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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Dit specifieke programma is bedoeld om de excellentie van het Europese onderzoek te 
bevorderen en te ondersteunen middels nauwere samenwerking tussen 
onderzoekcentra, universiteiten, overheidsinstanties en de industrie, met inbegrip van 
de KMO's. Samenwerking en uitwisseling van informatie en kennis zijn van 
fundamenteel belang om het onderzoek de creativiteit, vrijheid en ontwikkeling te 
bieden die nodig zijn voor het doen van uitvindingen. Belangrijk is dat de projecten 
voor samenwerking tussen de industrie en de universiteiten of onderzoekcentra niet te 
specifiek op winstbejag zijn afgestemd. Aan de universiteiten moet autonomie 
gegarandeerd worden bij het vaststellen van de onderzoekprioriteiten; deze autonomie 
mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan de eisen van de industrie.

2. Het fundamenteel onderzoek - dat vaak veronachtzaamd wordt door de 
ondernemingen, maar zonder welk geen toegepast onderzoek kan bestaan - moet 
worden aangemoedigd, ook in de partnerschappen met de industrie en de KMO's, en 
moet voor alle burgers toegankelijk en profitabel zijn.

3. Hoewel erkend moet worden dat octrooien investeringen in het onderzoek mogelijk 
maken en dat de intellectuele-eigendomsrechten kunnen bijdragen tot de financiering 
van het onderzoek, is het absoluut noodzakelijk monopolies in bepaalde sectoren te 
vermijden, "bezemoctrooien" te beperken, en de periode te verkorten tijdens welke een 
uitvinding onder octrooi staat. Bovendien moet Europa zich in internationaal verband 
inzetten voor het opleggen van beperkingen aan datgene wat octrooibaar is (levende 
wezens, DNA en menselijk genoom). Op farmaceutisch gebied mogen de octrooien en 
prijzen geen belemmering vormen voor meer gelijkheid bij de toegang tot de 
gezondheidszorg, en in geval van ernstige epidemieën kunnen zij worden opgeschort, 
zoals op grond van WTO-overeenkomsten reeds is besloten voor ziekten als AIDS.

4. Het onderzoek dat gefinancierd wordt in het kader van het zevende kaderprogramma, 
het onderzoek dat bij universiteiten wordt uitgevoerd of het onderzoek dat uit 
openbare middelen wordt gefinancierd, moeten de kenmerken toegankelijkheid, 
verspreiding en uitwisseling van kennis en informatie bezitten. Het Europees 
onderzoek moet de uitbreiding van de kennis en het algemeen welzijn nastreven.

5. Bij de in het zevende kaderprogramma voorziene internationale 
samenwerkingsprojecten moeten de toegevoegde waarde afkomstig van de 
uitwisseling van ervaringen en van wederzijdse kennis, alsook het op gang brengen en 
uitvoeren van gemeenschappelijke projecten de voornaamste criteria zijn die ten 
grondslag liggen aan de wetenschappelijke samenwerking.

6. De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen een buitengewoon 
doeltreffend instrument zijn voor de bevordering van het recht om te communiceren, 
te participeren, en toegang te hebben tot informatie. De ICT-projecten van het zevende 
kaderprogramma moeten ertoe bijdragen om de digitale kloof te dichten die toe te 
schrijven is aan de verschillen tussen landen, binnen landen en tussen noord en zuid 
wat de toegangsmogelijkheden betreft, en ook aan de technologieën en de kennis die 
voor het gebruik van de ITC nodig zijn. 
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AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 4

(4) Het kaderprogramma complementeert de 
in de lidstaten uitgevoerde activiteiten en 
andere communautaire acties die nodig zijn 
voor de algemene strategische inspanning 
met het oog op de realisering van de 
Lissabon-doelstellingen, alsmede met name 
de acties betreffende de Structuurfondsen, 
landbouw, onderwijs, opleiding, 
concurrentievermogen en innovatie, 
industrie, gezondheid, 
consumentenbescherming, werkgelegenheid, 
energie, vervoer en milieu.

(4) Het kaderprogramma complementeert de 
in de lidstaten uitgevoerde activiteiten en 
andere communautaire acties die nodig zijn 
voor de algemene strategische inspanning 
met het oog op de realisering van de 
Lissabon-doelstellingen, alsmede met name 
de acties betreffende de Structuurfondsen, 
landbouw, onderwijs, opleiding, cultuur, 
concurrentievermogen en innovatie, 
industrie, gezondheid, 
consumentenbescherming, werkgelegenheid, 
energie, vervoer en milieu.

