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Amendement 565
Massimiliano Salini

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal uitgebreide 
raadplegingen van en uitwisselingen met 
de lidstaten, in voorkomend geval met het 
Europees Parlement, en met verschillende 
belanghebbenden omvatten over 
prioriteiten, met inbegrip van missies, in 
het kader van de pijler "Wereldwijde 
uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen", en de geschikte 
soorten acties die moeten worden gebruikt, 
met name Europese partnerschappen.

De strategische planning zal uitgebreide 
raadplegingen van en uitwisselingen met 
de lidstaten, in voorkomend geval met het 
Europees Parlement, en met verschillende 
belanghebbenden omvatten over 
prioriteiten, met inbegrip van missies, in 
het kader van de pijler "Wereldwijde 
uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen", en de geschikte 
soorten acties die moeten worden gebruikt, 
met name Europese partnerschappen. Het 
bedrijfsleven moet betrokken zijn bij het 
opstellen van de criteria en voorwaarden 
met betrekking tot de selectie, uitvoering, 
monitoring en evaluatie van het Europees 
partnerschap.

Or. en

Amendement 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal uitgebreide 
raadplegingen van en uitwisselingen met 
de lidstaten, in voorkomend geval met het 
Europees Parlement, en met verschillende 
belanghebbenden omvatten over 
prioriteiten, met inbegrip van missies, in 
het kader van de pijler "Wereldwijde 
uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen", en de geschikte 
soorten acties die moeten worden gebruikt, 
met name Europese partnerschappen.

De strategische planning zal uitgebreide 
raadplegingen van en uitwisselingen met 
de lidstaten, in voorkomend geval met het 
Europees Parlement, en met verschillende 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
particuliere sector, omvatten over 
prioriteiten, met inbegrip van missies, in 
het kader van de pijler "Wereldwijde 
uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen", en de geschikte 
soorten acties die moeten worden gebruikt, 
met name Europese partnerschappen.
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Or. en

Amendement 567
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal uitgebreide 
raadplegingen van en uitwisselingen met 
de lidstaten, in voorkomend geval met het 
Europees Parlement, en met verschillende 
belanghebbenden omvatten over 
prioriteiten, met inbegrip van missies, in 
het kader van de pijler "Wereldwijde 
uitdagingen en industrieel
concurrentievermogen", en de geschikte 
soorten acties die moeten worden gebruikt, 
met name Europese partnerschappen.

De strategische planning zal uitgebreide 
raadplegingen van en uitwisselingen met 
de lidstaten, in voorkomend geval met het 
Europees Parlement, en met verschillende 
belanghebbenden omvatten over 
prioriteiten, met inbegrip van missies, in 
het kader van de pijler 
"Concurrentievermogen", en de geschikte 
soorten acties die moeten worden gebruikt, 
met name Europese partnerschappen.

Or. en

Amendement 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal uitgebreide 
raadplegingen van en uitwisselingen met 
de lidstaten, in voorkomend geval met het 
Europees Parlement, en met verschillende 
belanghebbenden omvatten over 
prioriteiten, met inbegrip van missies, in 
het kader van de pijler "Wereldwijde 
uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen", en de geschikte 
soorten acties die moeten worden gebruikt, 
met name Europese partnerschappen.

De strategische planning zal open en
uitgebreide raadplegingen van en 
uitwisselingen met de lidstaten, met het 
Europees Parlement, en met verschillende 
belanghebbenden omvatten over 
prioriteiten, met inbegrip van missies, in 
het kader van de pijler "Wereldwijde 
uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen", en de geschikte 
soorten acties die moeten worden gebruikt, 
met name Europese partnerschappen.

Or. en
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Amendement 569
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal uitgebreide 
raadplegingen van en uitwisselingen met 
de lidstaten, in voorkomend geval met het 
Europees Parlement, en met verschillende 
belanghebbenden omvatten over 
prioriteiten, met inbegrip van missies, in 
het kader van de pijler "Wereldwijde 
uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen", en de geschikte 
soorten acties die moeten worden gebruikt, 
met name Europese partnerschappen.

De strategische planning zal uitgebreide 
raadplegingen van en uitwisselingen met 
de lidstaten, met het Europees Parlement, 
en met verschillende belanghebbenden 
omvatten over prioriteiten, met inbegrip 
van missies, in het kader van de pijler 
"Wereldwijde uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen", en de geschikte 
soorten acties die moeten worden gebruikt, 
met name Europese partnerschappen.

Or. en

Amendement 570
Miapetra Kumpula-Natri

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal uitgebreide 
raadplegingen van en uitwisselingen met 
de lidstaten, in voorkomend geval met het 
Europees Parlement, en met verschillende 
belanghebbenden omvatten over 
prioriteiten, met inbegrip van missies, in 
het kader van de pijler "Wereldwijde 
uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen", en de geschikte 
soorten acties die moeten worden gebruikt, 
met name Europese partnerschappen.

De strategische planning zal uitgebreide 
raadplegingen van en uitwisselingen met 
de lidstaten, met het Europees Parlement, 
en met verschillende belanghebbenden 
omvatten over prioriteiten, met inbegrip 
van missies, in het kader van de pijler 
"Wereldwijde uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen", en de geschikte 
soorten acties die moeten worden gebruikt, 
met name Europese partnerschappen.

Or. en
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Amendement 571
Martina Werner

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal uitgebreide 
raadplegingen van en uitwisselingen met 
de lidstaten, in voorkomend geval met het 
Europees Parlement, en met verschillende 
belanghebbenden omvatten over 
prioriteiten, met inbegrip van missies, in 
het kader van de pijler "Wereldwijde 
uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen", en de geschikte 
soorten acties die moeten worden gebruikt, 
met name Europese partnerschappen.

De strategische planning zal uitgebreide 
raadplegingen van en uitwisselingen met 
de lidstaten, met het Europees Parlement, 
en met verschillende belanghebbenden 
omvatten over prioriteiten, met inbegrip 
van missies, in het kader van de pijler 
"Wereldwijde uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen", en de geschikte 
soorten acties die moeten worden gebruikt, 
met name Europese partnerschappen.

Or. en

Amendement 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van deze uitgebreide 
raadplegingen zal de strategische 
planning gemeenschappelijke 
doelstellingen bepalen alsook 
gemeenschappelijke gebieden voor 
activiteiten zoals partnerschapsgebieden 
(de voorgestelde rechtsgrondslag bevat 
enkel de instrumenten en de criteria die 
het gebruik ervan zullen bepalen) en 
missiegebieden.

Schrappen

Or. en
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Amendement 573
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van deze uitgebreide 
raadplegingen zal de strategische 
planning gemeenschappelijke 
doelstellingen bepalen alsook 
gemeenschappelijke gebieden voor 
activiteiten zoals partnerschapsgebieden 
(de voorgestelde rechtsgrondslag bevat 
enkel de instrumenten en de criteria die 
het gebruik ervan zullen bepalen) en 
missiegebieden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze tekst is verplaatst naar het amendement op bijlage I, alinea 1.

Amendement 574
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het proces van strategische planning, dat 
voorziet in de vaststelling van het 
strategische O&I-plan door middel van 
een gedelegeerde handeling, zal de 
betrokkenheid van een breder publiek en 
zijn begrip van de doelstelling van het 
programma vergroten en de 
medewetgevers, alle belanghebbende 
partijen en de lidstaten volledig en tijdig 
op de hoogte houden van de beoogde 
initiatieven.

Or. it
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Motivering

Het Parlement moet formeel bij het proces worden betrokken door middel van een 
gedelegeerde handeling.

Amendement 575
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nadat alle raadplegingen zijn afgerond, 
zet de Commissie de strategische planning 
op door middel van een gedelegeerde 
handeling.

Or. en

Amendement 576
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal bijdragen 
aan de ontwikkeling en uitvoering van het 
beleid voor de betrokken gebieden op EU-
niveau en zal het beleid en de 
beleidsbenaderingen in de lidstaten 
aanvullen. Tijdens het 
strategischeplanningsproces zal rekening 
worden gehouden met EU-
beleidsprioriteiten om de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan de 
totstandbrenging van beleid te vergroten. 
Er zal ook rekening worden gehouden 
met prognoseactiviteiten, onderzoeken en 
ander wetenschappelijk bewijs alsook met 

Schrappen
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relevante bestaande initiatieven op 
nationaal en EU-niveau.

Or. en

Motivering

Deze tekst is verplaatst naar het amendement op bijlage I, alinea 1.

Amendement 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal bijdragen aan 
de ontwikkeling en uitvoering van het 
beleid voor de betrokken gebieden op EU-
niveau en zal het beleid en de 
beleidsbenaderingen in de lidstaten 
aanvullen. Tijdens het 
strategischeplanningsproces zal rekening 
worden gehouden met EU-
beleidsprioriteiten om de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan de 
totstandbrenging van beleid te vergroten. 
Er zal ook rekening worden gehouden met 
prognoseactiviteiten, onderzoeken en ander 
wetenschappelijk bewijs alsook met 
relevante bestaande initiatieven op 
nationaal en EU-niveau.

De strategische planning zal bijdragen aan 
de ontwikkeling en uitvoering van het 
beleid voor de betrokken gebieden op 
EU-niveau en zal het beleid en de 
beleidsbenaderingen in de lidstaten 
aanvullen. Tijdens het 
strategischeplanningsproces zal rekening 
worden gehouden met 
EU-beleidsprioriteiten alsook de lopende 
werkzaamheden van de betrokken 
belanghebbenden ter verwezenlijking van 
deze prioriteiten, om de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan de 
totstandbrenging van beleid te vergroten. 
Er zal ook rekening worden gehouden met 
prognoseactiviteiten, onderzoeken uit de 
openbare en de particuliere sector en 
ander wetenschappelijk bewijs alsook met 
relevante bestaande initiatieven op 
nationaal en EU-niveau.

Or. en

Amendement 578
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
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Bijlage I – rubriek 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal bijdragen aan 
de ontwikkeling en uitvoering van het 
beleid voor de betrokken gebieden op EU-
niveau en zal het beleid en de 
beleidsbenaderingen in de lidstaten 
aanvullen. Tijdens het 
strategischeplanningsproces zal rekening 
worden gehouden met EU-
beleidsprioriteiten om de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan de 
totstandbrenging van beleid te vergroten. 
Er zal ook rekening worden gehouden met 
prognoseactiviteiten, onderzoeken en ander 
wetenschappelijk bewijs alsook met 
relevante bestaande initiatieven op 
nationaal en EU-niveau.

De strategische planning zal bijdragen aan 
de ontwikkeling en uitvoering van het 
beleid voor de betrokken gebieden op 
EU-niveau en zal het beleid en de 
beleidsbenaderingen in de lidstaten 
aanvullen. Tijdens het 
strategischeplanningsproces zal rekening 
worden gehouden met 
EU-beleidsprioriteiten, met inbegrip van 
de SDG's van de VN, om de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan de 
totstandbrenging van beleid te vergroten. 
Er zal ook rekening worden gehouden met 
prognoseactiviteiten, onderzoeken en ander 
wetenschappelijk bewijs alsook met 
relevante bestaande initiatieven op 
nationaal en EU-niveau.

Or. en

Amendement 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal bijdragen aan 
de ontwikkeling en uitvoering van het 
beleid voor de betrokken gebieden op EU-
niveau en zal het beleid en de 
beleidsbenaderingen in de lidstaten 
aanvullen. Tijdens het 
strategischeplanningsproces zal rekening 
worden gehouden met EU-
beleidsprioriteiten om de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan de 
totstandbrenging van beleid te vergroten. 
Er zal ook rekening worden gehouden met 
prognoseactiviteiten, onderzoeken en ander 
wetenschappelijk bewijs alsook met 

De strategische planning zal bijdragen aan 
de ontwikkeling en uitvoering van het 
beleid voor de betrokken gebieden op 
EU-niveau en zal het beleid en de 
beleidsbenaderingen in de lidstaten 
aanvullen. Tijdens het 
strategischeplanningsproces zal rekening 
worden gehouden met 
EU-beleidsprioriteiten, met inbegrip van 
SDG's van de VN, om de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan de 
totstandbrenging van beleid te vergroten. 
Er zal ook rekening worden gehouden met 
prognoseactiviteiten, onderzoeken en ander 
wetenschappelijk bewijs alsook met 
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relevante bestaande initiatieven op 
nationaal en EU-niveau.

relevante bestaande initiatieven op 
nationaal en EU-niveau.

Or. en

Amendement 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal bijdragen aan 
de ontwikkeling en uitvoering van het 
beleid voor de betrokken gebieden op EU-
niveau en zal het beleid en de 
beleidsbenaderingen in de lidstaten 
aanvullen. Tijdens het 
strategischeplanningsproces zal rekening 
worden gehouden met EU-
beleidsprioriteiten om de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan de
totstandbrenging van beleid te vergroten. 
Er zal ook rekening worden gehouden met 
prognoseactiviteiten, onderzoeken en ander 
wetenschappelijk bewijs alsook met 
relevante bestaande initiatieven op 
nationaal en EU-niveau.

De strategische planning zal bijdragen aan 
de ontwikkeling en uitvoering van het 
programma voor de betrokken gebieden op 
EU-niveau alsook op het niveau van de 
lidstaten en de geassocieerde landen. 
Tijdens het strategischeplanningsproces zal 
rekening worden gehouden met de 
relevante EU-beleidsprioriteiten om de 
bijdrage van onderzoek en innovatie aan de 
totstandbrenging van dit beleid te 
vergroten. Er zal rekening worden 
gehouden met prognoseactiviteiten, 
onderzoeken en ander wetenschappelijk 
bewijs alsook met relevante bestaande 
initiatieven op nationaal en EU-niveau.

Or. en

Amendement 581
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal synergieën 
stimuleren tussen Horizon Europa en 
andere programma's van de Unie, 
waaronder het Euratomprogramma, 

Schrappen



PE625.595v01-00 12/99 AM\1159886NL.docx

NL

waardoor het een referentiepunt voor 
onderzoek en innovatie in alle 
gerelateerde programma's van de EU-
begroting en niet-
financieringsinstrumenten zal worden. 
Dit zal ook de snellere verspreiding en 
benutting van resultaten van onderzoek 
en innovatie bevorderen en dubbel werk 
en overlapping tussen verschillende 
financieringsmogelijkheden helpen 
voorkomen. Het zal het kader bieden 
waarbinnen de eigen onderzoeksacties 
van het Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek en andere in het kader van het 
programma ondersteunde acties worden 
verbonden, met inbegrip van het gebruik 
van resultaten ter ondersteuning van het 
beleid.

Or. en

Motivering

Deze tekst is verplaatst naar het amendement op bijlage I, alinea 1.

Amendement 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal synergieën 
stimuleren tussen Horizon Europa en 
andere programma's van de Unie, 
waaronder het Euratomprogramma, 
waardoor het een referentiepunt voor 
onderzoek en innovatie in alle gerelateerde 
programma's van de EU-begroting en niet-
financieringsinstrumenten zal worden. Dit 
zal ook de snellere verspreiding en 
benutting van resultaten van onderzoek en 
innovatie bevorderen en dubbel werk en 
overlapping tussen verschillende 
financieringsmogelijkheden helpen 
voorkomen. Het zal het kader bieden 

De strategische planning zal synergieën 
stimuleren tussen Horizon Europa en 
andere programma's van de Unie, 
waaronder het Euratomprogramma, 
waardoor het een referentiepunt voor 
onderzoek en innovatie in alle gerelateerde 
programma's van de EU-begroting en niet-
financieringsinstrumenten zal worden. Dit 
zal ook de snellere verspreiding en 
benutting van resultaten van onderzoek en 
innovatie bevorderen, de fragmentering 
van de inspanningen terugbrengen, en 
dubbel werk en overlapping tussen 
verschillende financieringsmogelijkheden 
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waarbinnen de eigen onderzoeksacties van 
het Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek en andere in het kader van het 
programma ondersteunde acties worden 
verbonden, met inbegrip van het gebruik 
van resultaten ter ondersteuning van het 
beleid.

helpen voorkomen. Het zal het kader 
bieden waarbinnen de eigen 
onderzoeksacties van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek en andere in het kader van het 
programma ondersteunde acties worden 
verbonden, met inbegrip van het gebruik 
van resultaten en gegevens ter 
ondersteuning van het beleid.

Or. en

Amendement 583
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal synergieën 
stimuleren tussen Horizon Europa en 
andere programma's van de Unie, 
waaronder het Euratomprogramma, 
waardoor het een referentiepunt voor 
onderzoek en innovatie in alle gerelateerde 
programma's van de EU-begroting en niet-
financieringsinstrumenten zal worden. Dit 
zal ook de snellere verspreiding en 
benutting van resultaten van onderzoek en 
innovatie bevorderen en dubbel werk en 
overlapping tussen verschillende 
financieringsmogelijkheden helpen 
voorkomen. Het zal het kader bieden 
waarbinnen de eigen onderzoeksacties van 
het Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek en andere in het kader van het 
programma ondersteunde acties worden 
verbonden, met inbegrip van het gebruik 
van resultaten ter ondersteuning van het 
beleid.

De strategische planning zal synergieën 
stimuleren tussen Horizon Europa en 
andere programma's van de Unie, 
waaronder het Euratomprogramma, 
waardoor het een referentiepunt voor 
toegepast en fundamenteel onderzoek en 
innovatie in alle gerelateerde programma's
van de EU-begroting en niet-
financieringsinstrumenten zal worden. Dit 
zal ook de snellere verspreiding en 
benutting van resultaten van onderzoek en 
innovatie bevorderen en dubbel werk en 
overlapping tussen verschillende 
financieringsmogelijkheden helpen 
voorkomen. Het zal het kader bieden 
waarbinnen de eigen onderzoeksacties van 
het Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek en andere in het kader van het 
programma ondersteunde acties worden 
verbonden, met inbegrip van het gebruik 
van resultaten ter ondersteuning van het 
beleid.

Or. it
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Motivering

Zie amendement 20.

Amendement 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een strategisch plan zal een meerjarige 
strategie worden vastgelegd om 
onderwerpen in het werkprogramma te 
realiseren (zoals bepaald in artikel 11) en 
toch voldoende flexibiliteit te behouden om 
snel op onverwachte kansen en crisissen te 
kunnen reageren. Aangezien Horizon 
Europa over een periode van zeven jaar 
wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat de 
economische, maatschappelijke en 
beleidscontext van het programma 
aanzienlijk zal veranderen tijdens de 
looptijd ervan. Horizon Europa moet zich 
snel aan dergelijke veranderingen kunnen 
aanpassen. Daarom zal de mogelijkheid 
bestaan om, indien dit gerechtvaardigd is,
buiten de onderstaande beschrijvingen 
ondersteuning voor activiteiten op te 
nemen om in te spelen op belangrijke 
ontwikkelingen of onvoorziene 
gebeurtenissen, beleidsbehoeften of 
crisissituaties, bijvoorbeeld als reactie op 
ernstige bedreigingen voor de gezondheid 
zoals epidemieën.

In een strategisch plan zal een meerjarige 
strategie worden vastgelegd om de
onderwerpen van het werkprogramma af te 
stemmen (zoals bepaald in artikel 11) en 
toch voldoende flexibiliteit te behouden om 
in te kunnen spelen op de snel 
veranderende ontwikkelingen op het 
gebied van onderzoek, innovatie en 
technologie, en snel op nieuwe en 
opkomende uitdagingen te kunnen 
reageren, alsook op onverwachte kansen 
en crisissen. Aangezien Horizon Europa 
over een periode van zeven jaar wordt
uitgevoerd, is het mogelijk dat de 
economische, maatschappelijke en 
beleidscontext van het programma 
aanzienlijk zal veranderen tijdens de 
looptijd ervan. Horizon Europa moet zich 
snel aan dergelijke veranderingen kunnen 
aanpassen. Daarom zal de mogelijkheid 
bestaan om, indien dit gerechtvaardigd is, 
buiten de onderstaande beschrijvingen 
ondersteuning voor activiteiten op te 
nemen om in te spelen op belangrijke 
ontwikkelingen of onvoorziene 
gebeurtenissen, beleidsbehoeften of 
crisissituaties.

Or. en

Amendement 585
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van Horizon Europa 
wordt er speciaal op gelet dat ten aanzien 
van onderzoek en innovatie een 
evenwichtige en brede benadering wordt 
gehanteerd die niet beperkt blijft tot de 
ontwikkeling van nieuwe producten, 
processen en diensten op basis van 
wetenschappelijke en technologische 
kennis en doorbraken, maar die ook het 
gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen en voortdurende 
verbetering alsook niet-technologische en 
sociale innovaties omvat. Een 
systematische, discipline-, sector- en 
beleidsoverschrijdende benadering van 
onderzoek en innovatie zal ervoor zorgen 
dat uitdagingen kunnen worden aangepakt 
terwijl er ook nieuwe concurrerende 
bedrijven en industrieën zullen ontstaan, 
wat de concurrentie en particuliere 
investeringen zal bevorderen en het gelijke 
speelveld binnen de interne markt veilig zal 
stellen.

Bij de uitvoering van Horizon Europa 
wordt er speciaal op gelet dat ten aanzien 
van onderzoek en innovatie een 
evenwichtige en brede benadering wordt 
gehanteerd die niet beperkt blijft tot de 
ontwikkeling van nieuwe producten, 
processen en diensten op basis van 
wetenschappelijke en technologische 
kennis en doorbraken, maar die ook het 
gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen en voortdurende 
verbetering alsook niet-technologische en 
sociale innovaties omvat. Een 
systematische, discipline-, sector- en 
beleidsoverschrijdende benadering van 
onderzoek en innovatie zal ervoor zorgen 
dat uitdagingen kunnen worden aangepakt 
en nieuwe kennis kan worden verworven,
terwijl dit waar mogelijk ook ruimte 
schept voor het ontstaan van nieuwe 
concurrerende en duurzame bedrijven en 
industrieën, sociale en wetenschappelijke 
innovatie, het bevorderen van de 
concurrentie, het stimuleren van
particuliere investeringen, en het 
veiligstellen van het gelijke speelveld 
binnen de interne markt.

Or. en

Amendement 586
Anneleen Van Bossuyt

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van Horizon Europa 
wordt er speciaal op gelet dat ten aanzien 
van onderzoek en innovatie een 

Bij de uitvoering van Horizon Europa 
wordt er in alle stadia van de ontwikkeling
speciaal op gelet dat ten aanzien van 
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evenwichtige en brede benadering wordt 
gehanteerd die niet beperkt blijft tot de 
ontwikkeling van nieuwe producten, 
processen en diensten op basis van 
wetenschappelijke en technologische 
kennis en doorbraken, maar die ook het 
gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen en voortdurende 
verbetering alsook niet-technologische en 
sociale innovaties omvat. Een 
systematische, discipline-, sector- en 
beleidsoverschrijdende benadering van 
onderzoek en innovatie zal ervoor zorgen 
dat uitdagingen kunnen worden aangepakt 
terwijl er ook nieuwe concurrerende 
bedrijven en industrieën zullen ontstaan, 
wat de concurrentie en particuliere 
investeringen zal bevorderen en het gelijke 
speelveld binnen de interne markt veilig 
zal stellen.

onderzoek en innovatie een evenwichtige 
en brede benadering wordt gehanteerd die 
niet beperkt blijft tot het stimuleren van 
grensverleggend onderzoek of de 
ontwikkeling van nieuwe producten, 
processen en diensten op basis van 
wetenschappelijke en technologische 
kennis en doorbraken, maar die ook het 
gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen en voortdurende 
verbetering alsook niet-technologische en 
sociale innovaties omvat. Een 
systematische, discipline-, sector- en 
beleidsoverschrijdende benadering van 
onderzoek en innovatie zal ervoor zorgen 
dat uitdagingen kunnen worden aangepakt 
terwijl er ook nieuwe concurrerende 
bedrijven en industrieën zullen ontstaan, 
wat de concurrentie en particuliere 
investeringen zal bevorderen en het gelijke 
speelveld binnen de interne markt veilig 
zal stellen.

