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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 19
Overweging 6

(6) De Europese Commissie is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
specifiek programma en staat borg voor de 
autonomie en integriteit van de Europese 
Onderzoeksraad, alsmede voor de . 
functionele doeltreffendheid.

(6) De Europese Commissie is tijdens de 
experimentele fase die uiterlijk in 2010 
eindigt verantwoordelijk voor de uitvoering 
van dit specifiek programma en staat borg 
voor de autonomie en integriteit van de 
Europese Onderzoeksraad, alsmede voor de . 
functionele doeltreffendheid.

Or. fr

Motivering

Het is van belang het beste mechanisme voor de werking van de Europese Onderzoeksraad 
(ERC) te vinden waarbij doeltreffendheid, autonomie en onafhankelijkheid hand in hand 
gaan.
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Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 20
Overweging 17

(17) De Commissie voorziet in de 
onafhankelijke beoordeling van de werking 
van de ERC. In het licht van deze 
beoordeling en rekening houdend met de 
ervaringen van de ERC met betrekking tot 
de basisbeginselen ervan moet uiterlijk in 
2010 de mogelijkheid in aanmerking 
worden genomen om, mogelijkerwijs op 
grond van artikel 171 van het Verdrag, de 
ERC te reorganiseren tot een juridisch 
onafhankelijke structuur.

(17) De Commissie voorziet tijdens de 
experimentele fase die uiterlijk in 2010 
eindigt in de onafhankelijke beoordeling van 
de werking van de ERC. Tegelijkertijd 
neemt de Commissie in het kader van de 
medebeslissingsprocedure alle nodige 
maatregelen om van de ERC een juridisch 
onafhankelijke en autonome structuur te 
maken.

Or. fr

Motivering

Het is van belang het beste mechanisme voor de werking van de ERC te vinden waarbij 
doeltreffendheid, autonomie en onafhankelijkheid hand in hand gaan, een waarborg voor een 
goede representativiteit van de wetenschappelijke gemeenschap. Een en ander geschiedt 
tijdens de experimentele fase.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 21
Artikel 3, lid 1

1. Alle onderzoeksactiviteiten op grond 
van het specifiek programma moeten 
worden uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen.

1. Alle onderzoeksactiviteiten op grond 
van het specifiek programma moeten 
worden uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen. Projecten 
inzake onderzoek met embryo's en 
embryonale stamcellen worden niet 
gefinancierd, aangezien deze in sommige 
lidstaten verboden zijn op grond van 
fundamentele overwegingen in verband met 
de mensenrechten en constitutionele 
beginselen.

Or. en
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Amendement ingediend door Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Amendement 22
Artikel 3, lid 2

2. De volgende onderzoeksgebieden 
worden niet gefinancierd uit hoofde van dit 
programma:

2. In geval van ethisch gevoelige
onderzoekprojecten moeten de deelnemers 
de goedkeuring of instemming van 
nationale of plaatselijke ethische 
commissies verkrijgen voordat ze hun 
projecten aanvangen. Bovendien zal de 
Commissie deze projecten stelselmatig 
beoordelen en hiervan jaarlijks verslag 
uitbrengen aan het Parlement en de Raad. 
In bijzondere omstandigheden kan deze 
ethische beoordeling plaatsvinden tijdens 
de uitvoering van het project. 

– onderzoeksactiviteiten die gericht 
zijn op het klonen van mensen voor 
voortplantingsdoeleinden,
– onderzoek dat gericht is op het 
modificeren van menselijk genetisch 
materiaal waardoor dergelijke 
veranderingen erfelijk kunnen worden,
– onderzoeksactiviteiten die 
uitsluitend gericht zijn op het aanmaken 
van menselijke embryo's voor 
onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te 
verkrijgen, inclusief door overbrenging van 
somatische celkernen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is met dezelfde formulering ingediend voor het kaderprogramma. Deze 
kwestie moet worden opgelost in het kaderprogramma, maar met het oog op de samenhang 
wordt dit amendement ook ingediend voor de specifieke programma's.

