 

 

(5) Ieder project waarin het gebruik van menselijke embryonale stamcellen wordt voorgesteld 

moet met succes een wetenschappelijke evaluatie ondergaan waarbij onafhankelijke 

wetenschappers beoordelen of het voor het bereiken van de wetenschappelijke doelstellingen 

nodig is om dergelijke stamcellen te gebruiken. 
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(6) Voorstellen die de wetenschappelijke evaluatie met succes doorstaan worden vervolgens 

onderworpen aan een streng ethisch onderzoek door de Europese Commissie. Bij dit ethisch 

onderzoek wordt rekening gehouden met de beginselen in het EU-Handvest van de grond-

rechten en internationale overeenkomsten op dit gebied zoals het Verdrag van de Raad van 

Europa inzake de mensenrechten en de biogeneeskunde, dat op 4 april 1997 in Oviedo is 

ondertekend, en de bijbehorende protocollen, en de door de UNESCO aangenomen 

Universele Verklaring over het menselijk genoom en de mensenrechten. Met het ethisch 

onderzoek wordt tevens nagegaan of de voorstellen in overeenstemming zijn met de 

regelgeving van de landen waar het onderzoek zal worden uitgevoerd. 

 

(7) In specifieke gevallen kan een ethisch onderzoek worden gedaan terwijl het project loopt. 

 

(8) Voor ieder project waarvoor het gebruik van menselijke embryonale stamcellen wordt 

voorgesteld, moet, vóórdat het project van start gaat, toestemming worden gevraagd aan het 

bevoegde nationale of plaatselijke ethisch comité. Alle nationale regels en procedures moeten 

worden nageleefd, ook met betrekking tot zaken zoals toestemming van de ouders, 

afwezigheid van financiële beïnvloeding enz.. Er zullen controles worden uitgevoerd om te 

zien of in het project melding wordt gemaakt van maatregelen inzake vergunningen en 

controle die de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar het onderzoek wordt uitgevoerd, 

moeten nemen. 

 

(9) Voor een voorstel dat met succes de wetenschappelijke evaluatie, de nationale of plaatselijke 

ethische onderzoeken en het Europees ethisch onderzoek doorstaat, wordt per geval aan de 

lidstaten, die bijeenkomen als een regelgevend comité, goedkeuring gevraagd. Er zal geen 

enkel project waarbij menselijke embryonale stamcellen worden gebruikt, worden 

gefinancierd zonder de goedkeuring door de lidstaten. 

 

(10) De Europese Commissie zal ernaar blijven streven de resultaten van door de Gemeenschap 

gefinancierd stamcelonderzoek op grote schaal toegankelijk te maken voor alle onderzoekers, 

waarmee patiënten in alle landen uiteindelijk zijn gediend. 
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(11) De Europese Commissie zal acties en initiatieven steunen die bijdragen aan coördinatie en 

rationalisatie van onderzoek naar menselijke embryonale stamcellen volgens een verant-

woorde, ethische aanpak. De Commissie zal in het bijzonder steun verlenen aan een Europees 

register van menselijke embryonale stamcellijnen. Met steun voor zo'n register wordt het 

mogelijk toezicht te houden op bestaande menselijke embryonale stamcellen in Europa, wordt 

ertoe bijgedragen dat deze cellen optimaal worden gebruikt door wetenschappers en kunnen 

onnodige afleidingen van nieuwe stamcellijnen worden voorkomen. 

 

(12) De Europese Commissie zal de huidige handelwijze handhaven en zal het regelgevend comité 

geen voorstellen voorleggen voor projecten waarin sprake is van onderzoeksactiviteiten die 

leiden tot de vernietiging van menselijke embryo's, inclusief voor het verkrijgen van 

stamcellen. De uitsluiting van de financiering van deze stap in het onderzoek zal geen 

belemmering zijn voor communautaire financiering van volgende stappen waarbij menselijke 

embryonale stamcellen worden gebruikt. 

 

VERKLARING VAN DE COMMISSIE AD PUNT 3(B) 

 

De Commissie beschouwt de huidige nauwe samenwerking tussen de Europese deelnemers aan het 

onderzoek naar kernfusie-energie als een meerwaarde voor de EU. Zij zal ernaar streven te 

bewerkstelligen dat de beheerstructuur van het onderzoek naar kernfusie-energie in het zevende 

kaderprogramma in nauw overleg met de onderzoekswereld wordt opgezet. Er komt een goede 

coördinatie tussen de activiteiten van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming die, onder 

meer en als eerste prioriteit, gericht zijn op de verwezenlijking van ITER, en de andere activiteiten 

die op het thematische gebied "onderzoek naar kernfusie-energie" in het zevende kaderprogramma 

worden uitgevoerd door de onderzoekswereld en die gericht zijn op het verbeteren van de 

wetenschappelijke en technologische kennis van kernfusie-energie. 