Or. en

Amendement 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van Horizon Europa 
wordt er speciaal op gelet dat ten aanzien 
van onderzoek en innovatie een 
evenwichtige en brede benadering wordt 
gehanteerd die niet beperkt blijft tot de 
ontwikkeling van nieuwe producten, 
processen en diensten op basis van 
wetenschappelijke en technologische 
kennis en doorbraken, maar die ook het 
gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen en voortdurende 
verbetering alsook niet-technologische en 
sociale innovaties omvat. Een 
systematische, discipline-, sector- en 

Bij de uitvoering van Horizon Europa 
wordt er speciaal op gelet dat ten aanzien 
van onderzoek en innovatie een 
evenwichtige en brede benadering wordt 
gehanteerd die niet beperkt blijft tot de 
ontwikkeling van nieuwe producten, 
processen en diensten op basis van 
wetenschappelijke en technologische 
kennis en doorbraken, maar die ook het 
gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen en voortdurende 
verbetering alsook niet-technologische en 
sociale innovaties, design en creativiteit
omvat. Een systematische, discipline-, 
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beleidsoverschrijdende benadering van 
onderzoek en innovatie zal ervoor zorgen 
dat uitdagingen kunnen worden aangepakt 
terwijl er ook nieuwe concurrerende 
bedrijven en industrieën zullen ontstaan, 
wat de concurrentie en particuliere 
investeringen zal bevorderen en het gelijke 
speelveld binnen de interne markt veilig 
zal stellen.

sector- en beleidsoverschrijdende 
benadering van onderzoek en innovatie zal 
ervoor zorgen dat uitdagingen kunnen 
worden aangepakt terwijl er ook nieuwe 
concurrerende bedrijven en industrieën 
zullen ontstaan, wat de concurrentie en 
particuliere investeringen zal bevorderen 
en het gelijke speelveld binnen de interne 
markt veilig zal stellen.

Or. es

Amendement 588
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een systematische, multidisciplinaire, 
sector- en beleidsoverschrijdende 
benadering van en voor onderzoek en 
innovatie zal zorgen voor het vermogen 
om uitdagingen aan te pakken, voor het 
genereren van nieuwe kennis – die waar 
mogelijk ook de aanzet geeft tot nieuwe 
concurrerende bedrijven en industrieën –, 
en voor sociale en wetenschappelijke 
innovatie, en zal de concurrentie 
bevorderen, de particuliere investeringen 
stimuleren en het gelijke speelveld binnen 
de interne markt veiligstellen.

Or. it

Motivering

De multidisciplinariteit zorgt voor de diversiteit aan standpunten die nodig is voor innovatie.

Amendement 589
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
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Bijlage I – rubriek 1 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de pijlers "Wereldwijde uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen" en 
"Open innovatie" worden onderzoek en 
innovatie aangevuld met activiteiten die 
dicht bij de eindgebruikers en de markt 
staan, zoals demonstratie, proefproductie 
of proof of concept, met uitzondering van 
commercialiseringsactiviteiten die verder 
dan de fase van onderzoek en innovatie 
gaan. Dit zal ook de ondersteuning 
omvatten van activiteiten aan de vraagzijde 
die de toepassing en verbreiding van een 
breed gamma aan innovaties helpen te 
versnellen. De nadruk zal op niet-
prescriptieve oproepen tot het indienen van 
voorstellen liggen.

In de pijlers "Wereldwijde 
maatschappelijke uitdagingen en een 
economie op basis van een 
nettobroeikasgasuitstoot van nul" en 
"Innovatief Europa" worden onderzoek en 
innovatie aangevuld met activiteiten die 
dicht bij de eindgebruikers en de markt 
staan, zoals demonstratie, proefproductie 
of proof of concept, met uitzondering van 
commercialiseringsactiviteiten die verder 
dan de fase van onderzoek en innovatie 
gaan. Dit zal ook de ondersteuning 
omvatten van activiteiten aan de vraagzijde 
die de toepassing en verbreiding van een 
breed gamma aan innovaties helpen te 
versnellen. De nadruk zal op niet-
prescriptieve oproepen tot het indienen van 
voorstellen liggen.

Or. en

Amendement 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de pijlers "Wereldwijde uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen" en 
"Open innovatie" worden onderzoek en 
innovatie aangevuld met activiteiten die 
dicht bij de eindgebruikers en de markt 
staan, zoals demonstratie, proefproductie 
of proof of concept, met uitzondering van 
commercialiseringsactiviteiten die verder 
dan de fase van onderzoek en innovatie 
gaan. Dit zal ook de ondersteuning 
omvatten van activiteiten aan de vraagzijde 
die de toepassing en verbreiding van een 
breed gamma aan innovaties helpen te 

In de pijlers "Maatschappelijke
uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen" en "Open 
innovatie" worden onderzoek en innovatie 
aangevuld met activiteiten die dicht bij de 
eindgebruikers en de markt staan, zoals 
demonstratie, proefproductie of proof of 
concept, met uitzondering van 
commercialiseringsactiviteiten die verder 
dan de fase van onderzoek en innovatie 
gaan. Dit zal ook de ondersteuning 
omvatten van activiteiten aan de vraagzijde 
die de toepassing en verbreiding van een 
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versnellen. De nadruk zal op niet-
prescriptieve oproepen tot het indienen van 
voorstellen liggen.

breed gamma aan innovaties helpen te 
versnellen. De nadruk zal op niet-
prescriptieve oproepen tot het indienen van 
voorstellen liggen.

Or. en

Amendement 591
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de pijlers "Wereldwijde uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen" en 
"Open innovatie" worden onderzoek en 
innovatie aangevuld met activiteiten die 
dicht bij de eindgebruikers en de markt 
staan, zoals demonstratie, proefproductie 
of proof of concept, met uitzondering van 
commercialiseringsactiviteiten die verder 
dan de fase van onderzoek en innovatie 
gaan. Dit zal ook de ondersteuning 
omvatten van activiteiten aan de vraagzijde 
die de toepassing en verbreiding van een 
breed gamma aan innovaties helpen te 
versnellen. De nadruk zal op niet-
prescriptieve oproepen tot het indienen van 
voorstellen liggen.

In de pijlers "Concurrentievermogen" en 
"Open innovatie" worden onderzoek en 
innovatie aangevuld met activiteiten die 
dicht bij de eindgebruikers en de markt 
staan, zoals demonstratie, proefproductie 
of proof of concept, met uitzondering van 
commercialiseringsactiviteiten die verder 
dan de fase van onderzoek en innovatie 
gaan. Dit zal ook de ondersteuning 
omvatten van activiteiten aan de vraagzijde 
die de toepassing en verbreiding van een 
breed gamma aan innovaties helpen te 
versnellen. De nadruk zal op niet-
prescriptieve oproepen tot het indienen van 
voorstellen liggen.

Or. en

Amendement 592
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voortbouwend op de met Horizon 2020 
opgedane ervaring zullen de sociale 

Schrappen
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wetenschappen en de 
geesteswetenschappen in het kader van de 
pijler "Wereldwijde uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen" 
volledig worden geïntegreerd in alle 
clusters, met inbegrip van specifieke en 
gerichte activiteiten. Ook activiteiten in 
verband met onderzoek en innovatie op 
marien en maritiem gebied zullen op 
strategische en geïntegreerde wijze 
worden uitgevoerd overeenkomstig het 
geïntegreerd maritiem beleid van de EU, 
het gemeenschappelijk visserijbeleid en 
internationale verbintenissen.

Or. en

Motivering

Deze tekst is verplaatst naar het amendement op bijlage I, alinea 1.

Amendement 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voortbouwend op de met Horizon 2020 
opgedane ervaring zullen de sociale 
wetenschappen en de 
geesteswetenschappen in het kader van de 
pijler "Wereldwijde uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen" volledig 
worden geïntegreerd in alle clusters, met 
inbegrip van specifieke en gerichte 
activiteiten. Ook activiteiten in verband 
met onderzoek en innovatie op marien en 
maritiem gebied zullen op strategische en 
geïntegreerde wijze worden uitgevoerd 
overeenkomstig het geïntegreerd maritiem 
beleid van de EU, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en internationale 
verbintenissen.

Voortbouwend op de met Horizon 2020 
opgedane ervaring zullen de sociale 
wetenschappen en de 
geesteswetenschappen in het kader van de 
pijler "Wereldwijde uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen" volledig 
worden geïntegreerd in alle clusters, met 
inbegrip van specifieke actiegebieden en 
gerichte activiteiten. Ook activiteiten in 
verband met onderzoek en innovatie op 
marien en maritiem gebied zullen op 
strategische en geïntegreerde wijze worden 
uitgevoerd overeenkomstig het 
geïntegreerd maritiem beleid van de EU, 
het gemeenschappelijk visserijbeleid en 
internationale verbintenissen.

Or. en
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Amendement 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voortbouwend op de met Horizon 2020 
opgedane ervaring zullen de sociale 
wetenschappen en de 
geesteswetenschappen in het kader van de 
pijler "Wereldwijde uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen" volledig 
worden geïntegreerd in alle clusters, met 
inbegrip van specifieke en gerichte 
activiteiten. Ook activiteiten in verband 
met onderzoek en innovatie op marien en 
maritiem gebied zullen op strategische en 
geïntegreerde wijze worden uitgevoerd 
overeenkomstig het geïntegreerd maritiem 
beleid van de EU, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en internationale 
verbintenissen.

Voortbouwend op de met Horizon 2020 
opgedane ervaring zullen de sociale 
wetenschappen, de geesteswetenschappen 
en het design in het kader van de pijler
"Maatschappelijke uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen" volledig 
worden geïntegreerd in alle clusters, met 
inbegrip van specifieke en gerichte 
activiteiten. Ook activiteiten in verband 
met onderzoek en innovatie op marien en 
maritiem gebied zullen op strategische en 
geïntegreerde wijze worden uitgevoerd 
overeenkomstig het geïntegreerd maritiem 
beleid van de EU, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en internationale 
verbintenissen.

Or. es

Amendement 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voortbouwend op de met Horizon 2020 
opgedane ervaring zullen de sociale 
wetenschappen en de 
geesteswetenschappen in het kader van de 
pijler "Wereldwijde uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen" volledig 
worden geïntegreerd in alle clusters, met 
inbegrip van specifieke en gerichte 
activiteiten. Ook activiteiten in verband 
met onderzoek en innovatie op marien en 
maritiem gebied zullen op strategische en 

Voortbouwend op de met Horizon 2020 
opgedane ervaring zullen de sociale 
wetenschappen en de 
geesteswetenschappen in het kader van de 
pijler "Maatschappelijke uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen" volledig 
worden geïntegreerd in alle clusters, met 
inbegrip van specifieke en gerichte 
activiteiten. Ook activiteiten in verband 
met onderzoek en innovatie op marien en 
maritiem gebied zullen op strategische en 
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geïntegreerde wijze worden uitgevoerd 
overeenkomstig het geïntegreerd maritiem 
beleid van de EU, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en internationale 
verbintenissen.

geïntegreerde wijze worden uitgevoerd 
overeenkomstig het geïntegreerd maritiem 
beleid van de EU, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en internationale 
verbintenissen.

Or. en

Amendement 596
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voortbouwend op de met Horizon 2020 
opgedane ervaring zullen de sociale 
wetenschappen en de 
geesteswetenschappen in het kader van de 
pijler "Wereldwijde uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen" 
volledig worden geïntegreerd in alle 
clusters, met inbegrip van specifieke en 
gerichte activiteiten. Ook activiteiten in 
verband met onderzoek en innovatie op 
marien en maritiem gebied zullen op 
strategische en geïntegreerde wijze worden 
uitgevoerd overeenkomstig het 
geïntegreerd maritiem beleid van de EU, 
het gemeenschappelijk visserijbeleid en 
internationale verbintenissen.

Voortbouwend op de met Horizon 2020 
opgedane ervaring zullen de sociale 
wetenschappen en de 
geesteswetenschappen in het kader van de 
pijler "Concurrentievermogen" volledig 
worden geïntegreerd in alle clusters, met 
inbegrip van specifieke en gerichte 
activiteiten. Ook activiteiten in verband 
met onderzoek en innovatie op marien en 
maritiem gebied zullen op strategische en 
geïntegreerde wijze worden uitgevoerd 
overeenkomstig het geïntegreerd maritiem 
beleid van de EU, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en internationale 
verbintenissen.

Or. en

Amendement 597
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement



AM\1159886NL.docx 23/99 PE625.595v01-00

NL

In het kader van Horizon 2020 
ondersteunde FET-vlaggenschepen zullen 
ook in het kader van dit programma 
worden ondersteund. Aangezien zij 
aanzienlijke analogieën met missies 
vertonen, zullen eventuele andere FET-
vlaggenschepen in het kader van dit 
kaderprogramma worden ondersteund als 
missies die op toekomstige en opkomende 
technologieën zijn gericht.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze tekst is verplaatst naar het amendement op bijlage I, alinea 1.

Amendement 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van Horizon 2020 
ondersteunde FET-vlaggenschepen zullen 
ook in het kader van dit programma 
worden ondersteund. Aangezien zij 
aanzienlijke analogieën met missies
vertonen, zullen eventuele andere FET-
vlaggenschepen in het kader van dit 
kaderprogramma worden ondersteund als 
missies die op toekomstige en opkomende 
technologieën zijn gericht.

Deze in het kader van Horizon 2020 
ondersteunde FET-vlaggenschepen die hun 
nut voor de Unie hebben bewezen, een 
duidelijke Europese toegevoegde waarde 
bieden, wereldwijd een aanzienlijke 
bijdrage aan het 
EU-concurrentievermogen leveren, de 
EU-kennisbasis versterken en helpen het 
welzijn van de EU-burgers te verhogen,
zullen ook in het kader van dit programma 
worden ondersteund. Aangezien zij 
aanzienlijke analogieën met missies 
vertonen, zullen eventuele andere 
FET-vlaggenschepen in het kader van dit 
kaderprogramma worden ondersteund als 
missies die op toekomstige en opkomende 
technologieën zijn gericht.

Or. en
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Amendement 599
Barbara Kappel

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van Horizon 2020 
ondersteunde FET-vlaggenschepen zullen 
ook in het kader van dit programma 
worden ondersteund. Aangezien zij 
aanzienlijke analogieën met missies 
vertonen, zullen eventuele andere FET-
vlaggenschepen in het kader van dit 
kaderprogramma worden ondersteund als 
missies die op toekomstige en opkomende 
technologieën zijn gericht.

In het kader van Horizon 2020 
ondersteunde FET-vlaggenschepen zullen 
ook in het kader van dit programma 
worden ondersteund. Aangezien zij 
aanzienlijke analogieën met missies 
vertonen, kunnen eventuele andere 
FET-vlaggenschepen in het kader van dit 
kaderprogramma worden ondersteund als 
missies die op toekomstige en opkomende 
technologieën zijn gericht.

Or. en

Motivering

Ondanks het feit dat er gelijkenissen bestaan tussen FET-vlaggenschepen en missies, kunnen 
niet alle FET-vlaggenschepen als missies worden beschouwd.

Amendement 600
Nadine Morano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dialogen over samenwerking op het gebied 
van wetenschap en technologie met de 
internationale partners van de EU en 
beleidsdialogen met de belangrijkste 
mondiale regio's zullen belangrijke 
bijdragen leveren aan de systematische 
identificatie van samenwerkingskansen die 
in combinatie met de differentiatie per 
land/regio de prioriteitsbepaling zullen 
ondersteunen.

Dialogen over samenwerking op het gebied 
van wetenschap en technologie met de 
internationale partners van de EU en 
beleidsdialogen met de belangrijkste 
mondiale regio's zullen belangrijke 
bijdragen leveren aan de systematische 
identificatie van samenwerkingskansen die 
in combinatie met de differentiatie per 
land/regio de prioriteitsbepaling zullen 
ondersteunen. Deze dialogen zijn 
gebaseerd op een gepaste raadpleging van 
de lidstaten, maar ook van zowel openbare 
als private onderzoekspartners.
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Or. fr

Amendement 601
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dialogen over samenwerking op het 
gebied van wetenschap en technologie met 
de internationale partners van de EU en 
beleidsdialogen met de belangrijkste 
mondiale regio's zullen belangrijke 
bijdragen leveren aan de systematische 
identificatie van samenwerkingskansen die 
in combinatie met de differentiatie per 
land/regio de prioriteitsbepaling zullen 
ondersteunen.

Samenwerking op het gebied van 
wetenschap en technologie met de 
internationale partners van de EU en 
beleidsdialogen met de belangrijkste 
mondiale regio's zullen belangrijke 
bijdragen leveren aan de systematische 
identificatie van samenwerkingskansen die 
in combinatie met de differentiatie per 
land/regio de prioriteitsbepaling zullen 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 602
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoewel het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie (EIT) door zijn 
focus op innovatie-ecosystemen van 
nature binnen de pijler "Open innovatie" 
van Horizon Europa past, zal de planning 
van de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) van 
het EIT door middel van het 
strategischeplanningsproces op de pijler 
"Wereldwijde uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen" worden 
afgestemd.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Deze tekst is verplaatst naar het amendement op bijlage I, alinea 1.

Amendement 603
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 1 – alinea 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoewel het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie (EIT) door zijn 
focus op innovatie-ecosystemen van nature 
binnen de pijler "Open innovatie" van 
Horizon Europa past, zal de planning van 
de kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIG's) van het EIT door middel van het 
strategischeplanningsproces op de pijler 
"Wereldwijde uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen" worden afgestemd.

Hoewel het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie (EIT) door zijn 
focus op innovatie-ecosystemen van nature 
binnen de pijler "Open innovatie" van 
Horizon Europa past, zal de planning van 
de kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIG's) van het EIT door middel van het 
strategischeplanningsproces op de pijler 
"Maatschappelijke uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen" worden 
afgestemd.

Or. en

Amendement 604
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon Europa zal specifieke 
ondersteuning bieden voor open toegang 
tot wetenschappelijke publicaties, 
kennisarchieven en andere 
gegevensbronnen. Acties op het gebied van 
verspreiding en kennisverbreiding zullen 
worden ondersteund, ook die welke uit 
samenwerkingen met andere EU-
programma's voortvloeien, met inbegrip 

Horizon Europa zal specifieke 
ondersteuning bieden voor open toegang 
tot wetenschappelijke publicaties, 
kennisarchieven en andere 
gegevensbronnen. Acties op het gebied van 
verspreiding en kennisverbreiding zullen 
worden ondersteund, ook die welke uit 
samenwerkingen met andere EU-
programma's voortvloeien, met inbegrip 
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van de groepering en het samenbrengen in 
pakketten van resultaten en gegevens in 
talen en formaten voor doelgroepen en 
netwerken voor burgers, de industrie, 
overheidsdiensten, de academische wereld, 
maatschappelijke organisaties en 
beleidsmakers. Hiervoor kan Horizon 
Europa geavanceerde technologieën en 
kennisinstrumenten gebruiken.

van de groepering en het samenbrengen in 
pakketten van resultaten en gegevens in 
talen en formaten voor doelgroepen en 
netwerken voor burgers, de industrie, 
overheidsdiensten, de academische wereld, 
maatschappelijke organisaties en 
beleidsmakers. Hiervoor kan Horizon 
Europa geavanceerde technologieën en 
kennisinstrumenten gebruiken.
De Commissie zal een instrument in 
werking stellen waarmee in real time 
informatie over de uitvoering van het 
programma openbaar wordt gemaakt, 
onder meer in de vorm van gegevens over 
de deelnemers, financieringsbedragen, 
resultaten en marktpenetratie.

Or. en

Amendement 605
David Borrelli

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal voldoende steun zijn voor 
mechanismen om het programma bij 
mogelijke aanvragers bekend te maken 
(bijv. nationale contactpunten).

Er zal voldoende steun zijn voor 
mechanismen om het programma bij 
mogelijke aanvragers bekend te maken. Als 
essentieel onderdeel van de uitvoering van 
Horizon Europa zal de Commissie een 
systeem van nationale contactpunten 
inrichten, waarbij wordt voortgebouwd op 
de in het kader van de voorgaande 
kaderprogramma's opgedane ervaringen, 
teneinde te waarborgen dat het 
programma bekendheid verwerft en 
ongeacht de sector of discipline eenvoudig 
toegankelijk is voor alle potentiële 
aanvragers.

Or. en
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Amendement 606
Miapetra Kumpula-Natri

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zal uitgebreide maatregelen 
voor de benutting van de resultaten van 
Horizon Europa en de voortgebrachte 
kennis vaststellen. Dit zal ervoor zorgen 
dat de benutting sneller tot aanvaarding op 
de markt leidt en zal het effect van het 
programma vergroten.

De Commissie zal uitgebreide maatregelen 
voor de benutting van de resultaten van 
Horizon Europa en de voortgebrachte 
kennis vaststellen. Dit zal ervoor zorgen 
dat de benutting sneller tot aanvaarding op 
de markt leidt en zal het effect van het 
programma vergroten. Er dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan nieuwe 
en opkomende baanbrekende innovaties 
die bijvoorbeeld vanuit de Europese 
Innovatieraad worden gefinancierd, 
alsook aan de schaalbaarheid van 
dergelijke innovaties.

Or. en

Amendement 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de acties binnen een internationaal 
samenwerkingsinitiatief van een ongeziene 
grootte af te stemmen op andere naties en 
regio's van de wereld, zal het effect groter 
zijn. Partners uit de hele wereld zullen 
worden uitgenodigd om op basis van 
wederzijds voordeel mee te werken aan de 
inspanningen van de EU als integraal 
onderdeel van initiatieven ter 
ondersteuning van EU-acties voor 
duurzaamheid, versterkte excellentie op het 
gebied van onderzoek en innovatie en 
concurrentievermogen.

Door de acties binnen een internationaal 
samenwerkingsinitiatief van een ongeziene 
grootte af te stemmen op andere naties en 
regio's van de wereld, zal het effect groter 
zijn en kan een gemeenschappelijke 
toekomst worden gecreëerd op basis van 
duurzame ontwikkeling door het bundelen 
van kennis, capaciteit en infrastructuur 
ter ondersteuning van acties van beide 
kanten. Partners uit de hele wereld, met 
inbegrip van onderzoeks- en 
onderwijspartners, vertegenwoordigers uit 
de sector, overheden en ngo's, zullen 
worden uitgenodigd om op basis van 
wederzijds voordeel mee te werken aan de 
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inspanningen van de EU als integraal 
onderdeel van initiatieven ter 
ondersteuning van EU-acties voor 
duurzaamheid, versterkte excellentie op het 
gebied van onderzoek en innovatie en 
concurrentievermogen. De overdracht van 
kennis, capaciteit en infrastructuur tussen 
de internationale partners zal een 
gemeenschappelijke aanpak stimuleren en 
regelgeving bevorderen die synergetische 
effecten tussen beide kanten mogelijk 
maakt.

Or. en

Amendement 608
Nadine Morano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de acties binnen een internationaal 
samenwerkingsinitiatief van een ongeziene 
grootte af te stemmen op andere naties en 
regio's van de wereld, zal het effect groter 
zijn. Partners uit de hele wereld zullen 
worden uitgenodigd om op basis van 
wederzijds voordeel mee te werken aan de 
inspanningen van de EU als integraal 
onderdeel van initiatieven ter 
ondersteuning van EU-acties voor 
duurzaamheid, versterkte excellentie op het 
gebied van onderzoek en innovatie en 
concurrentievermogen.