Amendement ingediend door Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, Paul 
Rübig

Amendement 23
Artikel 3, lid 2

2. De volgende onderzoeksgebieden 2. De volgende onderzoeksgebieden 
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worden niet gefinancierd uit hoofde van dit 
programma:

worden niet gefinancierd in het kader van 
dit programma:

– onderzoeksactiviteiten die gericht 
zijn op het klonen van mensen voor 
voortplantingsdoeleinden,

– onderzoeksactiviteiten die gericht 
zijn op het klonen van menselijke embryo's,

– onderzoek dat gericht is op het 
modificeren van menselijk genetisch 
materiaal waardoor dergelijke veranderingen 
erfelijk kunnen worden,

– onderzoek dat gericht is op het 
modificeren van menselijk genetisch 
materiaal waardoor dergelijke veranderingen 
erfelijk kunnen worden,

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

– onderzoeksactiviteiten waarbij 
menselijke embryo's worden vernietigd of 
gebruik wordt gemaakt van menselijke 
embryonale stamcellen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is met dezelfde formulering ingediend voor het kaderprogramma. Deze 
kwestie moet worden opgelost in het kaderprogramma, maar met het oog op de samenhang 
wordt dit amendement ook ingediend voor de specifieke programma's.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 24
Artikel 3, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De volgende activiteiten worden niet 
gefinancierd in het kader van dit 
programma:
- onderzoekprojecten die in een lidstaat 
verboden zijn op grond van fundamentele 
overwegingen in verband met de
mensenrechten en constitutionele 
beginselen;
- onderzoekprojecten die afbreuk doen aan 
primaire waarden wat betreft de menselijke 
waardigheid;
- methoden voor het klonen van menselijke 
embryo's;
- ingrepen in de menselijke kiembaan;
- het gebruik en het creëren van embryo's 
en embryonale stamcellen voor 
wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden, 
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aangezien ieder mens een doel op zich is en 
het menselijk lichaam, en met name het 
vrouwelijk lichaam, niet mag worden 
gecommercialiseerd.
Onderzoek met betrekking tot chimaeren 
wordt niet direct of indirect gefinancierd.

Or. en

Amendement ingediend door Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Jan 
Christian Ehler, Paul Rübig

Amendement 25
Artikel 3, lid 3

3. De volgende onderzoeksactiviteiten 
worden niet gefinancierd op grond van dit 
programma:

3. Ingeval van een uit ethisch oogpunt 
omstreden technologie (bijvoorbeeld 
onderzoek met embryonale stamcellen, 
overbodige embryo's van een IVF-
behandeling, vragen rond het gebruik van 
genetische gegevens indien er geen 
therapieën bestaan) verleent de 
Gemeenschap prioriteit aan 
onderzoekprojecten die een alternatief 
bieden voor deze ethisch omstreden 
technologieën (bijvoorbeeld onderzoek met 
volwassen stamcellen en navelstreng-
stamcellen, behandeling van 
vruchtbaarheidsproblemen zonder het 
creëren van overbodige embryo's, 
genetische tests in verband met de 
therapie).

– onderzoeksactiviteiten die in alle 
lidstaten verboden zijn,
– onderzoeksactiviteiten die moeten 
worden uitgevoerd in een lidstaat waar 
dergelijk onderzoek verboden is.

Or. en

Motivering

Dit amendement is met dezelfde formulering ingediend voor het kaderprogramma. Deze 
kwestie moet worden opgelost in het kaderprogramma, maar met het oog op de samenhang 
wordt dit amendement ook ingediend voor de specifieke programma's.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 26
Artikel 3, lid 3, streepje 1 bis (nieuw)

- Projecten inzake onderzoek met embryo's 
en embryonale stamcellen worden niet 
gefinancierd, aangezien deze in sommige 
lidstaten verboden zijn op grond van 
fundamentele overwegingen in verband met 
de mensenrechten en constitutionele 
beginselen.

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 27
Artikel 3, lid 3, streepje 2

– onderzoeksactiviteiten die moeten 
worden uitgevoerd in een lidstaat waar 
dergelijk onderzoek verboden is.

–  onderzoekprojecten die het 
subsidiariteitsbeginsel en de waarden op 
het gebied van de menselijke waardigheid 
in gevaar brengen en een bedreiging 
vormen voor het niet-commercialiseren van 
het menselijk lichaam, met name het 
vrouwelijk lichaam.