 

 

________________ 
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2005/0043 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE  
AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 

 
over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een besluit 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende het zevende kaderprogramma van 

de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) 

1. ACHTERGROND 

Datum van zending van het voorstel aan het EP en de Raad (document 
COM(2005) 119 def. - 2005/0043(COD) en 2005/0044(CNS)): 

13 april 2005 

Datum van het advies van het Comité van de Regio's: 16 november 2005 

Datum van het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité: 

14 december 2005 

Datum van het advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 15 juni 2006 

Datum van zending van het gewijzigde voorstel aan het EP en de 
Raad: 

28 juni 2006 

Datum van aanneming van het gemeenschappelijk standpunt: 25 september 2006 

2. STANDPUNT VAN DE COMMISSIE OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

In overeenstemming met artikel 251 van het EG-Verdrag wordt in deze mededeling het 
standpunt uiteengezet van de Commissie over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 
dat ingevolge het op 24 juli 2006 bereikte politieke akkoord op 25 september 2006 
betreffende het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling bij 
gekwalificeerde meerderheid is aangenomen. Op 24 juli 2006 is eveneens een politiek 
akkoord over het Euratom-kaderprogramma bereikt. 

Het gemeenschappelijk standpunt behoudt in grote lijnen de structuur en inhoud van het door 
de Commissie voorgestelde kaderprogramma en is over het algemeen in hoge mate consistent 
met het advies van het Europees Parlement.  
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De Raad heeft een grote meerderheid van de amendementen verwerkt die waren aangenomen 
in het advies van het Europees Parlement in eerste lezing (15 juni 2006) en door de 
Commissie in haar gewijzigd voorstel waren aanvaard.1 

3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

De Commissie beschouwt het gemeenschappelijk standpunt als een goede basis voor verdere 
onderhandelingen over het kaderprogramma met het oog op het bereiken van een akkoord in 
tweede lezing. 

Wat het budget betreft hebben de Raad (en het Europees Parlement) hun goedkeuring gehecht 
aan het totale bedrag van 50 miljard 521 miljoen EUR dat de Commissie in haar gewijzigd 
voorstel2 had voorgesteld ingevolge de sluiting op 17 mei 2006 van het Interinstitutioneel 
Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de 
begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer3. 

Wat de verdeling van het budget betreft is het gemeenschappelijk standpunt in grote lijnen 
consistent met het gewijzigd voorstel van de Commissie en het advies van het Parlement, met 
uitzondering van: 

– In Samenwerking 

– Verhoogde bedragen voor vijf thema's: ""gezondheid", "nanowetenschappen, 
nanotechnologieën, materialen en nieuwe productietechnologieën", "energie", 
"milieu" alsmede een kleine verhoging in "sociaal-economische 
wetenschappen en geesteswetenschappen"; 

– Een verlaging in het thema "veiligheid en ruimtevaart". 

– In Capaciteiten 

– Een belangrijke verlaging in "onderzoeksinfrastructuren" alsmede een 
verlaging in "wetenschap in de maatschappij"; 

– Verhoogde bedragen voor "onderzoek ten behoeve van KMO's" en 
"onderzoekspotentieel" alsmede een kleine verhoging in "internationale 
samenwerkingsactiviteiten". 

Hoewel er een sterke correlatie is tussen de voorgestelde activiteiten en het voorgestelde 
budget is het mogelijk dat het verlaagde budget voor infrastructuren en voor het thema 
veiligheid en ruimtevaart niet de volledige uitvoering van de in het gemeenschappelijk 
standpunt voorgestelde activiteiten toelaat. 

Wat de structuur van het programma betreft behoudt het gemeenschappelijk standpunt de 
verschillende onderdelen van het door de Commissie voorgestelde programma, inclusief de 
focus op de thema's en de flexibele benadering van het programma rekening houdend met de 

                                                 
1 COM(2006)364 def. van 28.06.2006. 
2 COM(2005)119 def. van 24.5.2006, blz. 2. 
3 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1. 
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duur van zeven jaar. De Commissie is het ermee eens dat de coherente ontwikkeling van 
beleid een afzonderlijk onderdeel moet vormen in het programma Capaciteiten. Desondanks 
heeft de Raad, in overeenstemming met het Parlement, het thema betreffende "veiligheid en 
ruimtevaart" in twee thema's verdeeld, waardoor tien thema's worden voorgesteld. Door de 
twee gebieden samen te houden, zouden volgens de Commissie een belangrijke flexibiliteit en 
synergie kunnen worden bereikt.  