Door de acties binnen een internationaal 
samenwerkingsinitiatief van een ongeziene 
grootte af te stemmen op andere naties en 
regio's van de wereld, zal het effect groter 
zijn. Partners uit de hele wereld zullen 
worden uitgenodigd om op basis van 
wederzijds voordeel mee te werken aan de 
inspanningen van de EU als integraal 
onderdeel van initiatieven ter 
ondersteuning van EU-acties voor 
duurzaamheid, versterkte excellentie op het 
gebied van onderzoek en innovatie en 
concurrentievermogen. Om de resultaten 
ervan te optimaliseren, zijn de 
samenwerkingsakkoorden erop gericht de 
doelstellingen en begrotingen van de 
internationale partners op elkaar af te 
stemmen.

Or. fr

Amendement 609
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De deelname aan en overeenkomsten 
inzake internationale samenwerking zijn 
afhankelijk van de volledige eerbiediging 
van de mensenrechten en de naleving van 
de beginselen die in het Handvest van de 
grondrechten van de EU worden erkend.

Or. en

Amendement 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Internationale gezamenlijke acties zullen 
een doeltreffende aanpak van wereldwijde 
maatschappelijke uitdagingen en doelen 
voor duurzame ontwikkeling verzekeren 
alsook toegang tot de grootste talenten en 
deskundigheid en de beste bronnen ter 
wereld, en een betere vraag en een beter 
aanbod van innovatieve oplossingen.

Internationale gezamenlijke acties zullen 
een doeltreffende aanpak van wereldwijde 
maatschappelijke uitdagingen en doelen 
voor duurzame ontwikkeling verzekeren 
alsook toegang tot de grootste talenten en 
deskundigheid en de beste bronnen ter 
wereld, en een betere vraag en een beter 
aanbod van innovatieve oplossingen. De 
internationale samenwerking zal zijn 
gebaseerd op gezamenlijke doelstellingen 
die internationale samenwerking vereisen. 
Op deze manier krijgen Europese 
onderzoekers de ruimte om binnen hun 
vakgebied met de allerbeste onderzoekers 
samen te werken.

Or. en

Amendement 611
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
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Bijlage I – rubriek 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Internationale gezamenlijke acties zullen 
een doeltreffende aanpak van wereldwijde 
maatschappelijke uitdagingen en doelen 
voor duurzame ontwikkeling verzekeren
alsook toegang tot de grootste talenten en 
deskundigheid en de beste bronnen ter 
wereld, en een betere vraag en een beter 
aanbod van innovatieve oplossingen.

Internationale gezamenlijke acties zullen 
een doeltreffende aanpak van wereldwijde 
maatschappelijke uitdagingen verzekeren, 
zoals de doelen voor duurzame 
ontwikkeling en de Overeenkomst van 
Parijs, alsook toegang tot de grootste 
talenten en deskundigheid en de beste 
bronnen ter wereld, en een betere vraag en 
een beter aanbod van innovatieve 
oplossingen.

Or. en

Amendement 612
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij wijze van uitzondering en wanneer het 
gerechtvaardigd is op basis van de 
behoefte om de beste beschikbare 
deskundigheden aan te stellen en/of op 
basis van het beperkt aantal 
gekwalificeerde deskundigheden, mogen 
onafhankelijke deskundigen die het 
evaluatiecomité bijstaan of er lid van zijn 
specifieke voorstellen waarvoor zij een 
belang hebben aangegeven, evalueren. In 
dit geval treft de Commissie of het 
financieringsorgaan alle nodige 
corrigerende maatregelen om de 
integriteit van het evaluatieproces te
verzekeren. Het evaluatieproces wordt 
dienovereenkomstig beheerd, met inbegrip 
van een fase met interactie tussen 
verschillende deskundigen. Het 
evaluatiecomité houdt bij het identificeren 
van voorstellen voor financiering 
rekening met de specifieke 
omstandigheden.

Schrappen
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Or. it

Motivering

Alle maatregelen die aanleiding kunnen geven tot een mogelijk belangenconflict moeten 
worden weggenomen.

Amendement 613
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – rubriek 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij wijze van uitzondering en wanneer het 
gerechtvaardigd is op basis van de 
behoefte om de beste beschikbare 
deskundigheden aan te stellen en/of op 
basis van het beperkt aantal 
gekwalificeerde deskundigheden, mogen 
onafhankelijke deskundigen die het 
evaluatiecomité bijstaan of er lid van zijn 
specifieke voorstellen waarvoor zij een 
belang hebben aangegeven, evalueren. In 
dit geval treft de Commissie of het 
financieringsorgaan alle nodige 
corrigerende maatregelen om de 
integriteit van het evaluatieproces te 
verzekeren. Het evaluatieproces wordt 
dienovereenkomstig beheerd, met inbegrip 
van een fase met interactie tussen 
verschillende deskundigen. Het 
evaluatiecomité houdt bij het identificeren 
van voorstellen voor financiering 
rekening met de specifieke 
omstandigheden.

Schrappen

Or. en

Amendement 614
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
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Bijlage I – pijler I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

I OPEN WETENSCHAP I EXCELLENTE WETENSCHAP

Or. en

Amendement 615
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het streven naar baanbrekende inzichten en 
het verwerven van kennis, de faciliteiten 
van wereldklasse die nodig zijn om deze 
doelen te bereiken, met inbegrip van 
fysieke en kennisinfrastructuur voor 
onderzoek en innovatie alsook de middelen 
om kennis vrijelijk te verspreiden en te 
delen, en een toereikend aantal excellente 
onderzoekers liggen aan de basis van 
economische, sociale en culturele 
vooruitgang in al zijn vormen.

Een toereikend aantal getalenteerde 
onderzoekers en innovators, het streven 
naar baanbrekende inzichten en het 
verwerven van kennis, de faciliteiten van 
wereldklasse die nodig zijn om deze doelen 
te bereiken, met inbegrip van fysieke 
infrastructuur en e-infrastructuur voor 
onderzoek en innovatie, alsook de 
middelen om kennis vrijelijk te verspreiden 
en te delen, liggen aan de basis van 
economische, sociale en culturele 
vooruitgang in al zijn vormen.

Or. en

Motivering

De personele middelen, ofwel de onderzoekers en innovators, moeten centraal staan.

Amendement 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Open en excellente wetenschap is 
onlosmakelijk verbonden met innovatie 
van wereldklasse. Wetenschappelijke en

Innovatie van wereldklasse is 
onlosmakelijk verbonden met de 
vorderingen op het gebied van open 
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technologische paradigmaverschuivingen 
zijn aangeduid als belangrijke drijvende 
krachten voor productiviteitsgroei,
concurrentievermogen, rijkdom, duurzame 
ontwikkeling en sociale vooruitgang. In 
het verleden is gebleken dat dergelijke 
paradigmaverschuivingen veelal werden 
geïnitieerd door de wetenschappelijke 
basis die door impulsen van de publieke 
sector is gecreëerd, waarna het fundament 
voor volledig nieuwe industrieën en 
sectoren werd gelegd.

wetenschap van hoge kwaliteit. 
Wetenschappelijke, technologische en 
maatschappelijke
paradigmaverschuivingen kunnen bij een 
juiste en goed doordachte aansturing als 
belangrijke drijvende krachten fungeren
voor inclusieve sociale vooruitgang, de 
overgang naar een economie op basis van 
een nettobroeikasgasuitstoot van nul 
tegen uiterlijk 2050, welvaart,
concurrentievermogen en gedeelde
rijkdom. In het verleden is gebleken dat 
dergelijke paradigmaverschuivingen veelal 
werden geïnitieerd door vanuit de publieke 
sector gefinancierd onderzoek, waarna het 
fundament voor algehele sociale 
vooruitgang werd gelegd.

Or. en

Motivering

Innovatie is afhankelijk van en wordt geïnitieerd door de wetenschap, en niet andersom. 
Daarnaast zijn wij geen voorstander van het idee dat de paradigmaverschuivingen 
"automatisch" gunstig en eerlijk zouden zijn.

Amendement 617
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Open en excellente wetenschap is 
onlosmakelijk verbonden met innovatie 
van wereldklasse. Wetenschappelijke en 
technologische paradigmaverschuivingen 
zijn aangeduid als belangrijke drijvende 
krachten voor productiviteitsgroei, 
concurrentievermogen, rijkdom, duurzame 
ontwikkeling en sociale vooruitgang. In het 
verleden is gebleken dat dergelijke 
paradigmaverschuivingen veelal werden 
geïnitieerd door de wetenschappelijke basis 
die door impulsen van de publieke sector is 
gecreëerd, waarna het fundament voor 

Open en excellente wetenschap is 
onlosmakelijk verbonden met innovatie 
van wereldklasse. Wetenschappelijke en 
technologische paradigmaverschuivingen 
zijn aangeduid als belangrijke drijvende 
krachten voor productiviteitsgroei, 
samenwerking, rijkdom, duurzame en 
ecologische ontwikkeling en sociale 
vooruitgang en inclusie. In het verleden is 
gebleken dat dergelijke 
paradigmaverschuivingen veelal werden 
geïnitieerd door de wetenschappelijke basis 
die door impulsen van de publieke sector is 
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volledig nieuwe industrieën en sectoren 
werd gelegd.

gecreëerd, waarna het fundament voor 
volledig nieuwe industrieën en sectoren 
werd gelegd.

Or. en

Amendement 618
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Open en excellente wetenschap is 
onlosmakelijk verbonden met innovatie 
van wereldklasse. Wetenschappelijke en 
technologische paradigmaverschuivingen 
zijn aangeduid als belangrijke drijvende 
krachten voor productiviteitsgroei, 
concurrentievermogen, rijkdom, duurzame 
ontwikkeling en sociale vooruitgang. In het 
verleden is gebleken dat dergelijke 
paradigmaverschuivingen veelal werden 
geïnitieerd door de wetenschappelijke basis 
die door impulsen van de publieke sector is 
gecreëerd, waarna het fundament voor 
volledig nieuwe industrieën en sectoren 
werd gelegd.

Open en excellente wetenschap is 
onlosmakelijk verbonden met innovatie 
van wereldklasse. Wetenschappelijke en 
technologische paradigmaverschuivingen 
zijn aangeduid als belangrijke drijvende 
krachten voor duurzame en inclusieve 
groei, concurrentievermogen, rijkdom, 
duurzame ontwikkeling en sociale 
vooruitgang. In het verleden is gebleken 
dat dergelijke paradigmaverschuivingen 
veelal werden geïnitieerd door de 
wetenschappelijke basis die door impulsen 
van de publieke sector is gecreëerd, waarna 
het fundament voor volledig nieuwe 
industrieën en sectoren werd gelegd.

Or. en

Amendement 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Openbare investeringen in onderzoek, in 
het bijzonder via universiteiten, openbare 
onderzoeksinstellingen en 
onderzoeksfaciliteiten, zijn vaak gericht op 

Openbare investeringen in onderzoek, in 
het bijzonder via universiteiten, openbare 
onderzoeksinstellingen en 
onderzoeksfaciliteiten, zijn vaak gericht op 
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onderzoek op langere termijn dat een hoger 
risico inhoudt en vullen de activiteiten van 
de privésector aan. Daarnaast creëren 
openbare investeringen vaardigheden, 
knowhow en ervaring, nieuwe 
wetenschappelijke instrumenten en 
methoden, en de netwerken waarmee de 
recentste kennis wordt doorgegeven.

onderzoek op langere termijn dat een hoger 
risico inhoudt en vervolgens door de 
activiteiten van de privésector worden 
aangevuld en toegepast. Daarnaast creëren 
openbare investeringen personele 
middelen van hoge kwaliteit, knowhow en 
ervaring, nieuwe wetenschappelijke 
instrumenten en methoden, en de 
netwerken waarmee de recentste kennis 
wordt doorgegeven.

Or. en

Motivering

De kwalijke, ernstige en aanhoudende onderschatting van de rol van personele middelen is 
paradoxaal.

Amendement 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europese wetenschap en Europese 
onderzoekers staan op veel gebieden sinds 
lang aan de top. Dat mag echter niet als 
vanzelfsprekend worden beschouwd. Er is 
voldoende bewijs waaruit blijkt dat 
naarmate het onderzoekstempo toeneemt, 
ook het aantal landen toeneemt dat ernaar 
streeft de beste te zijn. Naast de 
traditionele concurrentie van landen als de 
Verenigde Staten, is er nu ook concurrentie 
van economische reuzen, zoals China en
India, in het bijzonder uit de nieuw 
geïndustrialiseerde delen van de wereld 
alsook uit alle landen waarvan de overheid 
de veelvuldige en overvloedige opbrengst 
van investeringen in onderzoek erkent.

Europese onderzoekers en hun 
wetenschappelijke producten staan op veel 
gebieden sinds lang aan de top. Dat mag 
echter niet als vanzelfsprekend worden 
beschouwd. Er is voldoende bewijs waaruit 
blijkt dat naarmate het onderzoekstempo 
toeneemt, ook het aantal landen toeneemt 
dat ernaar streeft de beste te zijn. Naast de 
traditionele concurrentie van landen als de 
Verenigde Staten, is er nu ook concurrentie 
van economische reuzen, zoals China,
India en Zuid-Korea, in het bijzonder uit 
de nieuw geïndustrialiseerde delen van de 
wereld alsook uit alle landen waarvan de
overheid de veelvuldige en overvloedige 
opbrengst van investeringen in onderzoek 
erkent.

Or. en
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Amendement 621
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoewel de EU nog steeds de grootste 
producent van wetenschappelijke 
publicaties ter wereld is, is zij in wezen een 
massaproducent van kennis met ten 
opzichte van haar grootte relatief weinig 
kenniscentra die aan de wereldtop staan 
en met grote gebieden waarop matig of 
slecht wordt gepresteerd. In vergelijking 
met de VS en nu ook in zekere mate China 
volgt de EU nog steeds een model van 
"gedistribueerde excellentie" waarbij 
middelen over een groot aantal 
onderzoekers en onderzoeksinstellingen 
worden gespreid. Een ander probleem is 
dat de openbare sector in veel EU-landen 
nog steeds geen aantrekkelijke 
voorwaarden biedt voor de beste 
onderzoekers. Deze factoren vergroten de 
relatieve onaantrekkelijkheid van Europa 
in de mondiale concurrentiestrijd om 
getalenteerde wetenschappers aan te 
trekken.

De EU is een van de grootste producenten
van wetenschappelijke publicaties ter 
wereld. In vergelijking met de VS en nu 
ook in zekere mate China volgt de EU een 
model van "gedistribueerde excellentie" 
waarbij middelen over een groot aantal 
onderzoekers en onderzoeksinstellingen 
worden gespreid. Een ander probleem is 
dat de openbare sector in veel EU-landen 
nog steeds geen aantrekkelijke 
voorwaarden biedt voor de beste 
onderzoekers. Deze factoren vergroten de 
relatieve onaantrekkelijkheid van Europa 
in de mondiale concurrentiestrijd om 
getalenteerde wetenschappers aan te 
trekken.

Or. en

Amendement 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoewel de EU nog steeds de grootste 
producent van wetenschappelijke 
publicaties ter wereld is, is zij in wezen een 
massaproducent van kennis met ten 
opzichte van haar grootte relatief weinig 

De EU is nog steeds de grootste producent 
van wetenschappelijke publicaties ter 
wereld; zij is in wezen een massaproducent 
van kennis die nog steeds een model van 
"gedistribueerde excellentie" volgt waarbij 
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kenniscentra die aan de wereldtop staan 
en met grote gebieden waarop matig of 
slecht wordt gepresteerd. In vergelijking 
met de VS en nu ook in zekere mate 
China volgt de EU nog steeds een model 
van "gedistribueerde excellentie" waarbij 
middelen over een groot aantal 
onderzoekers en onderzoeksinstellingen 
worden gespreid. Een ander probleem is 
dat de openbare sector in veel EU-landen 
nog steeds geen aantrekkelijke 
voorwaarden biedt voor de beste 
onderzoekers. Deze factoren vergroten de 
relatieve onaantrekkelijkheid van Europa 
in de mondiale concurrentiestrijd om 
getalenteerde wetenschappers aan te 
trekken.

middelen over een relatief groot aantal 
onderzoekers en onderzoeksinstellingen 
worden gespreid. Helaas liggen de 
investeringen in onderzoek vanuit de 
openbare sector in veel EU-landen 
onacceptabel laag en biedt deze sector 
derhalve geen aantrekkelijke voorwaarden 
voor de beste onderzoekers. Deze 
laatstgenoemde factoren beperken de 
relatieve aantrekkelijkheid van Europa in 
de mondiale concurrentiestrijd om 
getalenteerde wetenschappers aan te 
trekken.

Or. en

Motivering

Wij bestrijden ten zeerste dat het model van "gedistribueerde excellentie" een negatief effect 
op het mondiale concurrentievermogen zou hebben. Deze bewering wordt absoluut NIET 
door enig bewijs gestaafd. Ook in de VS zijn in afgelegen universiteiten en onderzoekscentra 
"locaties van excellentie" te vinden. Daarnaast staat dit begrip haaks op het door de meeste 
lidstaten en geassocieerde landen gevoerde beleid inzake "excellentie verspreiden" over al 
hun regio's (zie bijvoorbeeld het Duits beleid voor de oostelijke deelstaten).

Amendement 623
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoewel de EU nog steeds de grootste 
producent van wetenschappelijke 
publicaties ter wereld is, is zij in wezen een 
massaproducent van kennis met ten 
opzichte van haar grootte relatief weinig 
kenniscentra die aan de wereldtop staan en 
met grote gebieden waarop matig of slecht 
wordt gepresteerd. In vergelijking met de 
VS en nu ook in zekere mate China volgt 
de EU nog steeds een model van 

Hoewel de EU nog steeds de grootste 
producent van wetenschappelijke 
publicaties ter wereld is, is zij in wezen een 
massaproducent van kennis met ten 
opzichte van haar grootte relatief weinig 
kenniscentra die aan de wereldtop staan en 
met grote gebieden waarop matig of slecht 
wordt gepresteerd. In vergelijking met de 
VS en nu ook in zekere mate China volgt 
de EU nog steeds een model van 
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"gedistribueerde excellentie" waarbij 
middelen over een groot aantal 
onderzoekers en onderzoeksinstellingen 
worden gespreid. Een ander probleem is 
dat de openbare sector in veel EU-landen 
nog steeds geen aantrekkelijke 
voorwaarden biedt voor de beste 
onderzoekers. Deze factoren vergroten de 
relatieve onaantrekkelijkheid van Europa 
in de mondiale concurrentiestrijd om 
getalenteerde wetenschappers aan te 
trekken.

"gedistribueerde excellentie" waarbij 
middelen over een groot aantal 
onderzoekers en onderzoeksinstellingen 
worden gespreid. Een ander probleem is 
dat de openbare sector in veel EU-landen 
nog steeds geen aantrekkelijke 
voorwaarden biedt voor de beste 
onderzoekers. Deze factoren vergroten de 
relatieve onaantrekkelijkheid van Europa 
in de mondiale concurrentiestrijd om 
getalenteerde wetenschappers aan te 
trekken. Horizon Europa moet dan ook 
gericht zijn op het uitbouwen van 
Europese excellentie.

Or. en

Amendement 624
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het wereldwijde onderzoekslandschap 
maakt grote veranderingen door en wordt 
steeds meer multipolair omdat een 
toenemend aantal opkomende landen, en 
met name China, zijn wetenschappelijke 
productie aan het uitbreiden is. In 2000 
waren de EU en de Verenigde Staten nog 
goed voor bijna twee derde van de 
wereldwijde uitgaven voor onderzoek en 
ontwikkeling, maar in 2013 bedroeg hun 
aandeel nog minder dan de helft.

Het wereldwijde onderzoekslandschap 
maakt grote veranderingen door en wordt 
steeds meer multipolair omdat een 
toenemend aantal opkomende landen, en 
met name China, zijn wetenschappelijke 
productie aan het uitbreiden is. In 2000 
waren de EU en de Verenigde Staten nog 
goed voor bijna twee derde van de 
wereldwijde uitgaven voor onderzoek en 
ontwikkeling, maar in 2013 bedroeg hun 
aandeel nog minder dan de helft. Ook uit 
het Europees innovatiescorebord 2018 
blijkt dat overheidsuitgaven op het gebied 
van O&O in de hele EU lager liggen dan 
in 2010 en niet voldoen aan de reeds lang 
bestaande doelstelling om 3 % van het bbp 
aan O&O-activiteiten te besteden.

Or. en
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Amendement 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC ondersteunt de beste onderzoekers 
met flexibele langetermijnfinanciering om 
baanbrekend en veelbelovend maar riskant 
onderzoek te doen. De ERC is autonoom 
en wordt geleid door de Wetenschappelijke 
Raad, die bestaat uit wetenschappers, 
ingenieurs en geleerden met een 
uitstekende reputatie en passende 
deskundigheid en diversiteit. De ERC kan 
uit een groter reservoir aan talenten en 
ideeën putten dan nationale initiatieven en 
stimuleert excellentie door de manier 
waarop de beste onderzoekers en de beste 
ideeën met elkaar concurreren.

De ERC ondersteunt getalenteerde
onderzoekers met flexibele 
langetermijnfinanciering om baanbrekend 
en veelbelovend maar riskant onderzoek te 
doen. De ERC is autonoom en wordt geleid 
door de Wetenschappelijke Raad, die 
bestaat uit wetenschappers, ingenieurs en 
geleerden met een uitstekende reputatie en 
passende deskundigheid en diversiteit, en 
een evenwichtige samenstelling 
vertegenwoordigt met betrekking tot 
gender en de verschillende disciplines. De 
ERC kan uit een groter reservoir aan 
talenten en ideeën putten dan nationale 
initiatieven en stimuleert hoogwaardig 
onderzoek binnen alle gebieden van 
wetenschap door de manier waarop de 
beste onderzoekers en de beste ideeën 
concurreren en deze onderzoekers 
samenwerken ter bevordering van de hele 
menselijke samenleving.

Or. en

Amendement 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC ondersteunt de beste onderzoekers 
met flexibele langetermijnfinanciering om 
baanbrekend en veelbelovend maar riskant 
onderzoek te doen. De ERC is autonoom 
en wordt geleid door de Wetenschappelijke 
Raad, die bestaat uit wetenschappers, 
ingenieurs en geleerden met een 

De ERC ondersteunt de beste 
onderzoekers, en besteedt hierbij speciaal 
aandacht aan jonge onderzoekers, met 
flexibele langetermijnfinanciering om 
baanbrekend en veelbelovend maar riskant 
onderzoek te doen. De ERC is autonoom 
en wordt geleid door de Wetenschappelijke 
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uitstekende reputatie en passende 
deskundigheid en diversiteit. De ERC kan 
uit een groter reservoir aan talenten en 
ideeën putten dan nationale initiatieven en 
stimuleert excellentie door de manier 
waarop de beste onderzoekers en de beste 
ideeën met elkaar concurreren.

Raad, die bestaat uit wetenschappers, 
ingenieurs en geleerden met een 
uitstekende reputatie en passende 
deskundigheid en diversiteit. De ERC kan 
uit een groter reservoir aan talenten en 
ideeën putten dan nationale initiatieven en 
stimuleert excellentie door de manier 
waarop de beste onderzoekers en de beste 
ideeën met elkaar concurreren.