Or. en

Amendement ingediend door Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Amendement 28
Artikel 3, lid 3

3. De volgende onderzoeksactiviteiten
worden niet gefinancierd op grond van dit 
programma:

3. De volgende onderzoeksgebieden
worden niet gefinancierd op grond van dit 
programma:

– onderzoeksactiviteiten die in alle 
lidstaten verboden zijn,

– onderzoeksactiviteiten gericht op het 
klonen van menselijke embryo's;

– onderzoeksactiviteiten die moeten 
worden uitgevoerd in een lidstaat waar 
dergelijk onderzoek verboden is.

– onderzoeksactiviteiten gericht op het 
modificeren van menselijk erfelijk 
materiaal waardoor deze veranderingen
erfelijk kunnen worden;
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- onderzoeksactiviteiten gericht op het 
creëren van menselijke embryo's 
uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden of 
voor levering van stamcellen en 
onderzoeksactiviteiten waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de cellen van dergelijke 
embryo's;
- onderzoekprojecten die direct of indirect 
leiden tot de vernietiging van menselijke 
embryo's.  
Op het gebied van embryonaal 
stamcellenonderzoek zal gebruik worden 
gemaakt van de ervaring van het NIH en de 
financiering van het onderzoek zal worden 
beperkt tot embryonale stamcellijnen die 
voor augustus 2001 zijn gecreëerd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is met dezelfde formulering ingediend voor het kaderprogramma. Deze 
kwestie moet worden opgelost in het kaderprogramma, maar met het oog op de samenhang 
wordt dit amendement ook ingediend voor de specifieke programma's.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 29
Artikel 4, lid 1

1. De Commissie is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het specifiek 
programma.

schrappen

Or. pl

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 30
Artikel 4, lid 3

3. De Europese Onderzoeksraad bestaat 
uit een onafhankelijke Wetenschappelijke 
Raad, ondersteund door een specifieke 

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

uitvoeringsstructuur en een 
adviescommissie, zoals beschreven in 
bijlage I. Deze raad werkt volgens de 
beginselen van wetenschappelijke 
excellentie, autonomie, efficiency, 
transparentie en verantwoording .

Or. en

Motivering

Een adviescommissie is een belangrijke schakel tussen de ERC, de Europese instellingen, de 
wetenschappelijke wereld en het publiek.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 31
Artikel 4, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De Commissie verzekert dat de 
uitvoering van het specifiek programma in 
overeenstemming is met het 
werkprogramma en de beginselen genoemd 
in artikel 4, lid 3, alsmede met de methoden 
en standpunten die door de Europese 
Onderzoeksraad worden bepaald 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, onder a en 
b. De ERC verzekert dat een specifieke 
uitvoeringseenheid zich strict, efficiënt en 
zo nodig flexibel richt naar de 
doelstellingen en eisen van het specifiek 
programma.

Or. pl

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 32
Artikel 4, lid 4

4. De Commissie staat borg voor de 
autonomie en integriteit van de Europese 
Onderzoeksraad en verzekert de goede 
uitvoering van de aan de raad opgedragen 
taken.

4. De Commissie staat borg voor de 
autonomie en integriteit van de Europese 
Onderzoeksraad.
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Or. pl

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 33
Artikel 5, lid 1

1. De Wetenschappelijke Raad is 
samengesteld uit wetenschappers, ingenieurs 
en geleerden met een zeer goede naam, die 
door de Commissie worden aangesteld en 
handelen op persoonlijke titel, onafhankelijk 
van externe belangen.

1. De Wetenschappelijke Raad is 
samengesteld uit wetenschappers, ingenieurs 
en geleerden met een zeer goede naam, die 
door de Europese Onderzoeksraad worden 
aangesteld en handelen op persoonlijke titel, 
onafhankelijk van externe belangen.

Or. pl

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 34
Artikel 5, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De ambtstermijn van de leden van de 
Wetenschappelijke Raad bedraagt slechts 
drie jaar en ze mogen maximaal twee keer 
worden herkozen. De leden worden 
gekozen volgens een rotatiesysteem, wat 
betekent dat bij elke verkiezing telkens een 
derde van de leden nieuw moet worden 
benoemd.