Amendement 2
Overweging 8

(8) De Gemeenschap heeft een aantal 
internationale overeenkomsten op het gebied 
van onderzoek gesloten in de zin van artikel 
170 van het Verdrag en er moeten 
inspanningen worden geleverd om de 
internationale samenwerking inzake 
onderzoek te versterken met het oog op het 
verder integreren van de Gemeenschap in de 
wereldwijde onderzoeksgemeenschap. 
Derhalve staat dit specifiek programma open 
voor de deelname van landen die met het 
oog hierop overeenkomsten hebben gesloten 
en staat het, op basis van wederzijds 
voordeel, eveneens open voor deelname op 
projectniveau van entiteiten uit derde landen 
en internationale organisaties voor 
wetenschappelijke samenwerking.

(8) De Gemeenschap heeft een aantal 
internationale overeenkomsten op het gebied 
van onderzoek gesloten in de zin van artikel 
170 van het Verdrag en er moeten 
inspanningen worden geleverd om de 
internationale samenwerking inzake 
onderzoek te versterken met het oog op het 
verder integreren van de Gemeenschap in de 
wereldwijde onderzoeksgemeenschap. 
Derhalve staat dit specifiek programma open 
voor de deelname van landen die met het 
oog hierop overeenkomsten hebben gesloten 
en dient het ook de samenwerking te 
versterken met landen die dergelijke 
overeenkomsten niet hebben gesloten.
Tevens staat het, op basis van algemeen 
welzijn en wederzijds voordeel, open voor 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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deelname op projectniveau van entiteiten uit 
derde landen en internationale organisaties 
voor wetenschappelijke samenwerking.

Amendement 3
Overweging 9

(9) De onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd uit hoofde van dit programma 
moeten de fundamentele ethische beginselen 
respecteren, inclusief die welke zijn 
neergelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.

(9) De onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd uit hoofde van dit programma 
moeten de fundamentele ethische beginselen 
respecteren, inclusief die welke zijn 
neergelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
moeten de maatschappelijke en 
humanistische waarde van het onderzoek 
onderbouwen, met inachtneming van de 
ethische en culturele verscheidenheid.

Motivering

Meer dan ooit wordt het onderzoek geconfronteerd met een - soms vruchtbaar, soms 
destructief- spanningsveld tussen de indrukwekkende vorderingen enerzijds en de 
maatschappij met haar economische, politieke en culturele structuur anderzijds. We moeten 
ons buigen over de kwesties in verband met de ethiek en de veelvoud aan culturele 
standpunten in de wetenschapskringen.  

Amendement 4
Overweging 10

(10) Het kaderprogramma draagt bij tot het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling. 

(10) Het kaderprogramma draagt bij tot het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling. 

Dit amendement is niet van toepassing op de Nederlandse versie

Amendement 5
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) Om de uitnodigingen tot 
inschrijving te vereenvoudigen en de kosten 
te verlagen zou de Commissie een databank 
moeten opzetten voor kennisgeving aan de 
deelnemers van inschrijvingen.



PE 367.924v03-00 6/14 AD\607167NL.doc

NL

Motivering

Vereenvoudiging van de toegang tot het programma ten behoeve van de Europese 
onderzoekscentra en personen die belangstelling hebben voor inschrijving.

Amendement 6
Artikel 7, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De Commissie draagt zorg voor de 
evaluatie van de onderzoekresultaten en 
brengt verslag uit over de bijdrage ervan 
aan een dynamische kennismaatschappij in 
Europa.

Motivering

De Commissie moet aantonen dat het doel van het programma, nl. een dynamische 
kennismaatschappij, daadwerkelijk is verwezenlijkt.

Amendement 7
Artikel 8, lid 5

5. De Commissie licht het comité regelmatig 
in over het algemene verloop van de 
uitvoering van het specifiek programma, en 
verstrekt het informatie over alle op grond 
van dit programma gefinancierde OTO-
acties.

5. De Commissie licht het comité en de ten 
principale bevoegde commissie van het 
Europees Parlement regelmatig in over het 
algemene verloop van de uitvoering van het 
specifiek programma, en verstrekt het 
informatie over alle op grond van dit 
programma gefinancierde OTO-acties.

Motivering

De Commissie stelt hier voorschriften voor een comitologieprocedure in het kader van de 
samenwerking met de Raad voor. Het is betamelijk ook de tweede tak van de 
begrotingsautoriteit in te lichten over de uitvoering van het programma.