In termen van onderzoeksinhoud wordt een groot deel van de door het Parlement voorgestelde 
en door de Commissie in haar gewijzigd voorstel aanvaarde amendementen in het 
gemeenschappelijk standpunt overgenomen. De Commissie heeft in haar gewijzigd voorstel 
duidelijk gemaakt dat wegens de verlaging in het budget de Commissie geen amendementen 
opnam die een uitbreiding van de werkingssfeer van de thema's zouden inhouden die meer 
middelen zou vereisen. De Commissie gelooft dat het gemeenschappelijk standpunt dit in 
essentie respecteert. Desondanks is de opname van het "systeem van verkennende toelage" 
voor KMO's in Capaciteiten niet in overeenstemming met dat principe. De Commissie gelooft 
dat het budget uitsluitend op de financiering van projecten moet worden geconcentreerd. 

De Commissie onderschrijft de versterking van de tekst inzake KMO's door het voorstellen 
van concrete maatregelen in de thema's, inclusief door kwantitatieve en kwalitatieve analyse; 
dit is volgens de Commissie een efficiëntere benadering dan het stellen van artificiële targets 
die de Commissie niet heeft aangenomen in haar gewijzigd voorstel.  

Belangrijke onderwerpen voor het Parlement waren de gezamenlijke technologie-initiatieven 
alsmede de programma's Ideeën en Mensen.  

• Betreffende de gezamenlijke technologie-initiatieven omvat het 
gemeenschappelijk standpunt de wijzigingen van de criteria voor de vaststelling 
van gezamenlijke technologie-initiatieven. 

• Betreffende Ideeën zijn belangrijke verduidelijkingen opgenomen inzake de 
ambtstermijn, de vernieuwing en de rol van de wetenschappelijke raad, de 
beheers- en personeelsregelingen, en wordt er voorzien in het houden in 2010 van 
een bij het Parlement en de Raad in te dienen onafhankelijke evaluatie van de 
structuren en mechanismen van de Europese Onderzoeksraad. 

• Betreffende Mensen heeft een reeks wijzigingen betrekking op vermeldingen van 
de verbanden van dit programma met andere delen van het kaderprogramma en 
andere communautaire programma's, toevoegingen die de internationale dimensie 
van dit deel van het programma expliciteren, aanwijzingen voor het creëren van 
passende arbeidsvoorwaarden voor onderzoekers en aanduidingen betreffende de 
medefinancieringsmodus.  

Tenslotte zijn de criteria voor de ondersteuning van nieuwe onderzoeksinfrastructuren nu 
gedetailleerder en wordt i.v.m. de bouw ervan het belang van regionale aspecten erkend. 

Inzake stamcellenonderzoek heeft de Commissie in haar gewijzigd voorstel, in 
overeenstemming met het amendement van het Parlement, aanvaard een artikel op te nemen 
betreffende het feit welke gebieden niet gefinancierd worden op grond van het zevende 
kaderprogramma. De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt dit artikel eveneens 
opgenomen, en de Commissie heeft een verklaring afgelegd waarin de te volgen praktijk 
wordt herbevestigd (zie bijlage). 
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4. CONCLUSIE 

De Commissie is van oordeel dat het op 25 september 2006 bij gekwalificeerde meerderheid 
aangenomen gemeenschappelijk standpunt sterk convergeert met de standpunten van zowel 
het Europees Parlement als de Commissie. Het standpunt houdt rekening met een groot deel 
van de amendementen van het Europees Parlement in eerste lezing die door de Commissie in 
haar gewijzigd voorstel zijn geïntegreerd. De Commissie sluit zich derhalve bij het 
gemeenschappelijk standpunt aan. 
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BIJLAGE 

Inzake het zevende kaderprogramma stelt de Europese Commissie voor om bij het nemen van 
beslissingen over EU-financiering van onderzoek aan menselijke embryonale stamcellen met 
hetzelfde ethische kader als dat van het zesde kaderprogramma voort te werken. 

De Europese Commissie stelt de continuering van dit ethische kader voor omdat het, zo leert 
de ervaring, voor een gebied van wetenschap dat veelbelovend is de ontwikkeling van een 
verantwoorde benadering mogelijk heeft gemaakt die bevredigend blijkt te werken in de 
context van een onderzoeksprogramma waaraan onderzoekers uit veel landen met zeer 
uiteenlopende regelgevingssituaties deelnemen.  

(1) Het besluit betreffende het zevende kaderprogramma sluit expliciet drie 
onderzoeksgebieden van communautaire financiering uit:  

• Onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op het klonen van mensen voor 
voortplantingsdoeleinden;  

• Onderzoek gericht op het veranderen van het genetisch erfgoed van mensen, dat 
ertoe kan leiden dat die veranderingen erfelijk worden;  

• Onderzoek gericht op het produceren van menselijke embryo's uitsluitend ten 
behoeve van onderzoek of het verkrijgen van stamcellen, onder meer via 
overdracht van de celkern van somatische cellen.  

(2) Er worden geen activiteiten gefinancierd die in alle lidstaten verboden zijn. Er worden 
geen activiteiten gefinancierd in een lidstaat waar een dergelijke activiteit verboden is. 