Or. en

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 35
Artikel 5, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De Europese Onderzoeksraad stelt 
voor de uitvoering van het specifiek 
programma het werkprogramma op, 
waarin de in bijlage I opgenomen 
doelstellingen en wetenschappelijke en 
technologische prioriteiten, de 
desbetreffende financiering en het 
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tijdschema voor de uitvoering worden 
gespecificeerd.

Or. pl

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 36
Artikel 5, lid 4 ter (nieuw)

4 ter. Het werkprogramma houdt rekening 
met de stand van wetenschap en 
technologie in Europa en de verwachte 
ontwikkelingen. Het wordt wanneer en 
waar nodig geactualiseerd.

Or. pl

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 37
Artikel 5, lid 3, letter (a)

a) het ingevolge artikel 6, lid 1 vast te 
stellen werkprogramma voor de uitvoering 
van het specifiek programma;

a) het ingevolge artikel 6, lid 1 vast te 
stellen werkprogramma voor de uitvoering 
van het specifiek programma, de beginselen
voor de evaluatie van voorstellen in het 
kader van de financieringssystemen en de 
criteria voor de selectie van projecten. Voor 
individuele projecten is enkel het criterium 
excellentie van toepassing. Voor 
coördinatie-en ondersteuningsacties 
kunnen projectgerelateerde criteria van 
toepassing zijn.

Or. pl

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 38
Artikel 5, lid 3, letter (b)

b) de methoden voor peer review en b) de methoden en beginselen voor 
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voorstelevaluatie, op basis waarvan de te 
financieren voorstellen worden vastgesteld

peer review en voorstelevaluatie, op basis 
waarvan de te financieren voorstellen 
worden vastgesteld

Or. pl

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 39
Artikel 5, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De Commissie stelt de leden van de 
Wetenschappelijke Raad aan op basis van 
een onafhankelijke en transparante 
aanwijzingsprocedure.
Hun ambtstermijn is beperkt tot vier jaar 
en kan één keer worden verlengd.

Or. fr

Motivering

Bij de aanstelling van de leden van de Wetenschappelijke Raad moeten de beginselen van 
onafhankelijkheid en transparantie in acht worden genomen.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 40
Artikel 6, lid 1

1. De Commissie stelt voor de 
uitvoering van het specifiek programma het 
werkprogramma op, waarin de in bijlage I 
opgenomen doelstellingen en 
wetenschappelijke en technologische 
prioriteiten, de desbetreffende financiering 
en het tijdschema voor de uitvoering 
worden gespecificeerd.

schrappen

Or. pl
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Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 41
Artikel 6, lid 2

2. Het werkprogramma houdt 
rekening met de stand van wetenschap en 
technologie in Europa en de verwachte 
ontwikkelingen. Het wordt wanneer en 
waar nodig geactualiseerd.

schrappen

Or. pl

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 42
Artikel 6, lid 3

3. Het werkprogramma specificeert de 
criteria voor de evaluatie van voorstellen in 
het kader van de financieringssystemen, en 
voor de selectie van projecten. Voor 
individuele projecten is enkel het criterium 
excellentie van toepassing. Voor 
coördinatie-en ondersteuningsacties 
kunnen projectgerelateerde criteria van 
toepassing zijn.

schrappen

Or. pl

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 43
Artikel 6, lid 4

4. De Commissie verzekert dat de 
uitvoering van het specifiek programma in 
overeenstemming is met het 
werkprogramma en de beginselen genoemd 
in artikel 4, lid 3, alsmede met de methoden 
en standpunten die door de 
Wetenschappelijke Raad worden bepaald 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, onder a en 
b. De Commissie verzekert dat de specifieke 
uitvoeringsstructuur zich strict, efficiënt en 
met de nodige flexibiliteit uitsluitend richt 
naar de doelstellingen en eisen van dit 

schrappen
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specifiek programma