Amendement 8
Artikel 8, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. De Commissie legt deze beschikking 
en een verslag over de tenuitvoerlegging 
van het specifieke programma tijdig voor 
aan de bevoegde organen, zodat de 
procedure voor een wijziging van deze 
beschikking eind 2010 voltooid kan zijn.

Motivering

Door de toetsing van de beschikking tijdens de duur ervan (halftijdse herziening) wordt de 
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mogelijkheid geschapen om in het kader van een evaluatie en eventueel een correctie te 
reageren op problemen bij de omzetting ervan of andere ontwikkelingen. De toetsing vindt 
een jaar na de helft van de duur van het programma plaats, op grond van de in de praktijk 
bestaande aanloopfase van het programma, waardoor een meer betrouwbare evaluatie 
gemaakt kan worden.

Amendement 9
Bijlage I, Wetenschappelijke en technologische doelstellingen, grote lijnen van de thema's en 

activiteiten, alinea 2

De overkoepelende doelstelling is bij te 
dragen tot duurzame ontwikkeling binnen de 
context van het bevorderen van onderzoek 
op het hoogste niveau van excellentie.

Het onderzoek moet in de eerste plaats 
gericht zijn op uitbreiding van de kennis. 
De overkoepelende doelstelling is bij te 
dragen tot uitbreiding van de kennis en 
duurzame ontwikkeling binnen de context 
van het bevorderen van onderzoek op het 
hoogste niveau van excellentie. Het 
onderzoek is een fundamenteel middel om 
de sociale integratie, de participatie en het 
actieve burgerschap, de economische groei, 
het concurrentievermogen, de gezondheid 
en de kwaliteit van het bestaan te 
bevorderen.

Motivering

Het onderzoek en de wetenschap hangen steeds vaker samen met het concurrentievermogen, 
de economie of de input en de voordelen voor de industrie. Het wetenschappelijk onderzoek 
moet in de eerste plaats opgevat worden als uitbreiding van de kennis.

Amendement 10
Bijlage I, Wetenschappelijke en technologische doelstellingen, grote lijnen van de thema's en 

activiteiten, alinea 2 bis (nieuw)

De Commissie verbindt zich ertoe, in 
samenwerking met partnerschappen tussen 
universiteiten en industrieën, de resultaten 
van het fundamenteel en van het toegepast 
onderzoek te verspreiden indien deze van 
algemeen belang zijn en gericht zijn op het 
algemeen welzijn.

Motivering

Om de verplichtingen na te leven die voortvloeien uit de agenda van Lissabon zou het 
Europese onderzoek de verspreiding en de democratisering van de kennis prioritair moeten 
stellen. De projecten die in het kader van het zevende kaderprogramma gefinancierd worden 
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en die samenwerking tussen de industrie en de universiteiten beogen, zouden 
noodzakelijkerwijs onderzoek moeten omvatten over thema's die geen rechtstreekse resultaten 
voor de industrie opleveren, zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn en de resultaten 
ervan zouden door alle burgers benut moeten kunnen worden, vooral indien deze resultaten
bijdragen tot de verbetering en de ontwikkeling van de maatschappij.

Amendement 11
Bijlage I, Wetenschappelijke en technologische doelstellingen, grote lijnen van de thema's en 
activiteiten, Verspreiding, kennisoverdracht en bredere betrokkenheid, streepje 4 bis (nieuw)

- Specifieke leerinitiatieven in 
samenwerking met bestaande netwerken 
van belanghebbenden (overheidsinstanties, 
gebruikers, industrie, maatschappelijke 
organisaties), die gericht zijn op het 
verzamelen en doorgeven van zowel 
positieve ervaringen als "mislukkingen", 
die een natuurlijk onderdeel zijn van de 
uitvoering van projecten; het is zeer 
belangrijk hieruit lering te trekken.

Amendement 12
Bijlage I, Wetenschappelijke en technologische doelstellingen, grote lijnen van de thema's en 

activiteiten, Internationale samenwerking, alinea 1, inleidende formule

Met de internationale samenwerkingsacties 
wordt ondersteuning gegeven aan een 
internationaal wetenschaps- en 
technologiebeleid dat twee gecorreleerde 
doelstellingen heeft:

Met de internationale samenwerkingsacties 
wordt ondersteuning gegeven aan een 
internationaal wetenschaps- en 
technologiebeleid dat drie gecorreleerde 
doelstellingen heeft:

Amendement 13
Bijlage I, Wetenschappelijke en technologische doelstellingen, grote lijnen van de thema's en 

activiteiten, Internationale samenwerking, alinea 1, streepje 1

- ondersteunen en bevorderen van het 
Europese concurrentievermogen via 
strategische onderzoekspartnerschappen met 
derde landen inclusief 
hooggeïndustrialiseerde en opkomende 
economieën op het gebied van wetenschap 
en technologie door de beste wetenschappers 
uit derde landen in dienst te nemen om te 
werken in en met Europa.