(3) Het besluit inzake KP7 en de bepalingen betreffende het ethische kader waaraan de 
communautaire financiering van onderzoek aan menselijke embryonale stamcellen 
onderworpen is, houden allerminst een waardeoordeel in over het regelgevings- of 
ethische kader waaraan dergelijk onderzoek in de lidstaten is onderworpen.  

(4) Door te vragen voorstellen in te dienen, verzoekt de Europese Commissie niet 
uitdrukkelijk gebruik te maken van menselijke embryonale stamcellen. Het eventuele 
gebruik van, zowel volwassen als embryonale, menselijke stamcellen hangt af van het 
oordeel van de wetenschappers met het oog op de doelstellingen die zij willen 
bereiken. In de praktijk wordt veruit het grootste deel van de communautaire 
financiële middelen voor stamcellenonderzoek besteed aan het gebruik van volwassen 
stamcellen. Er is geen reden waarom dit in KP7 substantieel zou veranderen.  

(5) Elk project waarin het gebruik van menselijke embryonale stamcellen wordt 
voorgesteld, moet door een wetenschappelijke evaluatie komen waarbij de noodzaak 
van het gebruik van dergelijke stamcellen voor het bereiken van de wetenschappelijke 
doelstellingen door onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen wordt beoordeeld.  

(6) Voorstellen die door de wetenschappelijke evaluatie komen, worden vervolgens 
onderworpen aan een door de Europese Commissie georganiseerde stringente ethische 
evaluatie. Bij deze ethische evaluatie wordt rekening gehouden met de beginselen die 
zijn weergegeven in het EU-Handvest van de grondrechten en relevante internationale 
overeenkomsten, zoals het op 4 april 1997 in Oviedo ondertekende Verdrag inzake de 
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rechten van de mens en de biogeneeskunde van de Raad van Europa en de aanvullende 
protocollen ervan en de door de UNESCO aangenomen Universele Verklaring inzake 
het menselijk genoom en de mensenrechten. De ethische evaluatie dient ook om na te 
gaan of de voorstellen de regels respecteren van de landen waar het onderzoek zal 
worden uitgevoerd.  

(7) In speciale gevallen kan tijdens de levensduur van het project een ethische evaluatie 
worden uitgevoerd.  

(8) Voor elk project waarin het gebruik van menselijke embryonale stamcellen wordt 
voorgesteld, moet voor de start van het project de goedkeuring worden gevraagd van 
de relevante nationale of lokale ethische commissie. Alle nationale regels en 
procedures moeten worden gerespecteerd, inclusief inzake onderwerpen als ouderlijke 
toestemming, afwezigheid van financiële stimulans, enz. Er wordt gecontroleerd of bij 
het project melding wordt gemaakt van door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
waar het onderzoek zal worden uitgevoerd te nemen toestemmings- en 
toezichtsmaatregelen.  

(9) Een voorstel dat door de wetenschappelijke evaluatie, de nationale of lokale ethische 
evaluaties en de Europese ethische evaluatie komt, wordt per geval ter goedkeuring 
voorgelegd aan de lidstaten, die bijeenkomen in de hoedanigheid van regelgevend 
comité. Er wordt geen project waarbij menselijke embryonale stamcellen worden 
gebruikt, gefinancierd dat niet de goedkeuring van de lidstaten krijgt.  

(10) De Europese Commissie blijft, en dit moet uiteindelijk de patiënten in alle landen ten 
goede komen, eraan werken om de resultaten van door de Gemeenschap gefinancierd 
stamcellenonderzoek op grote schaal toegankelijk te maken voor alle onderzoekers.  

(11) De Europese Commissie zal acties en initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een 
coördinatie en rationalisatie van MES-onderzoek binnen een verantwoordelijke 
ethische benadering. Met name zal de Commissie een Europees register van 
menselijke embryonale stamcellijnen ondersteunen. Ondersteuning van een dergelijk 
register zal een monitoring van bestaande menselijke embryonale stamcellen in 
Europa mogelijk maken, bijdragen tot het maximaliseren van het gebruik ervan door 
wetenschappers en kan onnodige afleidingen van nieuwe stamcellijnen helpen 
voorkomen. 

(12) De Europese Commissie zal blijven vasthouden aan de huidige praktijk, en aan het 
regelgevend comité geen voorstellen voorleggen voor projecten die 
onderzoeksactiviteiten inhouden waarbij menselijke embryo's worden vernietigd, ook 
niet wanneer het daarbij gaat om het verkrijgen van stamcellen. Dat deze 
onderzoeksfase niet wordt gefinancierd, betekent niet dat de Gemeenschap geen 
verdere onderzoeksfase kan financieren die gepaard gaat met het gebruik van 
menselijke embryonale stamcellen". 
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