Or. pl

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 44
Artikel 8

1. De Commissie wordt bijgestaan 
door een comité.
2. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is de in artikel 3 van Besluit 
1999/468/EG neergelegde 
raadplegingsprocedure van toepassing met 
inachtneming van artikel 7, lid 3, van dat 
besluit.
3. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is de in artikel 4 van Besluit 
1999/468/EG neergelegde 
beheersprocedure van toepassing met 
inachtneming van artikel 7, lid 3, van dat 
besluit.
4. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is de in de artikelen 5 en 7 van 
Besluit 1999/468/EG neergelegde 
regelgevingsprocedure van toepassing.
5. De in de artikelen 4, lid 3, en 5, lid 
6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde 
termijn wordt vastgesteld op twee maanden.
6. De Commissie informeert het comité 
regelmatig over de algemene voortgang van 
de uitvoering van het specifiek programma.

schrappen

Or. pl

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 45
Bijlage I, "Activiteiten", alinea 1 bis (nieuw)

Multidisciplinariteit en interdisciplinariteit 
worden gestimuleerd, in eerste instantie
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door gezamenlijke themaoverschrijdende 
benaderingen voor technologische en 
wetenschappelijke onderwerpen die 
relevant zijn voor meer dan één thema. 
Interdiscplinariteit biedt het hoofd aan de 
uitdagingen als gevolg van de complexiteit 
van de problemen, met inbegrip van die op 
het gebied van de prioritaire thema's, waar 
een unidisciplinaire aanpak veelal niet tot 
grote wetenschappelijke vooruitgang leidt 
en de toepassing van onderzoeksresultaten 
ten behoeve van sociale vooruitgang, 
milieuverbetering of economische welvaart 
in de weg staat.

Or. en

Motivering

De Europese Adviesraad voor onderzoek wijst er in zijn document "Interdisciplinarity in 
research" (EURAB 04.009, van april 2004) op dat interdisciplinariteit "van essentieel belang 
is om Europa aan de top van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek te houden. 
Interdisciplinair onderzoek is een noodzakelijk kenmerk van de vooruitgang op 
wetenschappelijk gebied" en beveelt aan het interdisciplinaire karakter van onderzoek in 
Europa te versterken.

Het zevende kaderprogramma kan niet voorbijgaan aan deze aanbeveling die in 
wetenschappelijke en technologische kringen wordt gedeeld, en er zijn specifieke maatregelen 
nodig om de interdisciplinariteit en de multidisciplinariteit in de programma's en de projecten 
te versterken.

Dit amendement vervangt amendement 1065 op het ontwerpverslag-Jerzy Buzek over het 
zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 46
Bijlage I, "Programma-uitvoering"

Voor de uitvoering van dit specifieke 
programma zal de Commissie bij de aanvang 
twee essentiële structurele componenten 
van de ERC oprichten -- een onafhankelijke 
Wetenschappelijke Raad en een specifieke 
uitvoeringsstructuur.

Voor de uitvoering van dit specifieke 
programma zal de Commissie bij de aanvang 
de Europese Onderzoeksraad oprichten die 
een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad 
en een specifieke uitvoeringsstructuur
aanwijst.

Or. pl
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Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 47
Bijlage I, "De Wetenschappelijke Raad", alinea 1

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit 
vooraanstaande vertegenwoordigers van de 
Europese wetenschappelijke wereld. Zij 
handelen op persoonlijke titel, onafhankelijk 
van externe belangen. De leden van de Raad 
worden aangesteld door de Commissie na 
een onafhankelijke aanwijzingsprocedure.

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit 
vooraanstaande vertegenwoordigers van de 
Europese wetenschappelijke wereld. Zij 
handelen op persoonlijke titel, onafhankelijk 
van externe belangen. De leden van de Raad 
worden aangesteld door de Europese 
Onderzoeksraad na een onafhankelijke 
aanwijzingsprocedure.

Or. pl

Amendement ingediend door Catherine Trautmann

Amendement 48
Bijlage I, "De Wetenschappelijke Raad", alinea 1

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit 
vooraanstaande vertegenwoordigers van de 
Europese wetenschappelijke wereld. Zij 
handelen op persoonlijke titel, onafhankelijk 
van externe belangen. De leden van de Raad 
worden aangesteld door de Commissie na 
een onafhankelijke aanwijzingsprocedure.

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit 
vooraanstaande vertegenwoordigers van de 
Europese wetenschappelijke wereld. Zij 
handelen op persoonlijke titel, onafhankelijk 
van externe belangen. 
De leden van de Raad worden door de 
wetenschappelijke gemeenschap gekozen 
op basis van algemene criteria zoals 
excellentie, multidisciplinariteit, vermogen 
tot toekomstgerichte bijdragen en 
onafhankelijkheid die door de Europese 
wetgever in het kader van de 
medebeslissingsprocedure worden 
vastgesteld, en worden aangesteld door de 
Commissie.