- ondersteunen en bevorderen van 
onderzoekprojecten met een universele 
waarde via strategische 
onderzoekspartnerschappen met derde 
landen inclusief hooggeïndustrialiseerde en 
opkomende economieën op het gebied van 
wetenschap en technologie, door de 
mobiliteit van wetenschappers uit derde 
landen te bevorderen zodat optimale 
voorwaarden worden geschapen om te
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kunnen werken in en met Europa, en door 
vervolgens hun terugkeer naar het
vaderland te vergemakkelijken.

Motivering

Het Europese onderzoeksysteem moet worden opengesteld voor buitenlandse onderzoekers, 
en er moeten optimale voorwaarden worden geschapen zodat zij na hun terugkeer in hun land 
van herkomst met Europa kunnen blijven samenwerken en de vruchten kunnen plukken van de 
resultaten van het gezamenlijk onderzoek. Bovendien moet bij de internationale 
samenwerkingsprojecten, zowel tussen landen als tussen gemengde onderzoekteams, op 
rechtvaardige en evenwichtige wijze rekening worden gehouden met de prioriteiten.

Amendement 14
Bijlage I, Wetenschappelijke en technologische doelstellingen, grote lijnen van de thema's en 

activiteiten, Internationale samenwerking, alinea 1, streepje 1 bis (nieuw)

- ervoor zorgen dat de resultaten en 
voordelen van onderzoeken met een 
universele waarde op grote schaal 
toegankelijk zijn en benut kunnen worden;

Amendement 15
Bijlage I, Wetenschappelijke en technologische doelstellingen, grote lijnen van de thema's en 

activiteiten, Internationale samenwerking, alinea 1, streepje 2

- aanpakken, op basis van wederzijds belang 
en wederzijds voordeel, van specifieke 
problemen waarmee derde landen 
geconfronteerd worden of die een mondiaal 
karakter hebben.

- aanpakken van specifieke problemen 
waarmee derde landen geconfronteerd 
worden of die een mondiaal karakter 
hebben, door versterking van het concept 
van mondiale samenwerking en het delen 
van kennis en informatie.

Amendement 16
Bijlage I, Wetenschappelijke en technologische doelstellingen, grote lijnen van de thema's en 

activiteiten, Internationale samenwerking, alinea 2

Bij het internationale wetenschappelijke 
samenwerkingsbeleid van de EU ligt het 
accent op samenwerking en wordt 
samenwerking ontwikkeld om, rekening 
houdend met de nationale, regionale en 
sociaal-economische context en de 
kennisbasis van partnerlanden, kennis te 

Bij het internationale wetenschappelijke 
samenwerkingsbeleid van de EU ligt het 
accent op samenwerking en wordt 
samenwerking ontwikkeld om, rekening 
houdend met de internationale, nationale, 
regionale en sociaal-economische context en 
de kennisbasis en de Europese prioriteiten 
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genereren, delen en gebruiken via billijke 
onderzoekspartnerschappen. De strategische 
benadering bestaat erin op basis van 
wederzijds belang en wederzijds voordeel
het concurrentievermogen van de EU en de 
mondiale duurzame ontwikkeling te 
verhogen via dergelijke partnerschappen 
tussen de EU en derde landen op bilateraal, 
regionaal en mondiaal niveau. Daartoe moet 
de rol van de EU als mondiale speler 
eveneens worden bevorderd via multilaterale 
internationale onderzoeksprogramma's. De 
ondersteunde internationale 
samenwerkingsacties houden verband met 
mainstream beleidskwesties om de 
nakoming van de internationale 
verbintenissen van de EU te helpen 
ondersteunen en bij te dragen tot het delen 
van de Europese waarden, 
concurrentiepositie, sociaal-economische 
vooruitgang, milieubescherming en welvaart 
in het kader van de mondiale duurzame 
ontwikkeling. 