Or. en

Amendement 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de ERC gefinancierd 
grensverleggend onderzoek heeft een 
aanzienlijk rechtstreeks effect in de vorm 
van vorderingen op de onontgonnen 
gebieden van de wetenschap en maakt de 
weg vrij voor nieuwe en vaak onverwachte 
wetenschappelijke en technologische 
resultaten en nieuwe onderzoeksdomeinen. 
Dit leidt op zijn beurt tot radicaal nieuwe 
ideeën die innovatie en zakelijke 
vindingrijkheid stimuleren en sociale 
uitdagingen aanpakken. De ERC heeft 
bovendien een aanzienlijk structureel effect 
aangezien hij de kwaliteit van het Europese 
onderzoekssysteem ook los van de door de 
ERC gefinancierde onderzoekers en acties 
verbetert. Door de ERC gefinancierde 
acties en onderzoekers maken van 
grensverleggend onderzoek in Europa een 
inspirerend streefdoel door het meer 
aanzien te geven en aantrekkelijker te 
maken als werkplek en partner voor de 
beste onderzoekers uit de hele wereld. Het 
prestige dat gepaard gaat met het onderdak 
bieden aan door de ERC gefinancierde 
onderzoekers, leidt tot concurrentie tussen 
de Europese universiteiten en 

Door de ERC gefinancierd 
grensverleggend onderzoek dient een 
aanzienlijk effect te hebben in de vorm van 
vorderingen op de onontgonnen gebieden 
van de wetenschap en maakt de weg vrij 
voor nieuwe en vaak onverwachte 
wetenschappelijke, technologische en 
maatschappelijke resultaten en nieuwe 
onderzoeksdomeinen. Dit kan op zijn beurt 
leiden tot radicaal nieuwe ideeën die 
innovatie en zakelijke vindingrijkheid 
stimuleren en sociale uitdagingen 
aanpakken. De ERC heeft bovendien een 
aanzienlijk structureel effect aangezien hij 
de kwaliteit van het Europese 
onderzoekssysteem ook los van de door de 
ERC gefinancierde onderzoekers en acties 
verbetert. Door de ERC gefinancierde 
acties en onderzoekers maken van 
grensverleggend onderzoek in Europa een 
inspirerend streefdoel door het meer 
aanzien te geven en aantrekkelijker te 
maken als werkplek en partner voor de 
beste onderzoekers uit de hele wereld. Het 
prestige dat gepaard gaat met het onderdak 
bieden aan door de ERC gefinancierde 
onderzoekers, leidt tot concurrentie tussen 
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onderzoeksinstellingen om de 
aantrekkelijkste voorwaarden voor 
toponderzoekers te bieden en kan hen 
onrechtstreeks helpen hun relatieve sterke 
en zwakke punten te beoordelen en kan tot 
hervormingen leiden.

de Europese universiteiten en 
onderzoeksinstellingen om de 
aantrekkelijkste voorwaarden voor 
toponderzoekers te bieden en kan hen 
onrechtstreeks helpen hun relatieve sterke 
en zwakke punten te beoordelen en kan tot 
hervormingen leiden.

Or. en

Motivering

Hoogwaardig en grensverleggend onderzoek op het gebied van sociale wetenschappen en 
geesteswetenschappen mag nooit worden verwaarloosd.

Amendement 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sinds de ERC tien jaar geleden is 
opgericht, is de kloof tussen de VS en de 
EU-landen kleiner geworden wat 
onderzoeksprestaties betreft. De ERC 
financiert een relatief klein percentage van 
al het Europees onderzoek, maar bereikt 
daarmee wel een onevenredig groot 
wetenschappelijk effect. De gemiddelde 
citatie-impact van het door de ERC 
ondersteunde onderzoek is vergelijkbaar 
met die van de beste 
onderzoeksuniversiteiten ter wereld. De 
onderzoeksprestaties van de ERC zijn 
uitzonderlijk goed in vergelijking met de 
grootste financiers van onderzoek 
wereldwijd. De ERC financiert veel 
grensverleggend onderzoek op veel van de 
onderzoeksgebieden die het meest worden 
geciteerd, met inbegrip van de snel 
opkomende gebieden. Hoewel ERC-
financiering op grensverleggend 
onderzoek is gericht, heeft het tot een 
aanzienlijk aantal patenten geleid.

De ERC financiert een relatief klein 
percentage van al het Europees onderzoek, 
maar bereikt daarmee wel een onevenredig 
groot wetenschappelijk effect. De 
gemiddelde citatie-impact van het door de 
ERC ondersteunde onderzoek is 
vergelijkbaar met die van de beste 
onderzoeksuniversiteiten ter wereld. De 
onderzoeksprestaties van de ERC zijn 
vergelijkbaar met en soms hoger dan die 
van de grootste financiers van onderzoek 
wereldwijd. De ERC financiert veel 
grensverleggend onderzoek op veel van de 
onderzoeksgebieden die het meest worden 
geciteerd, met inbegrip van de snel 
opkomende gebieden.
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Or. en

Motivering

Gezien het relatief lage aantal ERC-begunstigden ten opzichte van de onderzoekerspopulatie, 
lijkt het eerlijk gezegd onrealistisch om te stellen dat er een structureel verband bestaat 
tussen de oprichting van de ERC en het kleiner worden van de kloof tussen de EU en de VS 
waar het onderzoeksprestaties betreft.

Amendement 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er is dus duidelijk bewijs dat de ERC met 
zijn oproepen uitstekende onderzoekers 
aantrekt en financiert en de ERC-acties 
leiden tot een aanzienlijk aantal van de 
belangrijkste en meest invloedrijke 
onderzoeksresultaten wereldwijd op 
opkomende gebieden die doorbraken en 
grote vorderingen met zich meebrengen. 
Het werk van ERC-begunstigden is zeer 
interdisciplinair en ERC-begunstigden 
werken internationaal samen en maken hun 
resultaten toegankelijk op alle 
onderzoeksgebieden, met inbegrip van de 
sociale wetenschappen en de 
geesteswetenschappen.

Er is dus duidelijk bewijs dat de ERC met 
zijn oproepen uitstekende onderzoekers 
aantrekt en financiert en dat de ERC-acties 
leiden tot een aanzienlijk aantal van de 
belangrijkste en meest invloedrijke 
onderzoeksresultaten wereldwijd op 
opkomende gebieden die doorbraken en 
grote vorderingen met zich meebrengen. 
ERC-begunstigden werken internationaal 
samen en maken hun resultaten 
toegankelijk op alle onderzoeksgebieden, 
met inbegrip van de sociale wetenschappen 
en de geesteswetenschappen. Het werk van 
ERC-begunstigden zal bovendien naar 
verwachting een toenemend 
interdisciplinair karakter krijgen.

Or. en

Motivering

Interdisciplinariteit betreft een ambitieuze en nastrevenswaardige doelstelling, maar 
desalniettemin een doelstelling die bij lange na nog niet is behaald.

Amendement 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.1 – alinea 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zijn ook al bewijzen dat ERC-subsidies 
wegens het sterke benchmarkeffect ook op 
de langere termijn een invloed hebben op 
carrières, op de opleiding van 
hooggekwalificeerde postdocs en 
doctoren, op het vergroten van de 
zichtbaarheid en het prestige van Europees 
onderzoek en op nationale 
onderzoekssystemen. Dit effect is 
bijzonder waardevol in het model van 
gedistribueerde excellentie van de EU, 
omdat de status van ERC-financiering kan 
dienen als een meer betrouwbare indicator 
van onderzoekskwaliteit dan erkenning op 
basis van de status van instellingen en 
deze kan vervangen. Dit maakt het voor 
individuen, instellingen, regio's en landen 
mogelijk om initiatieven te nemen en het 
onderzoek waar zij bijzonder sterk in zijn, 
op te schalen.

Er zijn ook bewijzen dat ERC-subsidies 
wegens het sterke benchmarkeffect ook op 
de langere termijn een invloed hebben op 
carrières, op de opleiding van 
hooggekwalificeerde erkende 
onderzoekers en houders van een 
doctorsgraad, op het vergroten van de 
zichtbaarheid en het prestige van Europees 
onderzoek en op nationale 
onderzoekssystemen. Dit effect is 
bijzonder waardevol in het model van 
gedistribueerde excellentie van de EU, 
omdat de status van ERC-financiering kan 
dienen als een betrouwbare en 
eenvoudigere indicator van 
onderzoekskwaliteit dan andere 
momenteel gehanteerde indicatoren en 
deze kan vervangen. Dit maakt het voor 
individuen, instellingen, regio's en landen 
mogelijk om initiatieven te nemen en het 
onderzoek waar zij bijzonder sterk in zijn, 
op te schalen.

Or. en

Motivering

Het is zaak een meer algemeen aanvaarde en meer Europese definitie voor profielen voor 
onderzoekscarrières vast te stellen (https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-
development/training-researchers/research-profiles-descriptors).

De voorgestelde indicator voor het verkrijgen van ERC-subsidies zou hoe dan ook een 
indicator van de "status" van instellingen vormen. Als gevolg hiervan stellen we voor de 
betreffende zin te wijzigen.

Amendement 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van door de ERC gefinancierd onderzoek 
wordt verwacht dat het tot vorderingen op 

Van door de ERC gefinancierd onderzoek 
wordt verwacht dat het tot vorderingen op 



AM\1159886NL.docx 45/99 PE625.595v01-00

NL

de onontgonnen gebieden van de 
wetenschap leidt, met wetenschappelijke 
publicaties van de hoogste kwaliteit, alsook 
tot onderzoeksresultaten met een groot 
maatschappelijk en economisch effect en 
de ERC moet een duidelijk en inspirerend 
doel stellen voor grensverleggend 
onderzoek in de EU, in Europa en 
internationaal. Om de EU aantrekkelijker 
te maken voor de beste wetenschappers 
van de wereld, zal de ERC streven naar een 
meetbare verbetering van het aandeel van 
de EU in de 1 % meest geciteerde 
publicaties ter wereld alsook naar een 
aanzienlijke stijging van het aantal 
excellente onderzoekers van buiten Europa 
die de ERC financiert. De ERC-
financiering wordt verstrekt op basis van 
de volgende beproefde beginselen. Het 
enige criterium voor de toekenning van 
ERC-subsidies is wetenschappelijke 
excellentie. De ERC functioneert op basis 
van een bottom-upbenadering zonder 
vooraf bepaalde prioriteiten.

de onontgonnen gebieden van de 
wetenschap leidt, met wetenschappelijke 
publicaties van de hoogste kwaliteit, alsook 
tot onderzoeksresultaten met een groot 
maatschappelijk en economisch effect en 
de ERC moet een duidelijk en inspirerend 
doel stellen voor grensverleggend 
onderzoek in de EU, in Europa en 
internationaal. Om de EU aantrekkelijker 
te maken voor de beste wetenschappers 
van de wereld, zal de ERC streven naar een 
meetbare verbetering van het aandeel van 
de EU in de 1 % meest geciteerde 
publicaties ter wereld alsook naar een 
aanzienlijke stijging van het aantal 
excellente onderzoekers van buiten Europa 
die de ERC financiert. De ERC-
financiering wordt verstrekt op basis van 
de volgende beproefde beginselen. Het 
enige criterium voor de toekenning van 
ERC-subsidies is wetenschappelijke 
excellentie. De ERC functioneert op basis 
van een bottom-upbenadering zonder 
vooraf bepaalde prioriteiten. Er dient een 
gezond evenwicht te bestaan tussen 
fundamenteel, toegepast en translationeel 
onderzoek en ontwikkeling teneinde 
nieuwe ontdekkingen snel in 
daadwerkelijke technologieën en 
commerciële producten om te zetten.

Or. en

Amendement 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van door de ERC gefinancierd onderzoek 
wordt verwacht dat het tot vorderingen op 
de onontgonnen gebieden van de 
wetenschap leidt, met wetenschappelijke 
publicaties van de hoogste kwaliteit, alsook 
tot onderzoeksresultaten met een groot 

Van door de ERC gefinancierd onderzoek 
wordt verwacht dat het tot vorderingen op 
de onontgonnen gebieden van de 
wetenschap leidt, met wetenschappelijke 
publicaties van de hoogste kwaliteit, alsook 
tot onderzoeksresultaten met een groot 



PE625.595v01-00 46/99 AM\1159886NL.docx

NL

maatschappelijk en economisch effect en 
de ERC moet een duidelijk en inspirerend 
doel stellen voor grensverleggend 
onderzoek in de EU, in Europa en 
internationaal. Om de EU aantrekkelijker 
te maken voor de beste wetenschappers 
van de wereld, zal de ERC streven naar een 
meetbare verbetering van het aandeel van 
de EU in de 1 % meest geciteerde 
publicaties ter wereld alsook naar een 
aanzienlijke stijging van het aantal 
excellente onderzoekers van buiten Europa 
die de ERC financiert. De ERC-
financiering wordt verstrekt op basis van 
de volgende beproefde beginselen. Het 
enige criterium voor de toekenning van 
ERC-subsidies is wetenschappelijke 
excellentie. De ERC functioneert op basis 
van een bottom-upbenadering zonder 
vooraf bepaalde prioriteiten.

maatschappelijk, ecologisch en 
economisch effect en de ERC moet een 
duidelijk en inspirerend doel stellen voor 
grensverleggend onderzoek in de EU, in 
Europa en internationaal. Om de EU 
aantrekkelijker te maken voor de beste 
wetenschappers van de wereld, zal de ERC 
streven naar een meetbare verbetering van 
het aandeel van de EU in de 1 % meest 
geciteerde publicaties ter wereld alsook 
naar een aanzienlijke stijging van het 
aantal zeer getalenteerde onderzoekers van 
buiten Europa die de ERC financiert. De 
ERC-financiering wordt verstrekt op basis 
van de volgende beproefde beginselen. Het 
enige criterium voor de toekenning van 
ERC-subsidies is hoogwaardig onderzoek 
waarmee het grootste effect op de
wetenschappelijke vooruitgang wordt 
verwacht. De ERC functioneert op basis 
van een bottom-upbenadering zonder 
vooraf bepaalde prioriteiten.

Or. en

Motivering

De zin "Het enige criterium [...] is wetenschappelijke excellentie" vestigt niet alleen wederom 
de aandacht op het begrip "excellentie" dat, zoals al eerder gezegd, (in tegenstelling tot 
kwaliteit) niet meetbaar is, en dan ook niet als criterium kan worden gehanteerd, maar 
strookt bovendien niet met de in andere alinea's vermelde effecten van de ERC (in de ruimst 
mogelijke zin), alsook niet met het eerste deel van deze alinea. Als gevolg hiervan stellen we 
voor de betreffende zin te wijzigen.

Amendement 633
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van door de ERC gefinancierd onderzoek 
wordt verwacht dat het tot vorderingen op 
de onontgonnen gebieden van de 
wetenschap leidt, met wetenschappelijke 
publicaties van de hoogste kwaliteit, alsook 

Van door de ERC gefinancierd onderzoek 
wordt verwacht dat het tot vorderingen op 
de onontgonnen gebieden van de 
wetenschap leidt, met wetenschappelijke 
publicaties van de hoogste kwaliteit, alsook 
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tot onderzoeksresultaten met een groot 
maatschappelijk en economisch effect en 
de ERC moet een duidelijk en inspirerend 
doel stellen voor grensverleggend 
onderzoek in de EU, in Europa en 
internationaal. Om de EU aantrekkelijker 
te maken voor de beste wetenschappers 
van de wereld, zal de ERC streven naar een 
meetbare verbetering van het aandeel van 
de EU in de 1 % meest geciteerde 
publicaties ter wereld alsook naar een 
aanzienlijke stijging van het aantal 
excellente onderzoekers van buiten Europa 
die de ERC financiert. De ERC-
financiering wordt verstrekt op basis van 
de volgende beproefde beginselen. Het 
enige criterium voor de toekenning van 
ERC-subsidies is wetenschappelijke 
excellentie. De ERC functioneert op basis 
van een bottom-upbenadering zonder 
vooraf bepaalde prioriteiten.

tot onderzoeksresultaten met een groot 
maatschappelijk, economisch en 
milieueffect en de ERC moet een duidelijk 
en inspirerend doel stellen voor 
grensverleggend onderzoek in de EU, in 
Europa en internationaal. Om de EU 
aantrekkelijker te maken voor de beste 
wetenschappers van de wereld, zal de ERC 
streven naar een meetbare verbetering van 
het aandeel van de EU in de 1 % meest 
geciteerde publicaties ter wereld alsook 
naar een aanzienlijke stijging van het 
aantal excellente onderzoekers van buiten 
Europa die de ERC financiert. De ERC-
financiering wordt verstrekt op basis van 
de volgende beproefde beginselen. Het 
enige criterium voor de toekenning van 
ERC-subsidies is wetenschappelijke 
excellentie. De ERC functioneert op basis 
van een bottom-upbenadering zonder 
vooraf bepaalde prioriteiten.

Or. it

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de milieudimensie: 25 % van Horizon Europa moet 
worden gewijd aan het milieu.

Amendement 634
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van door de ERC gefinancierd onderzoek 
wordt verwacht dat het tot vorderingen op 
de onontgonnen gebieden van de 
wetenschap leidt, met wetenschappelijke 
publicaties van de hoogste kwaliteit, alsook 
tot onderzoeksresultaten met een groot 
maatschappelijk en economisch effect en 
de ERC moet een duidelijk en inspirerend 
doel stellen voor grensverleggend 

Van door de ERC gefinancierd onderzoek 
wordt verwacht dat het tot vorderingen op 
de onontgonnen gebieden van de 
wetenschap leidt, met wetenschappelijke 
publicaties van de hoogste kwaliteit, alsook 
tot onderzoeksresultaten met een groot 
maatschappelijk, economisch en 
klimaateffect en de ERC moet een 
duidelijk en inspirerend doel stellen voor 
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onderzoek in de EU, in Europa en 
internationaal. Om de EU aantrekkelijker 
te maken voor de beste wetenschappers 
van de wereld, zal de ERC streven naar een 
meetbare verbetering van het aandeel van 
de EU in de 1 % meest geciteerde 
publicaties ter wereld alsook naar een 
aanzienlijke stijging van het aantal 
excellente onderzoekers van buiten Europa 
die de ERC financiert. De ERC-
financiering wordt verstrekt op basis van 
de volgende beproefde beginselen. Het 
enige criterium voor de toekenning van 
ERC-subsidies is wetenschappelijke 
excellentie. De ERC functioneert op basis 
van een bottom-upbenadering zonder 
vooraf bepaalde prioriteiten.

grensverleggend onderzoek in de EU, in 
Europa en internationaal. Om de EU 
aantrekkelijker te maken voor de beste 
wetenschappers van de wereld, zal de ERC 
streven naar een meetbare verbetering van 
het aandeel van de EU in de 1 % meest 
geciteerde publicaties ter wereld alsook 
naar een aanzienlijke stijging van het 
aantal excellente onderzoekers van buiten 
Europa die de ERC financiert. De ERC-
financiering wordt verstrekt op basis van 
de volgende beproefde beginselen. Het 
enige criterium voor de toekenning van 
ERC-subsidies is wetenschappelijke 
excellentie. De ERC functioneert op basis 
van een bottom-upbenadering zonder 
vooraf bepaalde prioriteiten.

Or. en

Amendement 635
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– beginnende onderzoekers met 
uitstekende ideeën om de overstap naar 
onafhankelijkheid te maken terwijl zij hun 
eigen onderzoeksteam of programma 
consolideren;

– onderzoekers die zich aan het 
begin of halverwege hun loopbaan 
bevinden voorzien van geavanceerde 
instrumenten om hun eigen 
onderzoeksteams of -lijnen te ontwikkelen 
of consolideren teneinde hun overstap 
naar onafhankelijkheid in de meest 
productieve fase van hun loopbaan te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Voorstel voor een besluit
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Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– beginnende onderzoekers met 
uitstekende ideeën om de overstap naar 
onafhankelijkheid te maken terwijl zij hun 
eigen onderzoeksteam of programma 
consolideren;

– beginnende en jonge onderzoekers 
met uitstekende ideeën om de overstap 
naar onafhankelijkheid te maken terwijl zij 
hun eigen onderzoeksteam of programma 
consolideren, met inbegrip van 
overbruggingsactiviteiten van MSCA naar 
de ERC (pre-ERC);

Or. en

Amendement 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– beginnende onderzoekers met 
uitstekende ideeën om de overstap naar 
onafhankelijkheid te maken terwijl zij hun 
eigen onderzoeksteam of programma 
consolideren;

– beginnende onderzoekers met 
uitstekende ideeën op elk 
onderzoeksgebied, zowel met betrekking 
tot basisonderzoek als toegepast 
onderzoek, om de overstap naar 
onafhankelijkheid te maken terwijl zij hun 
eigen onderzoeksteam of programma 
consolideren;

Or. en

Amendement 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– beginnende onderzoekers met 
uitstekende ideeën om de overstap naar 
onafhankelijkheid te maken terwijl zij hun 

– erkende onderzoekers met 
uitstekende ideeën om de overstap naar 
onafhankelijkheid te maken terwijl zij hun 
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eigen onderzoeksteam of programma 
consolideren;

eigen onderzoeksteam of programma 
consolideren;

Or. en

Motivering

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors.

Amendement 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – alinea 2 – punt 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de algemene wetenschappelijke 
strategie voor de ERC opstellen in het licht 
van wetenschappelijke kansen en de 
Europese wetenschappelijke behoeften;

– de algemene wetenschappelijke
strategie voor de ERC opstellen, in 
samenhang met het strategisch plan in het 
kader van Horizon Europa, in het licht 
van wetenschappelijke kansen en de 
Europese wetenschappelijke behoeften;

Or. en

Motivering

Indien dit een onderdeel van het kaderprogramma vormt, moet deze benadering worden 
gevolgd, aangezien het anders als volledig onafhankelijk programma zou moeten fungeren 
met andere financiële middelen en op basis van een ander wetgevingsinitiatief.

Amendement 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – alinea 2 – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ervoor zorgen dat ERC-subsidies 
worden uitgevoerd overeenkomstig 
eenvoudige, transparante procedures 
waarbij de nadruk op excellentie blijft 
liggen, het nemen van initiatieven wordt 

– ervoor zorgen dat ERC-subsidies 
worden uitgevoerd overeenkomstig 
eenvoudige, transparante procedures 
waarbij de nadruk op een hoge 
wetenschappelijke kwaliteit blijft liggen, 
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aangemoedigd en flexibiliteit met 
verantwoordingsplicht wordt 
gecombineerd door de voortdurende 
monitoring van de kwaliteit van de 
verrichtingen en uitvoering;

het nemen van initiatieven wordt 
aangemoedigd en flexibiliteit met 
verantwoordingsplicht wordt 
gecombineerd door de voortdurende 
monitoring van de kwaliteit van de 
verrichtingen en uitvoering;

Or. en

Amendement 641
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – alinea 2 – punt 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de prestaties van de ERC en de 
kwaliteit en het effect van het door de ERC 
gefinancierde onderzoek beoordelen en 
aanbevelingen voor corrigerende of 
toekomstige acties doen;

– de prestaties van de ERC en de 
kwaliteit en het effect van het door de ERC 
gefinancierde onderzoek beoordelen en
aanbevelingen voor corrigerende of 
toekomstige acties doen; dit behelst onder 
meer het aandringen op klimaatrelevantie 
in de ingediende voorstellen in het geval 
uit hoofde van het programma minder 
dan 50 % aan klimaatrelevante uitgaven 
wordt besteed zoals bepaald in artikel 6 ter 
(nieuw) van de [Verordening tot 
vaststelling van het specifieke programma 
tot uitvoering van Horizon Europa – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie];

Or. en

Amendement 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – alinea 2 – punt 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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– de prestaties van de ERC en de 
kwaliteit en het effect van het door de ERC 
gefinancierde onderzoek beoordelen en 
aanbevelingen voor corrigerende of 
toekomstige acties doen;

– de prestaties van de ERC en de 
kwaliteit en het effect van het door de ERC 
gefinancierde onderzoek periodiek door 
derden laten beoordelen en evalueren en 
dienovereenkomstig aanbevelingen 
vaststellen en richtsnoeren formuleren
voor corrigerende of toekomstige acties;

Or. en

Motivering

Zoals al eerder vermeld, kunnen de beoordeling en evaluatie van de prestaties van de ERC 
niet aan de ERC zelf worden overgelaten. Dit is in overeenstemming met het beginsel van 
goede administratieve praktijken.

