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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Eluned Morgan en Daniel Caspary

Amendement 12
Overweging 10

(10) Het GCO moet extra middelen blijven 
genereren via concurrerende activiteiten, 
onder meer deelname aan de acties onder 
contract van het kaderprogramma, werk voor 
derden en in mindere mate de exploitatie van 
de intellectuele eigendom.

(10) Het GCO moet extra middelen blijven 
genereren via concurrerende activiteiten, 
onder meer, naast werk voor derden, 
deelname aan de acties onder contract van 
het kaderprogramma, waarbij ernaar
gestreefd zou moeten worden intensief 
voort te bouwen op de huidige actviteiten,  
en in mindere mate de exploitatie van de 
intellectuele eigendom.

Or. en

Motivering

Het GCO zou ook in de toekomst absoluut moeten kunnen blijven deelnemen aan acties onder 
contract. De huidige inspanningen op dit gebied zouden moeten worden verdubbeld. Ook 
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werk voor derden en de exploitatie van de intellectuele eigendom zouden geoorloofd moeten 
blijven zijn. Dit zorgt voor een automatische kwaliteitscontrole en handhaving van de hoge 
mate van uitmuntendheid en efficiëntie van het GCO.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 13
Overweging 10

(10) Het GCO moet extra middelen blijven 
genereren via concurrerende activiteiten, 
onder meer deelname aan de acties onder 
contract van het kaderprogramma, werk voor 
derden en in mindere mate de exploitatie 
van de intellectuele eigendom.

(10) Het GCO moet extra middelen blijven 
genereren via concurrerende activiteiten, 
onder meer deelname aan de acties onder 
contract van het kaderprogramma, waarbij
ernaar gestreefd zou moeten worden 
intensief voort te bouwen op de huidige 
actviteiten. Bovendien moet het GCO 
proberen toegang te krijgen tot alternatieve 
bronnen voor de financiering van 
wetenschappelijk onderzoek.

Or. en

Motivering

Het GCO zou ook in de toekomst absoluut moeten kunnen blijven deelnemen aan acties onder 
contract. De huidige inspanningen op dit gebied zouden moeten worden verdubbeld.