van partnerlanden, kennis te genereren, 
delen en gebruiken via billijke 
onderzoekspartnerschappen. De strategische 
benadering bestaat erin op basis van het 
algemeen en collectief belang het 
concurrentievermogen van de EU en de 
mondiale duurzame ontwikkeling te 
verhogen via dergelijke partnerschappen 
tussen de EU en derde landen op bilateraal, 
regionaal en mondiaal niveau. Daartoe moet 
de rol van de EU als mondiale speler 
eveneens worden bevorderd via multilaterale 
internationale onderzoeksprogramma's. De 
ondersteunde internationale 
samenwerkingsacties houden verband met 
mainstream beleidskwesties om de 
nakoming van de internationale 
verbintenissen van de EU te helpen 
ondersteunen en bij te dragen tot het delen 
van de resultaten met het oog op 
verbetering van de concurrentiepositie, 
sociaal-economische vooruitgang, 
milieubescherming en welvaart in het kader 
van de mondiale duurzame ontwikkeling. 

Amendement 17
Bijlage I, Thema's, Punt 1, Benadering, alinea 4 bis (nieuw)

Preventie en informatie over alles wat de 
gezondheid van de burgers betreft, moeten 
niet uitsluitend onder de bevoegdheid van 
de ministers van volksgezondheid, de 
onderzoekcentra en de ziekenhuizen vallen. 
Er moet samenwerking tot stand worden 
gebracht met de scholen voor het opzetten 
van gerichte initiatieven(cursussen, films, 
boeken) met betrekking tot de 
gezondheidsvoorlichting en de preventie 
van ziekten.

Amendement 18
Bijlage I, Thema's, Punt 3, Doelstelling

Het concurrentievermogen van de Europese 
industrie verhogen en Europa in staat stellen 
zich de toekomstige ontwikkelingen in de 

Het concurrentievermogen van de Europese 
sector van de informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) 
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informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) eigen te maken en hieraan richting te 
geven teneinde aan de maatschappelijke en 
economische behoeften te voldoen. De 
activiteiten zullen Europa's 
wetenschappelijke en technologische basis 
verstevigen en zijn wereldwijde leiderschap 
op ICT-gebied consolideren, de innovatie 
door toepassing van ICT bevorderen en 
ervoor zorgen dat de vooruitgang in de ICT 
snel wordt vertaald in voordelen voor de 
burger, het bedrijfsleven, de industrie en de 
overheden in Europa.

verhogen en Europa in staat stellen een 
informatiemaatschappij te creëren die open 
is, niemand uitsluit, en rekening houdt met 
de mensenrechten, de vrijheid van 
meningsuiting, en de culturele en 
linguïstische verscheidenheid, zoals is 
vastgesteld op de Internationale 
Conferentie van Tunis over de ICT, waarbij 
bovendien gezocht moet worden naar een 
oplossing voor het overbruggen van de 
grote kloof die tussen en binnen landen 
bestaat op het gebied van de ontwikkeling 
van de ICT. De activiteiten zullen Europa's 
wetenschappelijke en technologische basis 
verstevigen en zijn wereldwijde leiderschap 
op ICT-gebied consolideren, de innovatie en 
de ontwikkeling door toepassing van ICT 
bevorderen en ervoor zorgen dat de 
vooruitgang in de ICT snel wordt vertaald in 
voordelen voor de burger, de universiteiten 
en de onderzoekcentra, het bedrijfsleven, de 
industrie en de overheden in Europa, 
alsmede in de opkomende 
ontwikkelingslanden waarmee reeds 
projecten bestaan voor 
netwerksamenwerking (EUMEDIS en 
EUMEDCONTACT voor het 
Middellandse-Zeegebied, @LIS voor 
Latijns-Amerika, ASI@ICT voor Azië).

Motivering

De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) spelen een steeds belangrijkere 
rol in de huidige maatschappij. Zij oefenen invloed uit op het bestuur, het onderwijs, de 
informatie, de industriële ontwikkeling, het milieu, en het dagelijkse leven van miljarden 
mensen. De Europese Unie moet bijdragen tot het creëren van een informatiemaatschappij 
waarin de technologieën, infrastructuren en diensten instrumenten in dienst van de burgers 
zijn. Het creëren van een open en niemand uitsluitende informatiemaatschappij betekent 
bovendien het dichten van de grote kloof tussen de regio's (plattelandsgebieden), sociale 
categorieën (benadeelde groeperingen), en tussen het noorden en zuiden van de wereld.