De leden van de Wetenschappelijke Raad
worden volledig door hun peers erkend en 
zijn niet betrokken bij belangenconflicten.
De verantwoordelijkheid van de 
Wetenschappelijke Raad en zijn leden is 
gebaseerd op een gedragscode.
De ambtstermijn van de leden van de 
Wetenschappelijke Raad is beperkt tot vier 
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jaar en kan slechts één keer worden 
verlengd. De Wetenschappelijke Raad 
wordt om de twee jaar voor de helft 
vervangen en de ambtstermijn van de helft 
van de vertrekkende leden kan worden 
verlengd om de continuïteit van de 
werkzaamheden van de ERC te 
waarborgen.
De Wetenschappelijke Raad is onder meer
volledig verantwoordelijk voor besluiten 
betreffende het type onderzoek dat moet 
worden gefinancierd en staat garant voor 
de kwaliteit van de activiteit vanuit 
wetenschappelijk oogpunt. Zijn taken 
omvatten de opstelling van het jaarlijkse 
werkprogramma, de instelling van het 
proces van peer review alsook voortgangs-
en kwaliteitscontrole van de programma-
uitvoering vanuit wetenschappelijk 
oogpunt.

Or. fr

Motivering

De leden van de Wetenschappelijke Raad moeten een gedragscode in acht nemen die hun 
onafhankelijkheid waarborgt. De continuïteit van de werkzaamheden kan worden 
gewaarborgd door de leden via een roulerend systeem te vervangen.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 49
Bijlage I, "Specifieke uitvoeringsstructuur"

De specifieke uitvoeringsstructuur is 
verantwoordelijk voor alle aspecten van de 
administratieve implementatie en de 
uitvoering van het programma, zoals 
omschreven in het jaarlijkse 
werkprogramma. Deze structuur is met 
name belast met de uitvoering van de 
evaluatieprocedures, peer review en het 
selectieproces overeenkomstig de door de 
Wetenschappelijke Raad vastgestelde 
beginselen en draagt zorg voor het 
financiële en wetenschappelijke beheer van 

De Wetenschappelijke Raad wordt 
bijgestaan door tijdelijk wetenschappelijk 
personeel dat na een transparante en 
openbare procedure door de leden van de 
Wetenschappelijke Raad wordt gekozen.
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de subsidies.
Het bestuur van de ERC zal worden 
waargenomen door personeel dat ofwel 
voor dat doel wordt aangesteld ofwel wordt 
gedetacheerd vanuit de EU-instellingen, en 
zal uitsluitend betrekking hebben op de 
daadwerkelijke bestuursbehoeften ten einde 
te zorgen voor de stabiliteit en continuïteit 
die nodig is voor een doeltreffend beheer.

Or. en

Motivering

De Wetenschappelijke Raad moet via een transparante en openbare procedure zijn eigen 
personeel kiezen.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 50
Bijlage I, "Specifieke uitvoeringsstructuur", alinea 1 bis (nieuw)

De specifieke uitvoeringsstructuur legt 
regelmatig verantwoording af aan de 
Wetenschappelijke Raad.

Or. fr

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 51
Bijlage I, "Adviescommissie" (nieuw) (na "Specifieke uitvoeringsstructuur")

Adviescommissie
De adviescommissie bestaat uit leden van 
de Europese wetenschappelijke 
gemeenschap, met name degenen die 
hebben bijgedragen aan de werkzaamheden 
van de aanwijzingscommissie van de ERC, 
een beperkt aantal vertegenwoordigers van 
de Europese Commissie, de Europese Raad 
en het Europees Parlement en een 
vertegenwoordiger die de belangen van 
vrouwen op het gebied van wetenschap en 
onderzoek bevordert. De adviescommissie 
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steunt de werkzaamheden van de 
Wetenschappelijke Raad en bevordert de 
belangen van de ERC bij het publiek. Zij 
ontmoet de Wetenschappelijke Raad ten 
minste eens per jaar om te worden 
geïnformeerd over de activiteiten van de 
ERC.

