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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur wil de volgende opmerkingen maken:

- het zevende kaderprogramma sluit in hoge mate aan bij de uitgangspunten van het zesde 
kaderprogramma dat momenteel in uitvoering is; het voorstel behelst evenwel één nieuw 
element: het instellen van een Europese Raad voor onderzoek (ERO) die een belangrijke 
bijdrage moet leveren aan de ontwikkeling van één Europese onderzoeksruimte;

- keurt het besluit van de Commissie goed om de Europese Raad voor onderzoek (ERO) te 
laten leiden door een raad en een wetenschappelijk comité bestaande uit wetenschappers van 
hoog niveau; beveelt aan dat deze vertegenwoordigende organen gelijke kansen bieden voor 
man en vrouw en te werk gaan met eenvoudige procedures voor het indienen van aanvragen 
en het vaststellen van prioriteiten;

- is van mening dat de Europese Raad voor onderzoek (ERO) moet worden ingesteld 
overeenkomstig artikel 171 van het EG-Verdrag - "De Gemeenschap kan gemeenschappelijke 
ondernemingen of andere structuren in het leven roepen die noodzakelijk zijn voor de goede 
uitvoering van programma's voor communautair onderzoek en communautaire 
technologische ontwikkeling en demonstratie";

- benadrukt dat de Europese Raad voor onderzoek (ERO) moet werken aan het promoten, 
verspreiden, overdragen en valoriseren van onderzoeksactiviteiten in de voornaamste sectoren 
van kennisontwikkeling en de toepassing ervan voor de wetenschappelijke, technologische, 
economische en maatschappelijke ontwikkeling van Europa;

- benadrukt hoe belangrijk het is dat de Europese Raad voor onderzoek (ERO) over toereikende 
financiële middelen kan beschikken en zijn activiteiten autonoom en onafhankelijk kan 
verrichten en dat het te werk gaat met eenvoudige transparante procedures;

- beveelt aan dat de Europese Raad van onderzoek (EOR) regelmatig de geboekte resultaten 
verspreidt zodat zij voor iedereen toegankelijk zijn;

- acht het van belang dat de Europese Raad van onderzoek (ERO) wordt gekenmerkt door een 
hoge mate van integriteit met een bestuur dat is toevertrouwd aan onafhankelijke 
onderzoekers van hoog niveau;

- benadrukt dat bij het opleiden van onderzoekers een centrale rol moet worden toebedeeld aan 
fundamenteel onderzoek dat de grondslagen biedt voor verder onderzoek vaak ten dienste van 
praktische toepassing;

- is van mening dat dit programma een pan-Europees mechanisme moet bieden dat de 
onderzoekers, ingenieurs en onderzoekers moet steunen die bezig zijn met het scheppen van 
nieuwe kennis, producten, processen, methodes om nieuwe wegen in te slaan van 
technologische vooruitgang.
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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) Voorstellen voor "grensverleggend 
onderzoek" worden uitsluitend geëvalueerd 
op basis van het criterium excellentie zoals 
beoordeeld door middel van peer review; bij 
dergelijke voorstellen staan 
interdisciplinariteit, pionierende projecten 
met een hoog risico en nieuwe groepen en 
minder ervaren onderzoekers alsmede 
gevestigde teams centraal.

(4) Voorstellen voor "grensverleggend 
onderzoek" worden uitsluitend geëvalueerd 
op basis van het criterium excellentie zoals 
beoordeeld door middel van peer review; bij 
dergelijke voorstellen staan 
interdisciplinariteit, verkennende en
pionierende projecten met een hoog risico en 
nieuwe groepen en minder ervaren 
onderzoekers alsmede gevestigde teams 
centraal, waarbij speciaal wordt gekeken 
naar projecten die in eerste instantie 
aandacht besteden aan de totstandbrenging 
van Europese netwerken en samenwerking.

Amendement 2
Overweging 10

(10) 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.

(10) 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 en 
media, concurrentievermogen en innovatie, 
industrie, gezondheid, 
consumentenbescherming, werkgelegenheid, 
energie, vervoer en milieu.