Amendement 19
Bijlage I, Thema's, Punt 3, Inleiding, alinea 1

Informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) hebben bewezen een unieke rol te 
spelen bij het stimuleren van de innovatie, 

Informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) hebben bewezen een unieke rol te 
spelen bij het stimuleren van de innovatie, 
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de creativiteit en het concurrentievermogen 
van de gehele industrie en dienstensector. 
Zij zijn onmisbaar als het erom gaat aan de 
grote maatschappelijke behoeften te voldoen
en overheidsdiensten te moderniseren, en zij 
staan aan de basis van de vooruitgang op alle 
wetenschappelijke en technologische 
gebieden. Europa moet zich daarom de 
toekomstige ontwikkelingen op ICT-gebied 
eigen maken en hieraan richting geven en 
ervoor zorgen dat op ICT gebaseerde 
diensten en producten geaccepteerd worden 
en gebruikt worden om de burger en het 
bedrijfsleven zoveel mogelijk voordelen te 
bieden. 

de creativiteit en het concurrentievermogen 
van de gehele industrie en dienstensector. 
De ICT kunnen bovendien een belangrijke 
rol spelen bij de verspreiding van en 
toegang tot knowhow, kennis en 
onderzoeksresultaten. Zij zijn onmisbaar als 
het erom gaat aan de grote maatschappelijke 
behoeften te voldoen en overheidsdiensten te 
moderniseren, en zij staan aan de basis van 
de vooruitgang op alle wetenschappelijke en 
technologische gebieden. Zij dragen bij tot 
de verbetering en differentiatie van de 
toegang tot de informatie en moeten de 
burgers aanzetten tot actieve participatie. 
Europa moet daarom de toekomstige 
ontwikkelingen op ICT-gebied sturen in de 
richting van openheid en integratie, en 
ervoor zorgen dat op ICT gebaseerde 
diensten en producten geaccepteerd worden 
en gebruikt worden om de burger en het 
bedrijfsleven zoveel mogelijk voordelen te 
bieden. 

Amendement 20
Bijlage I, Thema's, Punt 3, Toepassingsonderzoek, streepje 3

- In de publieke sector: toepassing van ICT 
in interdisciplinair verband in 
overheidsdiensten in combinatie met 
organisatorische aanpassingen en nieuwe 
vaardigheden teneinde innovatieve diensten 
voor iedereen aan te bieden waarbij de 
burger centraal staat; geavanceerde, op ICT 
gebaseerde onderzoekactiviteiten en 
oplossingen ter verbetering van 
democratische en inspraakprocessen, 
alsmede van de prestaties en kwaliteit van 
overheidsdiensten, de interactie met en 
tussen lagere overheden en het centrale 
gezag, en de ondersteuning van wetgevings-
en beleidsontwikkelingsprocessen in alle 
stadia van het democratisch proces.

- In de publieke sector: toepassing van ICT 
in interdisciplinair verband in 
overheidsdiensten in combinatie met 
organisatorische aanpassingen, het 
herontwerpen van processen en nieuwe 
vaardigheden teneinde innovatieve diensten 
voor iedereen aan te bieden waarbij de 
burger centraal staat; geavanceerde, op ICT 
gebaseerde onderzoekactiviteiten en 
oplossingen ter verbetering van 
democratische en inspraakprocessen, 
alsmede van de prestaties en kwaliteit van 
overheidsdiensten, de interactie met en 
tussen lagere overheden en het centrale 
gezag, en de ondersteuning van wetgevings-
en beleidsontwikkelingsprocessen in alle 
stadia van het democratisch proces.

Amendement 21
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Bijlage I, Thema's, Punt 3, Toepassingsonderzoek, ICT ten behoeve van inhoud, creativiteit 
en persoonlijke ontplooiing, streepje 2 bis (nieuw)

- Bescherming, instandhouding en 
valorisatie van het cultureel erfgoed, met 
inbegrip van het menselijke habitat: 
technologieën voor een milieuvriendelijk en 
duurzaam beheer van met menselijk milieu, 
inclusief gebouwde omgeving, stedelijke 
gebieden, landschap, alsook voor 
bescherming, instandhouding, optimaal 
gebruik en integratie van het cultureel 
erfgoed, met inbegrip van 
milieueffectbeoordeling, modellen en 
instrumenten voor risicobeoordeling,
geavanceerde en niet-destructieve 
technieken voor schadediagnose, nieuwe 
producten en methodes voor restauratie, 
beheersings- en aanpassingsstrategieën 
voor het duurzaam beheer van zowel
roerende als onroerende culturele 
goederen.
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