Amendement 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter van de ERC verblijft voor de 
duur van de aanstelling in Brussel en 
besteedt het grootste deel van haar/zijn 
werktijd1 aan de ERC. Zij/hij krijgt een 
vergoeding die in verhouding staat tot die 
van het hoger management van de 
Commissie en krijgt de nodige 
ondersteuning van de specifieke 
uitvoeringsstructuur om haar/zijn functies 
uit te voeren.

De voorzitter van de ERC verblijft voor de 
duur van de aanstelling in Brussel en dient 
zich fulltime voor de ERC in te zetten. 
Zij/hij krijgt een vergoeding die in 
verhouding staat tot die van het hoger 
management van de Commissie en krijgt 
de nodige ondersteuning van de specifieke 
uitvoeringsstructuur om haar/zijn functies 
uit te voeren.
Zij/hij mag op het niveau van de Raad 
geen openbare of particuliere instelling 
vertegenwoordigen of deelnemen aan 
activiteiten die een belangenconflict met 
haar/zijn taken als voorzitter van de ERC 
kunnen veroorzaken.

_________________

1 In beginsel ten minste 80 %.

Or. en
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Amendement 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke uitvoeringsstructuur is 
verantwoordelijk voor alle aspecten van het 
administratieve beheer en de programma-
uitvoering zoals bepaald in het 
werkprogramma van de ERC. Deze 
structuur geeft met name uitvoering aan de 
evaluatieprocedures, de collegiale toetsing 
en het selectieproces in overeenstemming 
met de door de Wetenschappelijke Raad 
vastgestelde strategie, en draagt zorg voor 
het financiële en wetenschappelijke beheer 
van de subsidies. De specifieke 
uitvoeringsstructuur ondersteunt de 
Wetenschappelijke Raad bij de uitvoering 
van al zijn taken, zoals hierboven 
beschreven, met inbegrip van de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke 
strategie, de monitoring van de 
verrichtingen en de beoordeling van de 
prestaties van de ERC alsook de 
bewustmakings- en communicatie-
activiteiten, biedt toegang tot de nodige 
documenten en gegevens in haar bezit en 
houdt de Wetenschappelijke Raad op de 
hoogte van haar activiteiten.

De specifieke uitvoeringsstructuur is 
verantwoordelijk voor alle aspecten van het 
administratieve beheer en de programma-
uitvoering zoals bepaald in het 
werkprogramma van de ERC. Deze 
structuur geeft met name uitvoering aan de 
evaluatieprocedures, de collegiale toetsing 
en het selectieproces in overeenstemming 
met de door de Wetenschappelijke Raad 
vastgestelde strategie, en draagt zorg voor 
het financiële en wetenschappelijke beheer 
van de subsidies. De specifieke 
uitvoeringsstructuur ondersteunt de 
Wetenschappelijke Raad bij de uitvoering 
van zijn taken, zoals hierboven beschreven, 
met inbegrip van de monitoring van de 
verrichtingen alsook de bewustmakings- en 
communicatie-activiteiten, biedt toegang 
tot de nodige documenten en gegevens in 
haar bezit en houdt de Wetenschappelijke 
Raad op de hoogte van haar activiteiten.

Or. en

Motivering

Het betrekken van de specifieke uitvoeringsstructuur bij "de ontwikkeling van de 
wetenschappelijke strategie van de ERC" lijkt totaal niet op zijn plaats. Zoals al eerder 
vermeld, moeten de beoordeling en evaluatie van de prestaties van de ERC bovendien aan 
derden worden overgelaten.

Amendement 645
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een besluit
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Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zorgen voor de continuïteit van de 
specifieke uitvoeringsstructuur en het 
delegeren van taken en 
verantwoordelijkheden aan die structuur, 
rekening houdend met de standpunten van 
de Wetenschappelijke Raad;

– de continuïteit van de specifieke 
uitvoeringsstructuur bewaken en het 
delegeren van taken en 
verantwoordelijkheden aan die structuur 
waarborgen, rekening houdend met de 
standpunten van de Wetenschappelijke 
Raad;

Or. en

Amendement 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – alinea 1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zorgen voor de tijdige vaststelling 
van het werkprogramma, de standpunten 
betreffende de uitvoeringsmethode en de 
nodige uitvoeringsvoorschriften met 
inbegrip van de regels van de ERC voor 
het indienen van voorstellen en de 
modelsubsidieovereenkomst van de ERC, 
rekening houdend met de standpunten van 
de Wetenschappelijke Raad;

– zorgen voor de tijdige vaststelling 
van het werkprogramma, de standpunten 
betreffende de uitvoeringsmethode en de 
nodige uitvoeringsvoorschriften met 
inbegrip van de regels van de ERC voor 
het indienen van voorstellen en de 
modelsubsidieovereenkomst van de ERC, 
rekening houdend met de standpunten van 
de Wetenschappelijke Raad en de 
strategische planning in het kader van 
Horizon Europa;

Or. en

Amendement 647
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – alinea 1 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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– als verantwoordelijke voor de 
algehele uitvoering van het 
kaderprogramma voor onderzoek toezicht 
houden op de specifieke 
uitvoeringsstructuur.

– als verantwoordelijke voor de 
algehele uitvoering van het 
kaderprogramma voor onderzoek toezicht 
houden op de specifieke 
uitvoeringsstructuur, alsook op de 
prestaties ten aanzien van de doelstelling 
om 50 % aan klimaatrelevante uitgaven te 
besteden overeenkomstig artikel 6 ter 
(nieuw) van de [Verordening tot 
vaststelling van het specifieke programma 
tot uitvoering van Horizon Europa – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie].

Or. en

Amendement 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – alinea 1 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– als verantwoordelijke voor de 
algehele uitvoering van het 
kaderprogramma voor onderzoek toezicht 
houden op de specifieke 
uitvoeringsstructuur.

– als verantwoordelijke voor de 
algehele uitvoering van het 
kaderprogramma voor onderzoek toezicht 
houden op de activiteiten van de 
Wetenschappelijke Raad en de specifieke 
uitvoeringsstructuur.

Or. en

Amendement 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa heeft behoefte aan een fundament 
aan hooggekwalificeerd en veerkrachtig 
menselijk kapitaal in onderzoek en 
innovatie dat zich gemakkelijk kan 

Europa heeft behoefte aan een in 
kwantitatieve zin belangrijk reservoir aan 
hooggekwalificeerde en veerkrachtige 
personele middelen in onderzoek en 
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aanpassen aan en duurzame oplossingen 
kan vinden voor toekomstige uitdagingen, 
zoals grote demografische veranderingen 
in Europa. Om excellentie te verzekeren 
moeten onderzoekers mobiel zijn, 
samenwerken en kennis verbreiden over 
landen, sectoren en disciplines heen, met 
de juiste combinatie van kennis en 
vaardigheden om maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken en innovatie te 
ondersteunen.

innovatie dat zich gemakkelijk kan 
aanpassen aan en duurzame oplossingen 
kan vinden voor huidige en toekomstige 
maatschappelijke uitdagingen, zoals grote 
demografische veranderingen in Europa. 
Om hoge kwaliteit te verzekeren moeten 
onderzoekers mobiel zijn, samenwerken en 
kennis verbreiden over landen, sectoren en 
disciplines heen, met de juiste combinatie 
van kennis en vaardigheden om 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en innovatie te ondersteunen.

Or. en

Amendement 650
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa heeft behoefte aan een fundament 
aan hooggekwalificeerd en veerkrachtig 
menselijk kapitaal in onderzoek en 
innovatie dat zich gemakkelijk kan 
aanpassen aan en duurzame oplossingen 
kan vinden voor toekomstige uitdagingen, 
zoals grote demografische veranderingen 
in Europa. Om excellentie te verzekeren 
moeten onderzoekers mobiel zijn, 
samenwerken en kennis verbreiden over 
landen, sectoren en disciplines heen, met 
de juiste combinatie van kennis en 
vaardigheden om maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken en innovatie te 
ondersteunen.

Europa heeft behoefte aan een fundament 
aan hooggekwalificeerd en veerkrachtig 
menselijk kapitaal in onderzoek en 
innovatie dat zich gemakkelijk kan 
aanpassen aan en duurzame oplossingen 
kan vinden voor toekomstige uitdagingen, 
zoals grote demografische veranderingen 
in Europa. Om excellentie te verzekeren 
moeten onderzoekers mobiel zijn, volledige 
toegang hebben tot hoogwaardige 
infrastructuur, samenwerken en kennis 
verbreiden over landen, sectoren en 
disciplines heen, met de juiste combinatie 
van kennis en vaardigheden om 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en innovatie te ondersteunen.

Or. en

Amendement 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey



AM\1159886NL.docx 57/99 PE625.595v01-00

NL

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mobiliteitsprogramma's zullen mannen 
en vrouwen daadwerkelijk gelijke kansen 
bieden en zullen specifieke maatregelen 
omvatten om belemmeringen die de 
mobiliteit van vrouwelijke onderzoekers in 
de weg staan, weg te werken.

Or. en

Amendement 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa is een wetenschappelijke 
mogendheid met ongeveer 1,8 miljoen 
onderzoekers, die in duizenden 
universiteiten, onderzoekscentra en 
wereldwijd toonaangevende bedrijven 
werken. De EU zal echter tegen 2027 naar 
schatting ten minste een miljoen nieuwe 
onderzoekers moeten opleiden en werk 
geven om de doelstellingen voor meer 
investeringen in onderzoek en innovatie te 
verwezenlijken. In de niet‑academische 
sector is deze behoefte bijzonder acuut. De 
EU moet haar inspanningen opdrijven om 
jonge vrouwen en mannen warm te maken 
voor een carrière in onderzoek, 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken, haar eigen onderzoekers te 
behouden en Europese onderzoekers die 
elders werken te herintegreren. Om de 
excellentie breder te spreiden moeten
bovendien de voorwaarden waaronder 
onderzoekers werken in heel de Europese 
Onderzoeksruimte (EOR) worden 
verbeterd. Hiertoe zijn sterkere banden 

Europa is een wetenschappelijke 
mogendheid met ongeveer 1,8 miljoen 
onderzoekers, die in duizenden 
universiteiten, onderzoekscentra en 
wereldwijd toonaangevende bedrijven 
werken. De EU zal echter tegen 2027 naar 
schatting ten minste een miljoen nieuwe 
onderzoekers moeten opleiden en werk 
geven om de doelstellingen voor meer 
investeringen in onderzoek en innovatie te 
verwezenlijken. In de niet‑academische 
sector is deze behoefte bijzonder acuut. De 
EU moet haar inspanningen opdrijven om 
jonge vrouwen en mannen warm te maken 
voor een carrière in onderzoek, 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken, haar eigen onderzoekers te 
behouden en Europese onderzoekers die 
elders werken te herintegreren.
Om dat doel te bereiken, moet aandacht 
worden besteed aan regelingen die het 
combineren van werk en gezin 
vergemakkelijken, onder meer door 
onderzoekers van beide geslachten meer 
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nodig met in het bijzonder de Europese 
onderwijsruimte, het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
Europees Sociaal Fonds (ESF+).

flexibiliteit te bieden om de combinatie 
van werk en gezin te vergemakkelijken. 
Het garanderen van volledige 
gendergelijkheid in alle sectoren, met 
inbegrip van wetenschap, technologie en 
innovatie, is een essentiële voorwaarde 
voor wereldwijde economische 
ontwikkeling. Om synergieën te 
waarborgen en de excellentie beter te 
spreiden blijft het Excellentiekeurmerk
bovendien van toepassing op oproepen in 
het kader van MSCA; de voorwaarden 
waaronder onderzoekers werken in heel de 
Europese Onderzoeksruimte (EOR) 
moeten worden verbeterd, onder meer 
waar het de loonkloof betreft tussen 
onderzoekers in de verschillende 
EU-lidstaten die zich bezighouden met 
projecten in het kader van de 
O&I-kaderprogramma's van de EU. 
Hiertoe zijn sterkere banden nodig met in 
het bijzonder de Europese onderwijsruimte, 
het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO) en het Europees 
Sociaal Fonds (ESF+).

Or. en

Amendement 653
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa is een wetenschappelijke 
mogendheid met ongeveer 1,8 miljoen 
onderzoekers, die in duizenden 
universiteiten, onderzoekscentra en 
wereldwijd toonaangevende bedrijven 
werken. De EU zal echter tegen 2027 naar 
schatting ten minste een miljoen nieuwe 
onderzoekers moeten opleiden en werk 
geven om de doelstellingen voor meer 
investeringen in onderzoek en innovatie te 

Europa is een wetenschappelijke 
mogendheid met ongeveer 1,8 miljoen 
onderzoekers, die in duizenden 
universiteiten, onderzoekscentra en 
wereldwijd toonaangevende bedrijven 
werken. De EU zal echter tegen 2027 naar 
schatting ten minste een miljoen nieuwe 
onderzoekers moeten opleiden en werk 
geven om de doelstellingen voor meer 
investeringen in onderzoek en innovatie te 
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verwezenlijken. In de niet‑academische 
sector is deze behoefte bijzonder acuut. De 
EU moet haar inspanningen opdrijven om 
jonge vrouwen en mannen warm te maken 
voor een carrière in onderzoek, 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken, haar eigen onderzoekers te 
behouden en Europese onderzoekers die 
elders werken te herintegreren. Om de 
excellentie breder te spreiden moeten 
bovendien de voorwaarden waaronder 
onderzoekers werken in heel de Europese 
Onderzoeksruimte (EOR) worden 
verbeterd. Hiertoe zijn sterkere banden 
nodig met in het bijzonder de Europese 
onderwijsruimte, het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
Europees Sociaal Fonds (ESF+).

verwezenlijken. In de niet‑academische 
sector is deze behoefte bijzonder acuut. De 
EU moet haar inspanningen opdrijven om 
jonge vrouwen en mannen warm te maken 
voor een carrière in onderzoek, 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken, haar eigen onderzoekers te 
behouden en Europese onderzoekers die 
elders werken te herintegreren. Om dat 
doel te bereiken, moet aandacht worden 
besteed aan regelingen die het 
combineren van werk en gezin 
vergemakkelijken. Het garanderen van 
volledige gendergelijkheid in alle 
sectoren, met inbegrip van wetenschap, 
technologie en innovatie, is een essentiële 
voorwaarde voor wereldwijde 
economische ontwikkeling. Om de 
excellentie breder te spreiden moeten 
bovendien de voorwaarden waaronder 
onderzoekers werken in heel de Europese 
Onderzoeksruimte (EOR) worden 
verbeterd. Hiertoe zijn sterkere banden 
nodig met in het bijzonder de Europese 
onderwijsruimte, het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
Europees Sociaal Fonds (ESF+).

Or. en

Amendement 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa is een wetenschappelijke 
mogendheid met ongeveer 1,8 miljoen 
onderzoekers, die in duizenden 
universiteiten, onderzoekscentra en 
wereldwijd toonaangevende bedrijven 
werken. De EU zal echter tegen 2027 naar 
schatting ten minste een miljoen nieuwe 
onderzoekers moeten opleiden en werk 
geven om de doelstellingen voor meer 

Europa is een wetenschappelijke 
mogendheid met ongeveer 1,8 miljoen 
onderzoekers, die in duizenden 
universiteiten, onderzoekscentra en 
wereldwijd toonaangevende bedrijven 
werken. De EU zal echter tegen 2027 naar 
schatting ten minste een miljoen nieuwe 
onderzoekers moeten opleiden en werk 
geven om de doelstellingen voor meer 
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investeringen in onderzoek en innovatie te 
verwezenlijken. In de niet‑academische 
sector is deze behoefte bijzonder acuut. De 
EU moet haar inspanningen opdrijven om 
jonge vrouwen en mannen warm te maken 
voor een carrière in onderzoek, 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken, haar eigen onderzoekers te 
behouden en Europese onderzoekers die 
elders werken te herintegreren. Om de 
excellentie breder te spreiden moeten 
bovendien de voorwaarden waaronder 
onderzoekers werken in heel de Europese 
Onderzoeksruimte (EOR) worden 
verbeterd. Hiertoe zijn sterkere banden 
nodig met in het bijzonder de Europese 
onderwijsruimte, het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
Europees Sociaal Fonds (ESF+).

investeringen in onderzoek en innovatie te 
verwezenlijken. In de niet‑academische 
sector is deze behoefte bijzonder acuut. De 
EU moet haar inspanningen opvoeren om 
jonge vrouwen en mannen warm te maken 
voor een carrière in onderzoek, 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken, haar eigen onderzoekers te 
behouden en Europese onderzoekers die 
elders werken te herintegreren. Om de 
excellentie en de deelname aan 
hoogwaardige programma's en 
activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie breder te spreiden, moeten 
bovendien de voorwaarden waaronder 
onderzoekers werken in heel de Europese 
Onderzoeksruimte (EOR) worden 
verbeterd. Hiertoe zijn sterkere banden 
nodig met in het bijzonder de Europese 
onderwijsruimte, het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
Europees Sociaal Fonds (ESF+).

Or. en

Amendement 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa is een wetenschappelijke 
mogendheid met ongeveer 1,8 miljoen 
onderzoekers, die in duizenden 
universiteiten, onderzoekscentra en 
wereldwijd toonaangevende bedrijven 
werken. De EU zal echter tegen 2027 naar 
schatting ten minste een miljoen nieuwe 
onderzoekers moeten opleiden en werk 
geven om de doelstellingen voor meer 
investeringen in onderzoek en innovatie te 
verwezenlijken. In de niet‑academische 
sector is deze behoefte bijzonder acuut. De 
EU moet haar inspanningen opdrijven om 
jonge vrouwen en mannen warm te maken

Europa is een wetenschappelijke 
mogendheid met ongeveer 1,8 miljoen 
onderzoekers, die in duizenden 
universiteiten, onderzoekscentra en 
wereldwijd toonaangevende bedrijven 
werken. De EU zal echter tegen 2027 naar 
schatting ten minste een miljoen nieuwe 
onderzoekers moeten opleiden en werk 
geven om de doelstellingen voor meer 
investeringen in onderzoek en innovatie te 
verwezenlijken. In de niet‑academische 
sector is deze behoefte bijzonder acuut. De 
EU moet haar inspanningen opdrijven om 
jonge vrouwen en mannen warm te maken 
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voor een carrière in onderzoek, 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken, haar eigen onderzoekers te 
behouden en Europese onderzoekers die 
elders werken te herintegreren. Om de 
excellentie breder te spreiden moeten 
bovendien de voorwaarden waaronder 
onderzoekers werken in heel de Europese 
Onderzoeksruimte (EOR) worden 
verbeterd. Hiertoe zijn sterkere banden 
nodig met in het bijzonder de Europese 
onderwijsruimte, het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
Europees Sociaal Fonds (ESF+).

voor een carrière in onderzoek, haar eigen 
onderzoekers te behouden en Europese 
onderzoekers die elders werken te 
herintegreren. Om de excellentie breder te 
spreiden moeten bovendien de 
voorwaarden waaronder onderzoekers 
werken in heel de Europese 
Onderzoeksruimte (EOR) worden 
verbeterd. Hiertoe zijn sterkere banden 
nodig met in het bijzonder de Europese 
onderwijsruimte, het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
Europees Sociaal Fonds (ESF+).

Or. en

Amendement 656
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Marie Skłodowska-Curie-acties 
(MSCA) zijn gericht op uitstekend 
onderzoek dat volledig bottom-up is en 
staan open voor elk gebied van onderzoek 
en innovatie, van basisonderzoek tot 
integratie op de markt en 
innovatiediensten. Dit omvat ook 
onderzoeksgebieden die onder het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom) vallen. Indien 
daaraan een specifieke behoefte bestaat 
en er bijkomende financieringsbronnen 
beschikbaar worden, kunnen de MSCA 
zich richten op bepaalde activiteiten in 
specifieke uitdagingen (met inbegrip van 
vastgestelde missies), soorten instellingen 
voor onderzoek en innovatie, of 
geografische locaties om in te spelen op 
veranderende vereisten in Europa op het 
gebied van vaardigheden, 

De Marie Skłodowska-Curie-acties 
(MSCA) zijn gericht op uitstekend 
onderzoek dat volledig bottom-up is en 
staan open voor elk gebied van onderzoek 
en innovatie, van basisonderzoek tot 
integratie op de markt en 
innovatiediensten. Dit omvat ook 
onderzoeksgebieden die onder het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom) vallen. Hiertoe 
worden bijkomende financieringsbronnen 
ingezet wanneer deze beschikbaar worden.
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onderzoeksopleiding, 
loopbaanontwikkeling en 
kennisoverdracht.

Or. en

Amendement 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Marie Skłodowska-Curie-acties 
(MSCA) zijn gericht op uitstekend
onderzoek dat volledig bottom-up is en 
staan open voor elk gebied van onderzoek 
en innovatie, van basisonderzoek tot 
integratie op de markt en 
innovatiediensten. Dit omvat ook 
onderzoeksgebieden die onder het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (Euratom) vallen. Indien 
daaraan een specifieke behoefte bestaat en 
er bijkomende financieringsbronnen 
beschikbaar worden, kunnen de MSCA 
zich richten op bepaalde activiteiten in 
specifieke uitdagingen (met inbegrip van 
vastgestelde missies), soorten instellingen 
voor onderzoek en innovatie, of 
geografische locaties om in te spelen op 
veranderende vereisten in Europa op het 
gebied van vaardigheden, 
onderzoeksopleiding, 
loopbaanontwikkeling en 
kennisoverdracht.

De Marie Skłodowska-Curie-acties 
(MSCA) zijn gericht op hoogwaardig
onderzoek op basis van een bottom-
upbenadering en staan open voor elk 
gebied, van basisonderzoek tot integratie 
op de markt en innovatiediensten. Dit 
omvat ook onderzoeksgebieden die onder 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie (Euratom) vallen. 
Indien daaraan een specifieke behoefte 
bestaat en er bijkomende 
financieringsbronnen beschikbaar worden, 
kunnen de MSCA zich richten op bepaalde 
activiteiten in specifieke uitdagingen (met 
inbegrip van de vastgestelde missies), 
soorten instellingen voor onderzoek en 
innovatie, of geografische locaties om in te 
spelen op veranderende vereisten in Europa 
op het gebied van vaardigheden, 
onderzoeksopleiding, 
loopbaanontwikkeling en 
kennisoverdracht.

Or. en

Amendement 658
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingsmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarmee 
onderzoekers hun onderzoekscurriculum 
kunnen uitbreiden en waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, kmo's en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
worden. Dit leidt tot meer en betere 
loopbaanperspectieven voor jonge 
postacademische onderzoekers in zowel de 
publieke als de particuliere sector.