Amendement 3
Overweging 13

(13) De onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd uit hoofde van dit programma 
moeten de fundamentele ethische beginselen 

(13) De onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd uit hoofde van dit programma 
moeten de fundamentele ethische beginselen 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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respecteren, inclusief die welke zijn 
neergelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.

respecteren, inclusief die welke zijn 
neergelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en 
moeten de burgerlijke en humanistische 
waarde van onderzoek benadrukken met 
eerbiediging van de ethische en culturele 
verscheidenheid.

Motivering

Meer dan ooit maakt het onderzoek een spannende tijd door, die soms vruchtbaar en soms 
vernietigend kan zijn tussen indrukwekkende vooruitgang en de samenleving met haar 
economische, politieke en culturele structuur. Wij moeten stil staan bij de kwesties die aan de 
orde worden gesteld door de ethiek en de pluriformiteit van de culturele standpunten jegens de 
wetenschappelijke wereld.

Amendement 4
Overweging 14 bis (nieuw)

(14 bis) Om aanbestedingen te 
vereenvoudigen en de kosten te reduceren, 
dient de Commissie de voorwaarden te 
creëren voor het aanmelden van 
deelnemers bij een gegevensbank.

Motivering

Laagdrempeliger toegang tot het programma voor Europese onderzoekscentra en diegene die 
aan aanbestedingen willen deelnemen.

Amendement 5
Artikel 4, lid 3

3. De Europese Onderzoeksraad bestaat uit 
een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad, 
ondersteund door een specifieke 
uitvoeringsstructuur, zoals beschreven in 
bijlage I. Deze raad werkt volgens de 
beginselen van wetenschappelijke 
excellentie, autonomie, efficiency en 
transparantie.

3. De Europese Onderzoeksraad bestaat uit 
een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad, 
ondersteund door een specifieke 
uitvoeringsstructuur, zoals beschreven in 
bijlage I. Deze raad werkt volgens de 
beginselen van wetenschappelijke 
excellentie, autonomie, efficiency en 
transparantie. Beide organen moeten garant 
staan voor gelijke kansen van man en 
vrouw.
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Amendement 6
Artikel 4, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De Commissie zorgt voor de 
beoordeling van de onderzoeksresultaten en 
rapporteert over de bijdrage die zij leveren 
aan een dynamische kennismaatschappij in 
Europa.

Motivering

De Commissie moet aantonen dat het doel van het programma, de totstandbrenging van een 
dynamische kennismaatschappij in Europa, inderdaad is verwezenlijkt.

Amendement 7
Artikel 8, lid 6

6. De Commissie informeert het comité 
regelmatig over de algemene voortgang van 
de uitvoering van het specifiek programma.

6. De Commissie informeert het comité en 
de ten principale belaste commissie van het 
Europees Parlement regelmatig over de 
algemene voortgang van de uitvoering van 
het specifiek programma en besteedt daarbij 
ook aandacht aan alle O&TO-acties 
waaraan in het kader van dit programma 
financiering wordt toegekend.

Motivering

De Commissie presenteert hier voorschriften voor een comitologieprocedure in het kader van de 
samenwerking met de Raad. Het is goed ook de tweede "tak" van de begrotingsautoriteit op de 
hoogte te stellen van de uitvoering van het programma.

Amendement 8
Artikel 8, lid 6 bis (nieuw)

6 bis. De Commissie legt deze wetstekst, 
alsook een verslag over de uitvoering van 
het programma, met het oog op een 
tussentijdse herziening zo tijdig aan de 
bevoegde organen voor dat de procedure 
voor het wijzigen van deze wetstekst vóór 
eind 2010 kan zijn afgerond.

Motivering

De tussentijdse herziening biedt de mogelijkheid om tijdens de looptijd van het programma in te 
spelen op problemen bij de uitvoering en andere eventualiteiten. Het tijdstip van de herziening 
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ligt, gezien het feit dat het programma in de praktijk een bepaalde aanloopfase nodig zal hebben, 
een jaar na het midden van de programmaperiode. Dit moet een betrouwbare evaluatie mogelijk 
maken. 
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