Or. en

Amendement 659
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De MSCA zijn het voornaamste instrument 
op EU-niveau om onderzoekers uit derde 
landen aan te trekken en leveren zo een 
belangrijke bijdrage aan de wereldwijde 
samenwerking op het gebied van 
onderzoek en innovatie. Het is aangetoond 
dat de MSCA niet enkel een positieve 
invloed hebben op individuen, organisaties 
en het systeem, maar dat zij ook 
baanbrekende onderzoeksresultaten met 
een groot effect opleveren en belangrijke 
bijdragen leveren aan de aanpak van 
maatschappelijke en strategische 
uitdagingen. Het baat om op de lange 
termijn in mensen te investeren, zoals blijkt 

De MSCA zijn het voornaamste instrument 
op EU-niveau om onderzoekers uit derde 
landen aan te trekken en leveren zo een 
belangrijke bijdrage aan het Europees 
wetenschappelijk en economisch 
concurrentievermogen en de wereldwijde 
samenwerking op het gebied van 
onderzoek en innovatie. Het is aangetoond 
dat de MSCA niet enkel een positieve 
invloed hebben op individuen, organisaties 
en het systeem, maar dat zij ook 
baanbrekende onderzoeksresultaten met 
een groot effect opleveren en belangrijke 
bijdragen leveren aan de aanpak van 
maatschappelijke en strategische 



PE625.595v01-00 64/99 AM\1159886NL.docx

NL

uit het aantal nobelprijswinnaars die een 
MSCA-subsidie hebben gekregen of 
promotor zijn geweest.

uitdagingen. Het baat om op de lange 
termijn in mensen te investeren, zoals blijkt 
uit het aantal nobelprijswinnaars die een 
MSCA-subsidie hebben gekregen of 
promotor zijn geweest.

Or. en

Amendement 660
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De MSCA zijn het voornaamste instrument 
op EU-niveau om onderzoekers uit derde 
landen aan te trekken en leveren zo een 
belangrijke bijdrage aan de wereldwijde 
samenwerking op het gebied van 
onderzoek en innovatie. Het is aangetoond 
dat de MSCA niet enkel een positieve 
invloed hebben op individuen, organisaties 
en het systeem, maar dat zij ook 
baanbrekende onderzoeksresultaten met 
een groot effect opleveren en belangrijke 
bijdragen leveren aan de aanpak van 
maatschappelijke en strategische 
uitdagingen. Het baat om op de lange 
termijn in mensen te investeren, zoals blijkt 
uit het aantal nobelprijswinnaars die een 
MSCA-subsidie hebben gekregen of 
promotor zijn geweest.

De MSCA zijn samen met de ERC het 
voornaamste instrument op EU-niveau om 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken en leveren zo een belangrijke 
bijdrage aan de wereldwijde samenwerking 
op het gebied van onderzoek en innovatie. 
Het is aangetoond dat de MSCA niet enkel 
een positieve invloed hebben op 
individuen, organisaties en het systeem, 
maar dat zij ook baanbrekende 
onderzoeksresultaten met een groot effect 
opleveren en belangrijke bijdragen leveren 
aan de aanpak van maatschappelijke en 
strategische uitdagingen. Het baat om op 
de lange termijn in mensen te investeren, 
zoals blijkt uit het aantal 
nobelprijswinnaars die een MSCA-subsidie 
hebben gekregen of promotor zijn geweest.

Or. en

Amendement 661
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door wereldwijde onderzoeksconcurrentie 
tussen wetenschappers en tussen 
gastorganisaties in zowel de academische 
als de niet-academische sector en door het 
produceren en delen van hoogwaardige 
kennis over landen, sectoren en disciplines 
heen, dragen de MSCA met name bij aan 
de doelstellingen van de agenda voor 
banen, groei en investeringen, de integrale 
EU-strategie en de doelen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Door wereldwijde onderzoeksconcurrentie 
tussen wetenschappers en tussen 
gastorganisaties in zowel de academische 
als de niet-academische sector en door het 
produceren en delen van hoogwaardige 
kennis over landen, sectoren en disciplines 
heen, dragen de MSCA met name bij aan 
de doelstellingen van de agenda voor 
banen, groei en investeringen, de integrale 
EU-strategie, de doelen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties en 
de verbintenissen van de EU in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs.

Or. en

Amendement 662
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De MSCA helpen de EOR op wereldschaal 
doeltreffender, concurrerender en 
aantrekkelijker te maken. Dit kan worden 
bereikt door in te zetten op een nieuwe 
generatie hoogopgeleide onderzoekers en 
ondersteuning te bieden aan opkomend 
talent uit de hele EU en daarbuiten; door de 
verbreiding van nieuwe kennis en ideeën te 
bevorderen alsook de toepassing ervan op 
het Europees beleid, de economie en de 
maatschappij, onder andere door 
verbeterde communicatie over wetenschap 
en bewustmakingsmaatregelen; door de 
samenwerking tussen 
onderzoeksorganisaties te 
vergemakkelijken; en door een 
uitgesproken structurerend effect op de 
EOR te hebben, te ijveren voor een open 
arbeidsmarkt en normen vast te stellen 
voor hoogwaardige opleidingen, 

De MSCA helpen de EOR op wereldschaal 
doeltreffender, concurrerender en 
aantrekkelijker te maken. Dit kan worden 
bereikt door in te zetten op een nieuwe 
generatie hoogopgeleide onderzoekers en 
ondersteuning te bieden aan opkomend 
talent, met name onderzoekers die aan het 
begin van hun loopbaan staan, uit de hele 
EU en daarbuiten; voorts dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan 
onderzoekers met een hoger-
onderwijsdiploma die recentelijk als 
migrant in Europa zijn aangekomen en de 
kans moeten krijgen om zo snel mogelijk 
in de wetenschappelijke gemeenschap en 
structuren te integreren; door de 
verbreiding van nieuwe kennis en ideeën te 
bevorderen alsook de toepassing ervan op 
het Europees beleid, de economie en de 
maatschappij, onder andere door 
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aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en open 
rekrutering voor alle onderzoekers.

verbeterde communicatie over wetenschap 
en bewustmakingsmaatregelen; door de 
samenwerking tussen 
onderzoeksorganisaties te 
vergemakkelijken; en door een 
uitgesproken structurerend effect op de 
EOR te hebben, te ijveren voor een open 
arbeidsmarkt en normen vast te stellen 
voor hoogwaardige opleidingen, 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en open 
rekrutering voor alle onderzoekers, met 
bijzondere aandacht voor onderzoekers 
met een hoger-onderwijsdiploma die 
recentelijk als migrant in Europa zijn 
aangekomen.

Or. en

Amendement 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De MSCA helpen de EOR op wereldschaal 
doeltreffender, concurrerender en 
aantrekkelijker te maken. Dit kan worden 
bereikt door in te zetten op een nieuwe 
generatie hoogopgeleide onderzoekers en 
ondersteuning te bieden aan opkomend 
talent uit de hele EU en daarbuiten; door de 
verbreiding van nieuwe kennis en ideeën te 
bevorderen alsook de toepassing ervan op 
het Europees beleid, de economie en de 
maatschappij, onder andere door 
verbeterde communicatie over wetenschap 
en bewustmakingsmaatregelen; door de 
samenwerking tussen 
onderzoeksorganisaties te 
vergemakkelijken; en door een 
uitgesproken structurerend effect op de 
EOR te hebben, te ijveren voor een open 
arbeidsmarkt en normen vast te stellen 
voor hoogwaardige opleidingen, 

De MSCA helpen de EOR op wereldschaal 
doeltreffender, concurrerender en 
aantrekkelijker te maken. Dit kan worden 
bereikt door in te zetten op een nieuwe 
generatie hoogopgeleide onderzoekers en 
ondersteuning te bieden aan opkomend 
talent uit de hele EU en daarbuiten; door de 
verbreiding van nieuwe kennis en ideeën te 
bevorderen alsook de toepassing ervan op 
het Europees beleid, de economie en de 
maatschappij, onder andere door 
verbeterde communicatie over wetenschap
en bewustmakingsmaatregelen; door de 
samenwerking tussen 
onderzoeksorganisaties te 
vergemakkelijken; en door een 
uitgesproken structurerend effect op de 
EOR te hebben, te ijveren voor een open 
arbeidsmarkt, de arbeidsrechten te 
waarborgen, en normen vast te stellen voor 
hoogwaardige opleidingen, aantrekkelijke 
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aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en open 
rekrutering voor alle onderzoekers.

en niet-onzekere arbeidsvoorwaarden en 
open rekrutering voor alle onderzoekers.

Or. en

Amendement 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De MSCA helpen de EOR op wereldschaal 
doeltreffender, concurrerender en 
aantrekkelijker te maken. Dit kan worden
bereikt door in te zetten op een nieuwe 
generatie hoogopgeleide onderzoekers en 
ondersteuning te bieden aan opkomend 
talent uit de hele EU en daarbuiten; door de 
verbreiding van nieuwe kennis en ideeën te 
bevorderen alsook de toepassing ervan op 
het Europees beleid, de economie en de 
maatschappij, onder andere door 
verbeterde communicatie over wetenschap 
en bewustmakingsmaatregelen; door de 
samenwerking tussen 
onderzoeksorganisaties te 
vergemakkelijken; en door een 
uitgesproken structurerend effect op de 
EOR te hebben, te ijveren voor een open 
arbeidsmarkt en normen vast te stellen 
voor hoogwaardige opleidingen, 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en open 
rekrutering voor alle onderzoekers.

De MSCA helpen de EOR op wereldschaal 
doeltreffender, concurrerender en 
aantrekkelijker te maken. Dit wordt bereikt 
door in te zetten op een nieuwe generatie 
hoogopgeleide onderzoekers en 
ondersteuning te bieden aan opkomend 
talent uit de hele EU en daarbuiten; door de 
verbreiding van nieuwe kennis en ideeën te 
bevorderen alsook de toepassing ervan op 
het Europees beleid, de economie en de 
maatschappij, onder andere door 
verbeterde communicatie over wetenschap 
en bewustmakingsmaatregelen; door de 
samenwerking tussen 
onderzoeksorganisaties te 
vergemakkelijken; en door een 
uitgesproken structurerend effect op de 
EOR te hebben, te ijveren voor een open 
arbeidsmarkt en normen vast te stellen 
voor hoogwaardige opleidingen, 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en 
open, transparante en op verdiensten 
gebaseerde rekrutering voor alle 
onderzoekers.

Or. en

Motivering

Het is merkwaardig dat de te hoog gegrepen doelstellingen van de ERC "worden" bereikt, 
terwijl de redelijke, haalbare en al bewezen prestaties van de MSCA "kunnen worden" 
bereikt.
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Amendement 665
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.1. Excellentie bevorderen door middel 
van mobiliteit van onderzoekers over 
grenzen, sectoren en disciplines heen

2.2.1. Excellentie bevorderen door middel 
van mobiliteit van onderzoekers over 
grenzen, sectoren en disciplines heen, met 
inbegrip van toegang tot de 
onderzoeksinfrastructuur

Or. en

Amendement 666
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU moet een referentiepunt voor 
excellent onderzoek blijven, zodat zij 
aantrekkelijk is voor de meest 
veelbelovende onderzoekers uit Europa en 
daarbuiten in alle fasen van hun carrière. 
Dit kan worden bereikt door onderzoekers 
en onderzoekspersoneel in staat te stellen 
tussen landen, sectoren en disciplines te 
verhuizen en samen te werken en zo 
kwaliteitsvolle opleidings- en 
carrièrekansen te benutten. Dit zal 
carrièreoverstappen tussen de academische 
en niet-academische sector mogelijk 
maken en ondernemerschap stimuleren.

De EU moet een referentiepunt voor 
excellent onderzoek blijven, zodat zij 
aantrekkelijk is voor de meest 
veelbelovende onderzoekers uit Europa en 
daarbuiten in alle fasen van hun carrière. 
Dit kan worden bereikt door onderzoekers 
en onderzoekspersoneel in staat te stellen 
tussen landen, sectoren en disciplines te 
verhuizen en samen te werken, hen 
toegang te geven tot hoogwaardige 
infrastructuur, en zo kwaliteitsvolle 
opleidings- en carrièrekansen te benutten. 
Dit zal carrièreoverstappen tussen de 
academische en niet-academische sector 
mogelijk maken en ondernemerschap 
stimuleren.

Or. en

Amendement 667
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Mobiliteitservaringen binnen of 
buiten Europa voor de beste of meest 
veelbelovende onderzoekers ongeacht hun 
nationaliteit om excellent onderzoek te 
doen en zowel hun vaardigheden als hun 
carrière in de academische en de niet-
academische sector te ontwikkelen.

– Mobiliteitservaringen binnen of 
buiten Europa voor de beste of meest 
veelbelovende onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, om excellent onderzoek te 
doen en zowel hun vaardigheden als hun 
carrière in de academische en de niet-
academische sector te ontwikkelen, 
waarbij zij toegang hebben tot de 
onderzoeksinfrastructuur.

Or. en

Amendement 668
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Mobiliteitservaringen binnen of 
buiten Europa voor de beste of meest 
veelbelovende onderzoekers ongeacht hun 
nationaliteit om excellent onderzoek te 
doen en zowel hun vaardigheden als hun 
carrière in de academische en de niet-
academische sector te ontwikkelen.

– Mobiliteitservaringen binnen of 
buiten Europa voor de beste of meest 
veelbelovende onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, om excellent onderzoek te 
doen en zowel hun vaardigheden als hun 
carrière in de academische sector, met 
inbegrip van de 
onderzoeksinfrastructuren, en de niet-
academische sector te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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– Mobiliteitservaringen binnen of 
buiten Europa voor de beste of meest 
veelbelovende onderzoekers ongeacht hun 
nationaliteit om excellent onderzoek te 
doen en zowel hun vaardigheden als hun 
carrière in de academische en de niet-
academische sector te ontwikkelen.

– Mobiliteitservaringen binnen of 
buiten Europa voor de beste of meest 
veelbelovende onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, om hoogwaardig onderzoek 
te doen en zowel hun vaardigheden als hun 
carrière in de academische en de niet-
academische sector te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – alinea 2 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– mobiliteitservaringen die zijn 
gericht op landen die in het 
kaderprogramma zijn 
ondervertegenwoordigd, voor de beste of 
meest veelbelovende onderzoekers, 
ongeacht hun nationaliteit, om excellent 
onderzoek te doen en zowel hun 
vaardigheden als hun carrière in de 
academische en de niet-academische 
sector te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 671
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – alinea 2 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de toegang van veelbelovende 
onderzoekers die recentelijk als migrant 
in Europa zijn aangekomen tot excellent 
onderzoek vergemakkelijken, en hen in 
staat stellen zowel hun vaardigheden als 
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hun carrière in de academische en de 
niet-academische sector te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 672
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU heeft behoefte aan een sterk 
fundament aan sterke, veerkrachtige en 
creatieve personele middelen met de juiste 
combinatie van vaardigheden om in de 
toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt 
te voorzien, te innoveren en kennis en 
ideeën om te zetten in producten en 
diensten die economisch en sociaal 
voordeel opleveren. Dit kan worden bereikt 
door onderzoekers op te leiden om hun 
kernonderzoeksvaardigheden verder te 
ontwikkelen en hun overdraagbare 
vaardigheden, zoals een creatieve en 
ondernemende mentaliteit, te verbeteren. 
Dit zal hen in staat stellen huidige en 
toekomstige wereldwijde uitdagingen het 
hoofd te bieden en hun 
carrièrevooruitzichten en 
innovatiepotentieel te verbeteren.

De EU heeft behoefte aan een sterk 
fundament aan sterke, veerkrachtige en 
creatieve personele middelen met de juiste 
combinatie van vaardigheden om in de 
toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt 
te voorzien, te innoveren en kennis en 
ideeën om te zetten in producten en 
diensten die wetenschappelijk, economisch 
en sociaal voordeel opleveren. Dit kan 
worden bereikt door onderzoekers op te 
leiden om hun 
kernonderzoeksvaardigheden verder te 
ontwikkelen en hun overdraagbare 
vaardigheden, zoals een creatieve en 
ondernemende mentaliteit, te verbeteren, 
met inbegrip van beter inzicht in de 
voordelen die normen te bieden hebben 
bij het op de markt brengen van nieuwe 
producten en diensten. Dit zal hen in staat 
stellen huidige en toekomstige wereldwijde 
uitdagingen het hoofd te bieden en hun 
carrièrevooruitzichten en 
innovatiepotentieel te verbeteren.

Or. en

Amendement 673
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU heeft behoefte aan een sterk 
fundament aan sterke, veerkrachtige en 
creatieve personele middelen met de juiste 
combinatie van vaardigheden om in de 
toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt 
te voorzien, te innoveren en kennis en 
ideeën om te zetten in producten en 
diensten die economisch en sociaal 
voordeel opleveren. Dit kan worden bereikt 
door onderzoekers op te leiden om hun 
kernonderzoeksvaardigheden verder te 
ontwikkelen en hun overdraagbare 
vaardigheden, zoals een creatieve en 
ondernemende mentaliteit, te verbeteren. 
Dit zal hen in staat stellen huidige en 
toekomstige wereldwijde uitdagingen het 
hoofd te bieden en hun 
carrièrevooruitzichten en 
innovatiepotentieel te verbeteren.

De EU heeft behoefte aan een sterk 
fundament aan sterke, veerkrachtige en 
creatieve personele middelen met de juiste 
combinatie van vaardigheden om in de 
toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt 
te voorzien, te innoveren en kennis en 
ideeën om te zetten in producten en 
diensten die economisch en sociaal 
voordeel opleveren. Dit kan worden bereikt 
door onderzoekers op te leiden om hun 
kernonderzoeksvaardigheden verder te 
ontwikkelen en hun overdraagbare 
vaardigheden, zoals een creatieve, 
verantwoorde en vanuit maatschappelijk 
oogpunt transparante mentaliteit, te 
verbeteren. Dit zal hen in staat stellen 
huidige en toekomstige wereldwijde 
uitdagingen het hoofd te bieden en hun 
carrièrevooruitzichten en 
innovatiepotentieel te verbeteren.

Or. en

Motivering

Een toenemend aantal ondernemers met ervaring in onderzoek zou absoluut een stap in de 
goede richting zijn, maar hetzelfde geldt voor vakkundige overheidsambtenaren, politici en 
managers met eenzelfde achtergrond. De nadruk moet dan ook niet op "ondernemende 
mentaliteit" liggen. Onderzoekers moeten alle lagen van de samenleving vertegenwoordigen.

Amendement 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU heeft behoefte aan een sterk 
fundament aan sterke, veerkrachtige en 
creatieve personele middelen met de juiste 
combinatie van vaardigheden om in de 
toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt 
te voorzien, te innoveren en kennis en 

De EU heeft behoefte aan een sterk 
fundament aan sterke, veerkrachtige en 
creatieve personele middelen met de juiste 
combinatie van vaardigheden om in de 
toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt 
te voorzien, te innoveren en kennis en 
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ideeën om te zetten in producten en 
diensten die economisch en sociaal 
voordeel opleveren. Dit kan worden bereikt 
door onderzoekers op te leiden om hun 
kernonderzoeksvaardigheden verder te 
ontwikkelen en hun overdraagbare 
vaardigheden, zoals een creatieve en 
ondernemende mentaliteit, te verbeteren. 
Dit zal hen in staat stellen huidige en 
toekomstige wereldwijde uitdagingen het 
hoofd te bieden en hun 
carrièrevooruitzichten en 
innovatiepotentieel te verbeteren.

ideeën om te zetten in producten en 
diensten die wetenschappelijk, economisch 
en sociaal voordeel opleveren. Dit kan 
worden bereikt door onderzoekers op te 
leiden om hun 
kernonderzoeksvaardigheden verder te 
ontwikkelen en hun overdraagbare 
vaardigheden, zoals een creatieve en 
ondernemende mentaliteit, te verbeteren. 
Dit zal hen in staat stellen huidige en 
toekomstige maatschappelijke uitdagingen 
het hoofd te bieden en hun 
carrièrevooruitzichten en 
innovatiepotentieel te verbeteren.

Or. en

Amendement 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU heeft behoefte aan een sterk 
fundament aan sterke, veerkrachtige en 
creatieve personele middelen met de juiste 
combinatie van vaardigheden om in de 
toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt 
te voorzien, te innoveren en kennis en 
ideeën om te zetten in producten en 
diensten die economisch en sociaal 
voordeel opleveren. Dit kan worden bereikt 
door onderzoekers op te leiden om hun 
kernonderzoeksvaardigheden verder te 
ontwikkelen en hun overdraagbare 
vaardigheden, zoals een creatieve en 
ondernemende mentaliteit, te verbeteren. 
Dit zal hen in staat stellen huidige en 
toekomstige wereldwijde uitdagingen het 
hoofd te bieden en hun 
carrièrevooruitzichten en 
innovatiepotentieel te verbeteren.

De EU heeft behoefte aan een sterk 
fundament aan sterke, veerkrachtige en 
creatieve personele middelen met de juiste 
combinatie van vaardigheden om in de 
toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt 
te voorzien, te innoveren en kennis en 
ideeën om te zetten in producten en 
diensten die wetenschappelijk, economisch 
en sociaal voordeel opleveren. Dit kan 
worden bereikt door onderzoekers op te 
leiden om hun 
kernonderzoeksvaardigheden verder te 
ontwikkelen en hun overdraagbare 
vaardigheden, zoals een creatieve en 
ondernemende mentaliteit, te verbeteren. 
Dit zal hen in staat stellen huidige en 
toekomstige wereldwijde uitdagingen het 
hoofd te bieden en hun 
carrièrevooruitzichten en 
innovatiepotentieel te verbeteren.

Or. en
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Amendement 676
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Opleidingsprogramma's om 
onderzoekers uiteenlopende vaardigheden 
te geven die relevant zijn voor huidige en 
toekomstige wereldwijde uitdagingen.

– Opleidingsprogramma's om 
onderzoekers uiteenlopende vaardigheden 
te geven die relevant zijn voor huidige en 
toekomstige maatschappelijke
uitdagingen.

Or. en

Amendement 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.3. Het menselijk kapitaal en de 
ontwikkeling van vaardigheden in de hele 
Europese Onderzoeksruimte versterken

2.2.3. De personele middelen en de 
ontwikkeling van vaardigheden in de hele 
Europese Onderzoeksruimte versterken

Or. en

Amendement 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om excellentie te bevorderen, de 
samenwerking tussen 
onderzoeksorganisaties te stimuleren en 
een positief structurerend effect te creëren, 
moeten normen voor kwaliteitsvolle 

Om excellentie te bevorderen, de 
samenwerking tussen 
onderzoeksorganisaties te stimuleren en 
een positief structurerend effect te creëren, 
moeten normen voor kwaliteitsvolle 
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opleidingen, goede arbeidsomstandigheden 
en een doeltreffende carrièreontwikkeling
voor onderzoekers ruimer over de EOR 
worden verspreid. Dit zal helpen om 
opleidingsprogramma's en -systemen op 
het gebied van onderzoek te moderniseren 
en verbeteren alsook om de 
aantrekkelijkheid van instellingen 
wereldwijd te vergroten.

opleidingen, goede 
arbeidsomstandigheden, met inbegrip van 
gelijke beloning op alle niveaus van de
Europese samenleving, en een 
doeltreffende carrièreontwikkeling voor 
onderzoekers ruimer over de EOR worden 
verspreid. Dit zal helpen om 
opleidingsprogramma's en -systemen op 
het gebied van onderzoek te moderniseren 
en verbeteren alsook om de 
aantrekkelijkheid van instellingen 
wereldwijd te vergroten.

Or. en

Amendement 679
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Onderzoeksprogramma's om 
excellentie te bevorderen en beste
praktijken over instellingen en onderzoeks-
en innovatiesystemen te spreiden;

– Opleidingsprogramma's, in 
voorkomend geval in complementariteit 
met de onderwijsactiviteiten van het EIT,
om excellentie te bevorderen en beste 
praktijken over instellingen en onderzoeks-
en innovatiesystemen te spreiden;

Or. en

Amendement 680
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De synergieën tussen onderzoeks- en 
innovatiesystemen en -programma's op 
regionaal, nationaal en EU-niveau moeten 
aanzienlijk worden versterkt. Dit kan met 

De synergieën tussen onderzoeks- en 
innovatiesystemen en -programma's op 
regionaal, nationaal en EU-niveau moeten 
aanzienlijk worden versterkt. Dit kan met 
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name worden bereikt door middel van 
synergieën en complementariteit met 
andere delen van Horizon Europa, zoals het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) en andere EU-
programma's, in het bijzonder ESF+, 
inclusief door middel van een 
excellentiekeurmerk.

name worden bereikt door middel van 
synergieën en complementariteit met 
andere delen van Horizon Europa, zoals het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) en andere EU-
programma's, in het bijzonder ESF+, 
inclusief door middel van een 
excellentiekeurmerk. Teneinde de 
synergieën tussen de programma's te 
benutten, moeten de regels worden 
gestroomlijnd en vereenvoudigd.

Or. en

Amendement 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De synergieën tussen onderzoeks- en 
innovatiesystemen en -programma's op 
regionaal, nationaal en EU-niveau moeten 
aanzienlijk worden versterkt. Dit kan met 
name worden bereikt door middel van 
synergieën en complementariteit met 
andere delen van Horizon Europa, zoals het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) en andere EU-
programma's, in het bijzonder ESF+, 
inclusief door middel van een 
excellentiekeurmerk.

De synergieën tussen onderzoeks- en 
innovatiesystemen en -programma's op 
regionaal, nationaal en EU-niveau moeten 
aanzienlijk worden versterkt. Dit kan met 
name worden bereikt door middel van 
synergieën en complementariteit, en nog 
meer in het bijzonder interoperabiliteit,
met andere delen van Horizon Europa, 
zoals het Europees Instituut voor innovatie 
en technologie (EIT) en andere EU-
programma's, in het bijzonder ESF+, 
inclusief door middel van bijvoorbeeld een 
benadering in de vorm van een 
excellentiekeurmerk.

Or. en

Amendement 682
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bekendheid van de activiteiten van het 
programma en de publieke erkenning van 
onderzoekers moeten in de hele EU en 
daarbuiten worden verbeterd om het 
wereldwijde aanzien van de MSCA te 
vergroten, een beter begrip van de effecten 
van het werk van onderzoekers op het 
dagelijkse leven van de burgers te 
ontwikkelen en jonge mensen aan te 
moedigen een onderzoekscarrière te 
beginnen. Dit kan worden bereikt door 
middel van een betere verspreiding, 
benutting en verbreiding van kennis en 
praktijken.

De bekendheid van de activiteiten van het 
programma en de publieke erkenning van 
onderzoekers moeten in de hele EU en 
daarbuiten worden verbeterd om het 
wereldwijde aanzien van de MSCA te 
vergroten, een beter begrip van de effecten 
van het werk van onderzoekers op het 
dagelijkse leven van de burgers te 
ontwikkelen en jonge mensen, met name 
vrouwen en recent aangekomen 
migranten, aan te moedigen een 
onderzoekscarrière te beginnen. Dit kan 
worden bereikt door middel van een betere 
verspreiding, benutting en verbreiding van 
kennis en praktijken.

Or. en

Amendement 683
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.5 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Bewustmakingsinitiatieven om 
interesse in onderzoekscarrières te wekken, 
vooral bij jonge mensen;

– Bewustmakingsinitiatieven om 
interesse in onderzoekscarrières te wekken, 
vooral bij jonge mensen, en meer in het 
bijzonder bij vrouwen en recent 
aangekomen migranten;

Or. en

Amendement 684
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.5 – alinea 2 – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– verbreiding en groepering van 
kennis door projectoverschrijdende 
samenwerking en andere 
netwerkingsactiviteiten, zoals een dienst 
voor alumni.

– verbreiding en groepering van 
kennis door projectoverschrijdende 
samenwerking, projecten van de nationale 
contactpunten (NCP's), en andere 
netwerkingsactiviteiten, zoals een dienst 
voor alumni.

Or. en

Amendement 685
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 2 – punt 2.2 – punt 2.2.5 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– verbreiding en groepering van 
kennis door projectoverschrijdende 
samenwerking en andere 
netwerkingsactiviteiten, zoals een dienst 
voor alumni.

– verbreiding en groepering van 
kennis door projectoverschrijdende 
samenwerking, NCP-projecten en andere 
netwerkingsactiviteiten, zoals een dienst 
voor alumni.

Or. en

Amendement 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geavanceerde onderzoeksinfrastructuren 
leveren belangrijke diensten aan 
onderzoeks- en innovatiegemeenschappen 
en spelen een essentiële rol bij het 
verleggen van de grenzen van de kennis. 
Door onderzoeksinfrastructuren op EU-
niveau te ondersteunen wordt de realiteit 
van verstrooide nationale 
onderzoeksinfrastructuren en geïsoleerde 

Geavanceerde onderzoeksinfrastructuren 
leveren belangrijke diensten aan 
onderzoeks- en innovatiegemeenschappen 
en spelen een essentiële rol bij het 
verleggen van de grenzen van de kennis. 
Door onderzoeksinfrastructuren op 
EU-niveau te ondersteunen, met inbegrip 
van kleine en middelgrote infrastructuren, 
met name de infrastructuren die vanuit 
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wetenschappelijke excellentie verzacht en 
wordt de wegens fragmentering beperkte
verspreiding van kennis aangepakt.

het EFRO worden gefinancierd, wordt de 
realiteit van verstrooide nationale 
onderzoeksinfrastructuren en geïsoleerde 
wetenschappelijke excellentie verzacht en 
wordt de verspreiding van kennis 
verhoogd.

Or. en

Amendement 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geavanceerde onderzoeksinfrastructuren 
leveren belangrijke diensten aan 
onderzoeks- en innovatiegemeenschappen 
en spelen een essentiële rol bij het 
verleggen van de grenzen van de kennis. 
Door onderzoeksinfrastructuren op EU-
niveau te ondersteunen wordt de realiteit 
van verstrooide nationale 
onderzoeksinfrastructuren en geïsoleerde 
wetenschappelijke excellentie verzacht en 
wordt de wegens fragmentering beperkte 
verspreiding van kennis aangepakt.

Geavanceerde onderzoeksinfrastructuren 
leveren belangrijke diensten aan 
onderzoeks- en innovatiegemeenschappen 
en spelen een essentiële rol bij het 
verleggen van de grenzen van de kennis. 
Door onderzoeksinfrastructuren van 
Europees belang en op Europees niveau
te ondersteunen kan de realiteit van 
verstrooide nationale 
onderzoeksinfrastructuren het hoofd 
worden geboden, geïsoleerde 
wetenschappelijke excellentie worden 
aangevuld en geoptimaliseerd, en de 
wegens fragmentering beperkte 
verspreiding van kennis worden aangepakt.

Or. en

Amendement 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Het algemene doel is Europa te voorzien 
van duurzame onderzoeksinfrastructuren 
van wereldklasse die voor alle 
onderzoekers binnen en buiten Europa 
toegankelijk zijn en die de mogelijkheden 
voor wetenschappelijke vooruitgang en 
innovatie volledig benutten. De 
vermindering van de fragmentering van het 
ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 
het vermijden van dubbel werk en de 
betere coördinatie van de ontwikkeling en
het gebruik van onderzoeksinfrastructuren 
zijn belangrijke doelstellingen. Het is van 
cruciaal belang om de open toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren voor alle 
Europese onderzoekers te ondersteunen 
alsook, door middel van de Europese open 
wetenschapscloud, meer toegang tot 
digitale onderzoekshulpmiddelen, waarbij 
met name de momenteel gebrekkige 
toepassing van praktijken op het gebied 
van open wetenschap en open gegevens 
moet worden aangepakt. De EU moet 
eveneens de snel toenemende wereldwijde 
strijd om talent aanpakken door 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken om met Europese 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse samen te werken. Een andere 
belangrijke doelstelling is het vergroten 
van de concurrentiekracht van de Europese 
industrie en het ondersteunen van 
belangrijke technologieën en diensten die 
voor onderzoeksinfrastructuren en hun 
gebruikers van belang zijn om zo de 
voorwaarden voor het leveren van 
innovatieve oplossingen te verbeteren.

Het algemene doel is Europa beter te 
voorzien van duurzame 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse, met inbegrip van kleine en 
middelgrote infrastructuren, die voor alle 
onderzoekers binnen en buiten Europa 
toegankelijk zijn en die de mogelijkheden 
voor wetenschappelijke vooruitgang en 
innovatie volledig benutten. De 
vermindering van de fragmentering van het 
ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 
het zorgen voor voortdurende 
modernisering, het vermijden van dubbel 
werk en de betere coördinatie van de
ontwikkeling, het gebruik en de 
toegankelijkheid van 
onderzoeksinfrastructuren, alsook de 
hogere mate van betrokkenheid ervan in 
de projecten in het kader van Horizon 
Europa, met inbegrip van door de EU 
opgerichte infrastructuren, met name de 
infrastructuren die vanuit het EFRO 
worden gefinancierd, zijn belangrijke 
doelstellingen. Hierdoor ontstaan 
duidelijke synergieën tussen Horizon 
Europa en de op nationaal en regionaal 
niveau uitgevoerde O&I-strategieën.
Het is voorts van cruciaal belang om de 
open toegang tot onderzoeksinfrastructuren 
voor alle Europese onderzoekers te 
ondersteunen alsook, door middel van de 
Europese open wetenschapscloud, meer 
toegang tot digitale 
onderzoekshulpmiddelen, waarbij met 
name de momenteel gebrekkige toepassing 
van praktijken op het gebied van open 
wetenschap en open gegevens moet 
worden aangepakt. De EU moet eveneens 
de snel toenemende wereldwijde strijd om 
talent aanpakken door onderzoekers uit 
derde landen aan te trekken om met 
Europese onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse samen te werken. Een andere 
belangrijke doelstelling is het vergroten 
van de concurrentiekracht van de Europese 
industrie en het ondersteunen van 
belangrijke technologieën en diensten die 
voor onderzoeksinfrastructuren en hun 
gebruikers van belang zijn om zo de 
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voorwaarden voor het leveren en benutten
van innovatieve oplossingen te verbeteren.

Or. en

Amendement 689
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het algemene doel is Europa te voorzien 
van duurzame onderzoeksinfrastructuren 
van wereldklasse die voor alle 
onderzoekers binnen en buiten Europa 
toegankelijk zijn en die de mogelijkheden 
voor wetenschappelijke vooruitgang en 
innovatie volledig benutten. De 
vermindering van de fragmentering van het 
ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 
het vermijden van dubbel werk en de 
betere coördinatie van de ontwikkeling en 
het gebruik van onderzoeksinfrastructuren 
zijn belangrijke doelstellingen. Het is van 
cruciaal belang om de open toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren voor alle 
Europese onderzoekers te ondersteunen 
alsook, door middel van de Europese open 
wetenschapscloud, meer toegang tot 
digitale onderzoekshulpmiddelen, waarbij 
met name de momenteel gebrekkige 
toepassing van praktijken op het gebied 
van open wetenschap en open gegevens 
moet worden aangepakt. De EU moet 
eveneens de snel toenemende wereldwijde 
strijd om talent aanpakken door 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken om met Europese 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse samen te werken. Een andere 
belangrijke doelstelling is het vergroten 
van de concurrentiekracht van de Europese 
industrie en het ondersteunen van 
belangrijke technologieën en diensten die 

Het algemene doel is Europa te voorzien 
van duurzame onderzoeksinfrastructuren 
van wereldklasse die voor alle 
onderzoekers binnen en buiten Europa 
toegankelijk zijn en die de mogelijkheden 
voor wetenschappelijke vooruitgang en 
innovatie volledig benutten. De 
vermindering van de fragmentering van het 
ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 
het zorgen voor voortdurende 
modernisering, het vermijden van dubbel 
werk en de betere coördinatie van de 
ontwikkeling, de toegankelijkheid en het 
gebruik van onderzoeksinfrastructuren zijn 
belangrijke doelstellingen. Kleine en 
middelgrote onderzoeksinfrastructuren 
zijn van groot belang voor onderzoekers, 
maar de informatie met betrekking tot 
hun locatie, het toegankelijkheidsbeleid 
en de financiering is ondermaats. Deze 
informatie moet in kaart worden gebracht 
met het oog op de ontsluiting van het 
potentieel dat deze 
onderzoeksinfrastructuren te bieden 
hebben op het gebied van onderzoek en 
innovatie op Europees niveau. Het is van 
cruciaal belang om de open toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren voor alle 
Europese onderzoekers te ondersteunen 
alsook, door middel van de Europese open 
wetenschapscloud, meer toegang tot 
digitale onderzoekshulpmiddelen, waarbij 
met name de momenteel gebrekkige 
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voor onderzoeksinfrastructuren en hun
gebruikers van belang zijn om zo de 
voorwaarden voor het leveren van 
innovatieve oplossingen te verbeteren.

toepassing van praktijken op het gebied 
van open wetenschap en open gegevens 
moet worden aangepakt. De EU moet 
eveneens de snel toenemende wereldwijde 
strijd om talent aanpakken door 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken om met Europese 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse samen te werken. Een andere 
belangrijke doelstelling is het vergroten 
van de duurzaamheid en
concurrentiekracht van de Europese 
industrie en het ondersteunen van 
belangrijke technologieën en diensten die 
voor onderzoeksinfrastructuren en hun 
gebruikers van belang zijn om zo de 
voorwaarden voor het leveren van 
innovatieve oplossingen te verbeteren.

Or. en

Amendement 690
Paul Rübig

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het algemene doel is Europa te voorzien 
van duurzame onderzoeksinfrastructuren 
van wereldklasse die voor alle 
onderzoekers binnen en buiten Europa 
toegankelijk zijn en die de mogelijkheden 
voor wetenschappelijke vooruitgang en 
innovatie volledig benutten. De 
vermindering van de fragmentering van het 
ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 
het vermijden van dubbel werk en de 
betere coördinatie van de ontwikkeling en
het gebruik van onderzoeksinfrastructuren 
zijn belangrijke doelstellingen. Het is van 
cruciaal belang om de open toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren voor alle 
Europese onderzoekers te ondersteunen 
alsook, door middel van de Europese open 
wetenschapscloud, meer toegang tot 

Het algemene doel is Europa beter te 
voorzien van duurzame 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse die voor alle onderzoekers 
binnen en buiten Europa toegankelijk zijn 
en die de mogelijkheden voor 
wetenschappelijke vooruitgang en 
innovatie volledig benutten. De 
vermindering van de fragmentering van het 
ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 
het zorgen voor voortdurende 
modernisering, het vermijden van dubbel 
werk en de betere coördinatie van de 
ontwikkeling, het gebruik en de 
toegankelijkheid van 
onderzoeksinfrastructuren zijn belangrijke 
doelstellingen. Ondersteuning van de vrije 
toegang tot onderzoeksinfrastructuren in 
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digitale onderzoekshulpmiddelen, waarbij 
met name de momenteel gebrekkige 
toepassing van praktijken op het gebied 
van open wetenschap en open gegevens 
moet worden aangepakt. De EU moet 
eveneens de snel toenemende wereldwijde 
strijd om talent aanpakken door 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken om met Europese 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse samen te werken. Een andere 
belangrijke doelstelling is het vergroten 
van de concurrentiekracht van de Europese 
industrie en het ondersteunen van 
belangrijke technologieën en diensten die 
voor onderzoeksinfrastructuren en hun
gebruikers van belang zijn om zo de 
voorwaarden voor het leveren van 
innovatieve oplossingen te verbeteren.

alle lidstaten is van fundamenteel belang. 
Het is van cruciaal belang om de open 
toegang tot onderzoeksinfrastructuren voor 
alle Europese onderzoekers te 
ondersteunen alsook, door middel van de 
Europese open wetenschapscloud, meer 
toegang tot digitale 
onderzoekshulpmiddelen. De EU moet 
eveneens de snel toenemende wereldwijde 
strijd om talent aanpakken door 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken om met Europese 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse samen te werken. Een andere 
belangrijke doelstelling is het vergroten 
van de concurrentiekracht van de Europese 
industrie en het ondersteunen van 
belangrijke technologieën en diensten die 
voor onderzoeksinfrastructuren en hun 
gebruikers van belang zijn om zo de 
voorwaarden voor het leveren van 
innovatieve oplossingen te verbeteren.

Or. en

Motivering

Erkend wordt weliswaar dat een betere toegang tot onderzoek en gegevens mogelijke 
voordelen biedt, maar tegelijkertijd is het zaak Europese ideeën te beschermen teneinde deze 
zo goed mogelijk te kunnen vastleggen en benutten in de EU. Hiertoe dient het beginsel "zo 
open als mogelijk, zo gesloten als nodig" te worden gehanteerd.

Amendement 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het algemene doel is Europa te voorzien 
van duurzame onderzoeksinfrastructuren 
van wereldklasse die voor alle 
onderzoekers binnen en buiten Europa 
toegankelijk zijn en die de mogelijkheden 
voor wetenschappelijke vooruitgang en 
innovatie volledig benutten. De 

Het algemene doel is Europa te voorzien 
van duurzame onderzoeksinfrastructuren 
van wereldklasse die voor alle 
onderzoekers binnen en buiten Europa 
toegankelijk zijn en die de mogelijkheden
voor wetenschappelijke vooruitgang en 
innovatie volledig benutten. De 
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vermindering van de fragmentering van het 
ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 
het vermijden van dubbel werk en de 
betere coördinatie van de ontwikkeling en 
het gebruik van onderzoeksinfrastructuren 
zijn belangrijke doelstellingen. Het is van 
cruciaal belang om de open toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren voor alle 
Europese onderzoekers te ondersteunen 
alsook, door middel van de Europese open 
wetenschapscloud, meer toegang tot 
digitale onderzoekshulpmiddelen, waarbij 
met name de momenteel gebrekkige 
toepassing van praktijken op het gebied 
van open wetenschap en open gegevens 
moet worden aangepakt. De EU moet 
eveneens de snel toenemende wereldwijde 
strijd om talent aanpakken door 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken om met Europese 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse samen te werken. Een andere 
belangrijke doelstelling is het vergroten 
van de concurrentiekracht van de Europese 
industrie en het ondersteunen van 
belangrijke technologieën en diensten die 
voor onderzoeksinfrastructuren en hun 
gebruikers van belang zijn om zo de 
voorwaarden voor het leveren van 
innovatieve oplossingen te verbeteren.

vermindering van de fragmentering van het 
ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 
het vermijden van dubbel werk en de 
betere coördinatie van de ontwikkeling en 
het gebruik van onderzoeksinfrastructuren 
zijn belangrijke doelstellingen, met name 
waar het de infrastructuren betreft die 
vanuit de ESI-fondsen worden 
gefinancierd. Het is van cruciaal belang 
om de open toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren voor alle 
Europese onderzoekers te ondersteunen 
alsook, door middel van de Europese open 
wetenschapscloud, meer toegang tot 
digitale onderzoekshulpmiddelen, waarbij 
met name de momenteel gebrekkige 
toepassing van praktijken op het gebied 
van open wetenschap en open gegevens 
moet worden aangepakt. De EU moet 
eveneens de snel toenemende wereldwijde 
strijd om talent aanpakken door 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken om met Europese 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse samen te werken. Een andere 
belangrijke doelstelling is het vergroten 
van de concurrentiekracht van de Europese 
industrie en het ondersteunen van 
belangrijke technologieën en diensten die 
voor onderzoeksinfrastructuren en hun 
gebruikers van belang zijn om zo de 
voorwaarden voor het leveren van 
innovatieve oplossingen te verbeteren.

Or. en

Amendement 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het algemene doel is Europa te voorzien 
van duurzame onderzoeksinfrastructuren 
van wereldklasse die voor alle 

Het algemene doel is Europa te voorzien 
van duurzame onderzoeksinfrastructuren 
van wereldklasse die voor alle 
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onderzoekers binnen en buiten Europa 
toegankelijk zijn en die de mogelijkheden 
voor wetenschappelijke vooruitgang en 
innovatie volledig benutten. De 
vermindering van de fragmentering van het 
ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 
het vermijden van dubbel werk en de 
betere coördinatie van de ontwikkeling en 
het gebruik van onderzoeksinfrastructuren 
zijn belangrijke doelstellingen. Het is van 
cruciaal belang om de open toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren voor alle 
Europese onderzoekers te ondersteunen 
alsook, door middel van de Europese open 
wetenschapscloud, meer toegang tot 
digitale onderzoekshulpmiddelen, waarbij 
met name de momenteel gebrekkige 
toepassing van praktijken op het gebied 
van open wetenschap en open gegevens 
moet worden aangepakt. De EU moet 
eveneens de snel toenemende wereldwijde 
strijd om talent aanpakken door 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken om met Europese 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse samen te werken. Een andere 
belangrijke doelstelling is het vergroten 
van de concurrentiekracht van de Europese 
industrie en het ondersteunen van 
belangrijke technologieën en diensten die 
voor onderzoeksinfrastructuren en hun 
gebruikers van belang zijn om zo de 
voorwaarden voor het leveren van 
innovatieve oplossingen te verbeteren.

onderzoekers en innovators binnen en 
buiten Europa toegankelijk zijn en die de 
mogelijkheden voor wetenschappelijke 
vooruitgang en innovatie volledig benutten. 
De vermindering van de fragmentering van 
het ecosysteem voor onderzoek en 
innovatie, het vermijden van dubbel werk 
en de betere coördinatie van de 
ontwikkeling en het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren zijn belangrijke 
doelstellingen. Het is van cruciaal belang 
om de open toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren voor alle 
Europese onderzoekers te ondersteunen 
alsook, onder meer door middel van de 
Europese open wetenschapscloud, meer 
toegang tot digitale 
onderzoekshulpmiddelen, waarbij met 
name de momenteel gebrekkige toepassing 
van praktijken op het gebied van open 
wetenschap en open gegevens moet 
worden aangepakt. De EU moet eveneens 
de snel toenemende wereldwijde strijd om 
talent aanpakken door onderzoekers uit 
derde landen aan te trekken om met 
Europese onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse samen te werken. Een andere 
belangrijke doelstelling is het vergroten 
van de concurrentiekracht van de Europese 
industrie en het ondersteunen van 
belangrijke technologieën en diensten die 
voor onderzoeksinfrastructuren en hun 
gebruikers van belang zijn om zo de 
voorwaarden voor het leveren van 
innovatieve oplossingen te verbeteren.

Or. en

Motivering

Aangezien e-infrastructuren nu al bestaan, zal de Europese open wetenschapscloud naar onze 
verwachting de al bestaande infrastructuren aanvullen en verenigen.

Amendement 693
Dan Nica

Voorstel voor een besluit



PE625.595v01-00 86/99 AM\1159886NL.docx

NL

Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het algemene doel is Europa te voorzien 
van duurzame onderzoeksinfrastructuren 
van wereldklasse die voor alle 
onderzoekers binnen en buiten Europa 
toegankelijk zijn en die de mogelijkheden 
voor wetenschappelijke vooruitgang en 
innovatie volledig benutten. De 
vermindering van de fragmentering van het 
ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 
het vermijden van dubbel werk en de 
betere coördinatie van de ontwikkeling en 
het gebruik van onderzoeksinfrastructuren 
zijn belangrijke doelstellingen. Het is van 
cruciaal belang om de open toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren voor alle 
Europese onderzoekers te ondersteunen 
alsook, door middel van de Europese open 
wetenschapscloud, meer toegang tot 
digitale onderzoekshulpmiddelen, waarbij 
met name de momenteel gebrekkige 
toepassing van praktijken op het gebied 
van open wetenschap en open gegevens 
moet worden aangepakt. De EU moet 
eveneens de snel toenemende wereldwijde 
strijd om talent aanpakken door 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken om met Europese 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse samen te werken. Een andere 
belangrijke doelstelling is het vergroten 
van de concurrentiekracht van de Europese 
industrie en het ondersteunen van 
belangrijke technologieën en diensten die 
voor onderzoeksinfrastructuren en hun
gebruikers van belang zijn om zo de 
voorwaarden voor het leveren van 
innovatieve oplossingen te verbeteren.

Het algemene doel is Europa te voorzien 
van duurzame onderzoeksinfrastructuren 
van wereldklasse die voor alle 
onderzoekers binnen en buiten Europa 
toegankelijk zijn en die de mogelijkheden 
voor wetenschappelijke vooruitgang en 
innovatie volledig benutten. De 
vermindering van de fragmentering van het 
ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 
het vermijden van dubbel werk en de 
betere coördinatie van de ontwikkeling en 
het gebruik van onderzoeksinfrastructuren 
zijn overal in de Unie belangrijke 
doelstellingen. Het is van cruciaal belang 
om de open toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren voor alle 
Europese onderzoekers te ondersteunen 
alsook, door middel van de Europese open 
wetenschapscloud, meer toegang tot 
digitale onderzoekshulpmiddelen, waarbij 
met name de momenteel gebrekkige 
toepassing van praktijken op het gebied 
van open wetenschap en open gegevens 
moet worden aangepakt. De EU moet 
eveneens de snel toenemende wereldwijde 
strijd om talent aanpakken door 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken om met Europese 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse samen te werken. Een andere 
belangrijke doelstelling is het vergroten 
van de concurrentiekracht van de Europese 
industrie en het ondersteunen van 
belangrijke technologieën en diensten die 
voor onderzoeksinfrastructuren en hun 
gebruikers van belang zijn om zo de 
voorwaarden voor het leveren van 
innovatieve oplossingen te verbeteren.

Or. en

Amendement 694
Patrizia Toia



AM\1159886NL.docx 87/99 PE625.595v01-00

NL

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het algemene doel is Europa te voorzien 
van duurzame onderzoeksinfrastructuren 
van wereldklasse die voor alle 
onderzoekers binnen en buiten Europa 
toegankelijk zijn en die de mogelijkheden 
voor wetenschappelijke vooruitgang en 
innovatie volledig benutten. De 
vermindering van de fragmentering van het 
ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 
het vermijden van dubbel werk en de 
betere coördinatie van de ontwikkeling en 
het gebruik van onderzoeksinfrastructuren 
zijn belangrijke doelstellingen. Het is van 
cruciaal belang om de open toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren voor alle 
Europese onderzoekers te ondersteunen 
alsook, door middel van de Europese open 
wetenschapscloud, meer toegang tot 
digitale onderzoekshulpmiddelen, waarbij 
met name de momenteel gebrekkige 
toepassing van praktijken op het gebied 
van open wetenschap en open gegevens 
moet worden aangepakt. De EU moet 
eveneens de snel toenemende wereldwijde 
strijd om talent aanpakken door 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken om met Europese 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse samen te werken. Een andere 
belangrijke doelstelling is het vergroten 
van de concurrentiekracht van de Europese 
industrie en het ondersteunen van 
belangrijke technologieën en diensten die 
voor onderzoeksinfrastructuren en hun 
gebruikers van belang zijn om zo de 
voorwaarden voor het leveren van 
innovatieve oplossingen te verbeteren.

Het algemene doel is Europa te voorzien 
van duurzame onderzoeksinfrastructuren 
van wereldklasse die voor alle 
onderzoekers binnen en buiten Europa 
toegankelijk zijn en die de mogelijkheden 
voor wetenschappelijke vooruitgang en 
innovatie volledig benutten. De 
vermindering van de fragmentering van het 
ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 
het vermijden van dubbel werk en de 
betere coördinatie van de ontwikkeling
van, de toegang tot en het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren zijn belangrijke 
doelstellingen. Het is van cruciaal belang 
om de open toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren voor alle 
Europese onderzoekers te ondersteunen 
alsook, door middel van de Europese open 
wetenschapscloud, meer toegang tot 
digitale onderzoekshulpmiddelen, waarbij 
met name de momenteel gebrekkige 
toepassing van praktijken op het gebied 
van open wetenschap en open gegevens 
moet worden aangepakt. De EU moet 
eveneens de snel toenemende wereldwijde 
strijd om talent aanpakken door 
onderzoekers uit derde landen aan te 
trekken om met Europese 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse samen te werken. Een andere 
belangrijke doelstelling is het vergroten 
van de concurrentiekracht van de Europese 
industrie en het ondersteunen van 
belangrijke technologieën en diensten die 
voor onderzoeksinfrastructuren en hun 
gebruikers van belang zijn om zo de 
voorwaarden voor het leveren van 
innovatieve oplossingen te verbeteren.

Or. it
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Motivering

Het ontbreken van toegang tot de infrastructuur verhindert dat de doelstellingen van het 
programma worden bereikt.

Amendement 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kaderprogramma's uit het verleden hebben 
een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het 
efficiëntere en doeltreffendere gebruik van 
nationale infrastructuren en hebben met het 
Europees Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (Esfri) een 
coherente en strategische benadering van 
beleidsvorming inzake pan-Europese 
onderzoeksinfrastructuren ontwikkeld. 
Deze strategische benadering heeft 
duidelijke voordelen opgeleverd, 
waaronder de vermindering van dubbel 
werk met een efficiënter gebruik van 
middelen en de standaardisering van 
processen en procedures.

Kaderprogramma's uit het verleden hebben 
een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het 
efficiëntere en doeltreffendere gebruik van 
nationale infrastructuren en aan de 
opheffing van belemmeringen voor 
gebruik door alle Europese 
onderzoeksgebieden dankzij 
transnationale toegang, en hebben met het 
Europees Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (Esfri) een 
coherente en strategische benadering van 
beleidsvorming inzake pan-Europese 
onderzoeksinfrastructuren ontwikkeld. 
Deze strategische benadering heeft 
duidelijke voordelen opgeleverd, 
waaronder de vermindering van dubbel 
werk met een efficiënter gebruik van 
middelen en de standaardisering en 
harmonisering van processen en 
procedures. Het creëren van nieuwe 
excellente O&I-netwerken op basis van 
door de EU opgerichte infrastructuren 
lijkt een natuurlijke uitdaging voor 
Horizon Europa te vormen.

Or. en

Amendement 696
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een besluit
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Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kaderprogramma's uit het verleden hebben 
een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het 
efficiëntere en doeltreffendere gebruik van 
nationale infrastructuren en hebben met het 
Europees Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (Esfri) een 
coherente en strategische benadering van 
beleidsvorming inzake pan-Europese 
onderzoeksinfrastructuren ontwikkeld. 
Deze strategische benadering heeft 
duidelijke voordelen opgeleverd, 
waaronder de vermindering van dubbel 
werk met een efficiënter gebruik van 
middelen en de standaardisering van 
processen en procedures.

Kaderprogramma's uit het verleden hebben 
een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het 
efficiëntere en doeltreffendere gebruik van 
nationale infrastructuren en hebben met het 
Europees Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (Esfri) een 
coherente en strategische benadering van 
beleidsvorming inzake pan-Europese 
onderzoeksinfrastructuren ontwikkeld. 
Deze strategische benadering heeft 
duidelijke voordelen opgeleverd, 
waaronder de vermindering van dubbel 
werk met een efficiënter gebruik van 
middelen en de standaardisering van 
processen en procedures. 
Onderzoeksmobiliteit speelt een 
belangrijke rol waar het de intensivering 
van het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren betreft.

Or. en

Amendement 697
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kaderprogramma's uit het verleden hebben 
een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het 
efficiëntere en doeltreffendere gebruik van 
nationale infrastructuren en hebben met het 
Europees Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (Esfri) een 
coherente en strategische benadering van 
beleidsvorming inzake pan-Europese 
onderzoeksinfrastructuren ontwikkeld. 
Deze strategische benadering heeft 
duidelijke voordelen opgeleverd, 
waaronder de vermindering van dubbel 
werk met een efficiënter gebruik van 

Kaderprogramma's uit het verleden hebben 
een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het 
efficiëntere en doeltreffendere gebruik van 
nationale infrastructuren en hebben met het 
Europees Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (Esfri) een 
coherente en strategische benadering van 
beleidsvorming inzake pan-Europese 
onderzoeksinfrastructuren ontwikkeld. 
Deze strategische benadering heeft 
duidelijke voordelen opgeleverd, 
waaronder de vermindering van dubbel 
werk met een efficiënter gebruik van 



PE625.595v01-00 90/99 AM\1159886NL.docx

NL

middelen en de standaardisering van 
processen en procedures.

middelen en de standaardisering van 
processen en procedures. Teneinde de 
onderzoeksinfrastructuur efficiënt te 
kunnen benutten, is het van cruciaal 
belang de onderzoeksmobiliteit te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de EU ondersteunde activiteiten 
zullen toegevoegde waarde opleveren door 
middel van: de consolidering en 
optimalisering van bestaande 
onderzoeksinfrastructuren in combinatie 
met inspanningen om nieuwe 
infrastructuren te ontwikkelen; het gebruik 
van de Europese open wetenschapscloud 
als een doeltreffende schaalbare en 
duurzame omgeving voor op gegevens 
gebaseerd onderzoek; het onderling 
verbinden van nationale en regionale 
netwerken voor onderzoek en opleiding, 
het verbeteren en veilig stellen van 
netwerkinfrastructuur met hoge capaciteit 
voor grote hoeveelheden gegevens en 
toegang tot digitale hulpbronnen over 
grenzen en domeinen heen; het overwinnen 
van grenzen die de toegang van de beste 
onderzoeksteams tot de beste diensten van 
onderzoeksinfrastructuren in de EU 
verhinderen; de bevordering van het 
innovatiepotentieel van 
onderzoeksinfrastructuren, waarbij de 
nadruk ligt op de ontwikkeling van 
technologieën en gezamenlijke innovatie 
alsook op een groter gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren door de 
industrie.

Door de EU ondersteunde activiteiten 
zullen toegevoegde waarde opleveren door 
middel van: de consolidering en 
rationalisering van bestaande 
onderzoeksinfrastructuren in combinatie 
met inspanningen om nieuwe 
infrastructuren te ontwikkelen; het gebruik 
van de Europese open wetenschapscloud 
als een doeltreffende schaalbare en 
duurzame omgeving voor op gegevens 
gebaseerd onderzoek, rekening houdend 
met de bestaande e-infrastructuren; het 
onderling verbinden van nationale en 
regionale netwerken voor onderzoek en 
opleiding, het verbeteren en veilig stellen 
van netwerkinfrastructuur met hoge 
capaciteit voor grote hoeveelheden 
gegevens en toegang tot digitale 
hulpbronnen over grenzen en domeinen 
heen; het overwinnen van grenzen die de 
toegang van de beste onderzoeksteams tot 
de beste diensten van 
onderzoeksinfrastructuren in de EU 
verhinderen; de bevordering van het 
innovatiepotentieel van 
onderzoeksinfrastructuren, waarbij de 
nadruk ligt op de ontwikkeling van 
technologieën en gezamenlijke innovatie 
alsook op een groter gebruik van 
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onderzoeksinfrastructuren door de 
industrie.

Or. en

Motivering

Het is zaak erop toe te zien dat geen duplicatie plaatsvindt van de bestaande infrastructuren, 
met name de e-infrastructuren.

Amendement 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De locatie, het toegankelijkheidsbeleid en 
de financiering van kleine en middelgrote 
onderzoeksinfrastructuren moeten in 
kaart worden gebracht met het oog op de 
ontsluiting van het potentieel dat deze 
onderzoeksinfrastructuren te bieden 
hebben op het gebied van onderzoek en 
innovatie op Europees niveau.

Or. en

Motivering

Met het oog op de vermindering van de fragmentering van het ecosysteem voor onderzoek en 
innovatie, het vermijden van dubbel werk en de betere coördinatie van de ontwikkeling en het 
gebruik van bestaande onderzoeksinfrastructuren, zou het een goed idee zijn de in de EU 
bestaande onderzoeksinfrastructuren (ook de kleine en middelgrote infrastructuren) in kaart 
te brengen.

Amendement 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Bovendien moet de internationale dimensie 
van de onderzoeksinfrastructuren van de 
EU worden versterkt en moet een nauwere 
samenwerking met internationale 
tegenhangers worden bevorderd alsook 
internationale deelname aan Europese 
onderzoeksinfrastructuren met het oog op 
wederzijds voordeel.

Bovendien moet de internationale dimensie 
van de onderzoeksinfrastructuren van de 
EU worden versterkt door middel van 
internationale toegang en moet een 
nauwere samenwerking met internationale 
tegenhangers worden bevorderd alsook 
internationale deelname aan Europese 
onderzoeksinfrastructuren met het oog op 
wederzijds voordeel.

Or. en

Amendement 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.1. Het landschap van de Europese 
onderzoeksinfrastructuren consolideren

3.2.1. Het landschap van de Europese 
onderzoeksinfrastructuren consolideren en 
rationaliseren

Or. en

Amendement 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vaststelling, de exploitatie en de 
duurzaamheid op de lange termijn van door 
het Esfri aangeduide 
onderzoeksinfrastructuren zijn van 
essentieel belang voor de EU om een 
leidende positie in grensverleggend 
onderzoek, het genereren en gebruiken van 
kennis en de concurrentiekracht van de 
bedrijfstakken te verzekeren.

De vaststelling, de exploitatie en de 
duurzaamheid op de lange termijn van 
onderzoeksinfrastructuren, met inbegrip
van door het Esfri aangeduide 
onderzoeksinfrastructuren, alsook de 
hogere mate van betrokkenheid ervan in 
de excellente projecten in het kader van 
Horizon Europa, zijn van essentieel 
belang voor de EU om een leidende positie 
in grensverleggend onderzoek, het 
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genereren en gebruiken van kennis en de 
concurrentiekracht van de bedrijfstakken te 
verzekeren.

Or. en

Amendement 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – alinea 4 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De levenscyclus van pan-Europese 
onderzoeksinfrastructuren door het 
ontwerp van nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren; de 
voorbereidings- en uitvoeringsfase ervan, 
de exploitatie ervan in de beginfase in 
complementariteit met andere 
financieringsbronnen, alsook de 
consolidering en optimalisering van het 
ecosysteem van onderzoeksinfrastructuren 
door de Esfri-mijlpalen te monitoren en 
dienstenovereenkomsten, fusies of 
buitenbedrijfstelling van pan-Europese 
onderzoeksinfrastructuren te 
vergemakkelijken;

– De levenscyclus van pan-Europese 
onderzoeksinfrastructuren, de 
voorbereidings- en uitvoeringsfase ervan, 
de exploitatie ervan in de beginfase in 
complementariteit met andere 
financieringsbronnen, alsook de 
consolidering en optimalisering van het 
ecosysteem van onderzoeksinfrastructuren 
door de Esfri-mijlpalen te monitoren en 
dienstenovereenkomsten, fusies of 
buitenbedrijfstelling van pan-Europese 
onderzoeksinfrastructuren te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het onderzoekslandschap zal aanzienlijk 
verbeterd worden door ervoor te zorgen dat 
belangrijke internationale, nationale en 
regionale onderzoeksinfrastructuren open 
zijn voor alle onderzoekers in de EU en 

Het onderzoekslandschap zal aanzienlijk 
verbeterd worden door ervoor te zorgen dat 
belangrijke onderzoeksinfrastructuren die 
op Europees niveau van belang en invloed 
zijn, open zijn voor alle onderzoekers in de 
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door de diensten van de 
onderzoeksinfrastructuren indien nodig te 
integreren om de toegangsvoorwaarden te 
harmoniseren, de dienstverlening te 
verbeteren en te vergroten en een 
gemeenschappelijke ontwikkelingsstrategie 
voor hightechonderdelen en geavanceerde 
diensten aan te moedigen door innovatie-
acties.

EU en wereldwijd, en door de diensten van 
de nationale of regionale
onderzoeksinfrastructuren die het 
mogelijke belang en de mogelijke invloed 
op Europees niveau aantonen, te 
integreren om de toegangsvoorwaarden te 
harmoniseren, de dienstverlening te 
verbeteren en te vergroten en een 
gemeenschappelijke ontwikkelingsstrategie 
voor hightechonderdelen en geavanceerde 
diensten aan te moedigen door innovatie-
acties.

Or. en

Amendement 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het onderzoekslandschap zal aanzienlijk 
verbeterd worden door ervoor te zorgen dat 
belangrijke internationale, nationale en 
regionale onderzoeksinfrastructuren open 
zijn voor alle onderzoekers in de EU en 
door de diensten van de 
onderzoeksinfrastructuren indien nodig te 
integreren om de toegangsvoorwaarden te 
harmoniseren, de dienstverlening te 
verbeteren en te vergroten en een 
gemeenschappelijke ontwikkelingsstrategie 
voor hightechonderdelen en geavanceerde 
diensten aan te moedigen door innovatie-
acties.

Het onderzoekslandschap zal aanzienlijk 
verbeterd worden door ervoor te zorgen dat 
belangrijke internationale, nationale en 
regionale onderzoeksinfrastructuren open 
zijn voor alle onderzoekers en innovators
in de EU en door de diensten van de 
onderzoeksinfrastructuren in voorkomend 
geval te integreren om de 
toegangsvoorwaarden te harmoniseren, de 
dienstverlening te verbeteren en te 
vergroten en een gemeenschappelijke 
ontwikkelingsstrategie voor 
hightechonderdelen en geavanceerde 
diensten aan te moedigen door innovatie-
acties.

Or. en

Amendement 706
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een besluit
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Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Netwerken die nationale en 
regionale financiers van 
onderzoeksinfrastructuren samenbrengen 
om de transnationale toegang voor 
onderzoekers te co-financieren;

Schrappen

Or. en

Amendement 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– netwerken van pan-Europese, 
nationale en regionale 
onderzoeksinfrastructuren die wereldwijde 
uitdagingen aanpakken op het gebied van 
de verlening van toegang aan onderzoekers 
en op het gebied van harmonisering en
verbetering van de diensten van de 
infrastructuren;

– netwerken van pan-Europese, 
nationale en regionale 
onderzoeksinfrastructuren, met inbegrip 
van kleine en middelgrote 
onderzoeksinfrastructuren, die 
wereldwijde uitdagingen aanpakken op het 
gebied van de verlening van toegang aan 
onderzoekers en op het gebied van 
verbetering van de diensten van de 
infrastructuren;

Or. en

Amendement 708
Jakop Dalunde
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– netwerken van pan-Europese, 
nationale en regionale 
onderzoeksinfrastructuren die wereldwijde 
uitdagingen aanpakken op het gebied van 

– netwerken van pan-Europese, 
nationale en regionale 
onderzoeksinfrastructuren, met inbegrip 
van kleine en middelgrote 
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de verlening van toegang aan onderzoekers 
en op het gebied van harmonisering en 
verbetering van de diensten van de 
infrastructuren;

onderzoeksinfrastructuren, die 
wereldwijde uitdagingen aanpakken op het 
gebied van de verlening van toegang aan 
onderzoekers en op het gebied van 
harmonisering en verbetering van de 
diensten van de infrastructuren;

Or. en

Amendement 709
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– netwerken van pan-Europese, 
nationale en regionale 
onderzoeksinfrastructuren die wereldwijde 
uitdagingen aanpakken op het gebied van 
de verlening van toegang aan onderzoekers 
en op het gebied van harmonisering en 
verbetering van de diensten van de 
infrastructuren;

– netwerken van pan-Europese, 
nationale en regionale 
onderzoeksinfrastructuren, met inbegrip 
van de middelgrote en kleine 
infrastructuren, die wereldwijde 
uitdagingen aanpakken op het gebied van 
de verlening van toegang aan onderzoekers 
en op het gebied van harmonisering en 
verbetering van de diensten van de 
infrastructuren;

Or. it

Motivering

Ervoor zorgen dat de vele kleine onderzoeksinfrastructuren in Europa worden ondersteund.

Amendement 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– netwerken van pan-Europese, 
nationale en regionale 
onderzoeksinfrastructuren die wereldwijde 
uitdagingen aanpakken op het gebied van 

– netwerken van pan-Europese, 
nationale en regionale 
onderzoeksinfrastructuren die wereldwijde 
uitdagingen aanpakken op het gebied van 
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de verlening van toegang aan onderzoekers 
en op het gebied van harmonisering en 
verbetering van de diensten van de 
infrastructuren;

de verlening van toegang aan onderzoekers 
en innovators en op het gebied van 
harmonisering en verbetering van de 
diensten van de infrastructuren;

Or. en

Amendement 711
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– netwerken van pan-Europese, 
nationale en regionale 
onderzoeksinfrastructuren die wereldwijde 
uitdagingen aanpakken op het gebied van 
de verlening van toegang aan onderzoekers 
en op het gebied van harmonisering en 
verbetering van de diensten van de 
infrastructuren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– netwerken van pan-Europese, 
nationale en regionale 
onderzoeksinfrastructuren die wereldwijde 
uitdagingen aanpakken op het gebied van 
de verlening van toegang aan onderzoekers 
en op het gebied van harmonisering en 
verbetering van de diensten van de 
infrastructuren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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Amendement 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– netwerken van pan-Europese, 
nationale en regionale 
onderzoeksinfrastructuren die wereldwijde
uitdagingen aanpakken op het gebied van 
de verlening van toegang aan onderzoekers 
en op het gebied van harmonisering en 
verbetering van de diensten van de 
infrastructuren;

– netwerken van pan-Europese, 
nationale en regionale 
onderzoeksinfrastructuren die 
maatschappelijke uitdagingen aanpakken 
op het gebied van de verlening van toegang 
aan onderzoekers en op het gebied van 
harmonisering en verbetering van de 
diensten van de infrastructuren;

Or. en

Amendement 714
Anneleen Van Bossuyt

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– netwerken van pan-Europese, 
nationale en regionale 
onderzoeksinfrastructuren die wereldwijde 
uitdagingen aanpakken op het gebied van
de verlening van toegang aan onderzoekers 
en op het gebied van harmonisering en 
verbetering van de diensten van de 
infrastructuren;

– netwerken van pan-Europese, 
nationale en regionale 
onderzoeksinfrastructuren voor de 
verlening van toegang aan onderzoekers en 
op het gebied van harmonisering en 
verbetering van de diensten van de 
infrastructuren;

Or. en

Amendement 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Voorstel voor een besluit
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Bijlage I – pijler I – deel 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evenzo zal de ondersteuning van 
strategische internationale samenwerking 
de positie van Europese 
onderzoeksinfrastructuren op internationaal 
niveau versterken, waardoor hun 
wereldwijde netwerkvorming, 
interoperabiliteit en reikwijdte wordt
verzekerd.

Evenzo zal de ondersteuning van 
strategische internationale samenwerking 
de positie van Europese 
onderzoeksinfrastructuren op internationaal 
niveau versterken, waardoor hun 
wereldwijde netwerkvorming, 
interoperabiliteit en reikwijdte worden
verzekerd.

Or. en
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