Or. en

Motivering

De instelling van een adviescommissie die bestaat uit leden van de Europese 
wetenschappelijke gemeenschap, met name degenen die hebben bijgedragen aan de 
werkzaamheden van de aanwijzingscommissie van de ERC, en een beperkt aantal 
vertegenwoordigers van de Raad, de Commissie en het Parlement zijn noodzakelijk met het 
oog op de naleving van de beginselen die gelden voor de werkzaamheden van de ERC. De 
commissie zou een belangrijke schakel zijn tussen de ERC, de Europese instellingen, de 
wetenschappelijke wereld en het publiek. 

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 52
Bijlage I, "Rol van de Europese Commissie"

De Europese Commissie zorgt voor de 
volledige autonomie en integriteit van de 
Europese Onderzoeksraad. De 
verantwoordelijkheid van de Commissie 
voor de uitvoering van het programma
houdt in de eerste plaats in dat zij er zorg 
voor draagt dat het programma wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de hierboven 
vermelde wetenschappelijke doelstellingen 
en de eisen van wetenschappelijke 
excellentie, zoals deze op onafhankelijke 
wijze worden bepaald door de 
Wetenschappelijke Raad. De Commissie zal 
met name:

De Europese Commissie zorgt voor de 
volledige autonomie en integriteit van de 
Europese Onderzoeksraad. De 
verantwoordelijkheid van de Commissie 
houdt in dat zij alleen toezicht houdt op de 
activiteiten van de ERC vanuit het oogpunt 
van naleving van het recht en de normen 
van de EU. Indien de Commissie van 
mening is dat het werkprogramma niet in 
overeenstemming is met de communautaire 
bepalingen, deelt zij publiekelijk de redenen 
voor de niet-naleving mee.

• Een specifieke uitvoeringsstructuur 
oprichten waaraan zij een aantal taken en 
verantwoordelijkheden zal toevertrouwen.

De Commissie zal jaarlijks een verslag 
opstellen over de werkzaamheden van de 
ERC voor de Raad en het Parlement.

• Het werkprogramma en de 
standpunten betreffende de 
uitvoeringsmethodologie die door de 
Wetenschappelijke raad zijn opgesteld 
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goedkeuren.
• Erop toezien dat de selectie van 
voorstellen en de financiering van 
projecten uitsluitend gebeurt op basis van 
hun bij de peer review bepaalde rangorde. 
Elke wijziging in de rangorde moet 
expliciet worden bekrachtigd door de 
Wetenschappelijke Raad.
• Het programmacomité regelmatig 
informeren over de uitvoering van het 
programma.
.          Jaarlijks een verslag opstellen over de 
werkzaamheden van het ERC voor de Raad 
en het Parlement.

Or. pl

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 53
Bijlage I, "Rol van de Europese Commissie", punt 5 bis (nieuw)

• de directeur en het leidinggevend 
personeel van de specifieke 
uitvoeringsstructuur in overleg met de 
Wetenschappelijke Raad aanstellen.

Or. fr

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 54
Bijlage I, Ethische aspecten, alinea 1

Tijdens de uitvoering van dit specifieke 
programma en de daaruit voortvloeiende 
onderzoeksactiviteiten moeten de 
fundamentele ethische beginselen in acht 
worden genomen. Deze omvatten onder 
meer de beginselen die zijn neergelegd in 
het Handvest van de grondrechten van de 
EU, inclusief de beginselen van bescherming 
van de menselijke waardigheid en het 
menselijk leven, de bescherming van 

Tijdens de uitvoering van dit specifieke 
programma en de daaruit voortvloeiende 
onderzoeksactiviteiten moeten de 
fundamentele ethische beginselen in acht 
worden genomen. Deze omvatten onder 
meer de beginselen die zijn neergelegd in 
het Handvest van de grondrechten van de 
EU, inclusief de beginselen van bescherming 
van de menselijke waardigheid en het 
menselijk leven, de bescherming van 
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persoonsgegevens en de persoonlijke 
levenssfeer alsmede de bescherming van 
dieren en het milieu, overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht en de betrokken 
internationale overeenkomsten, richtsnoeren 
en gedragscodes, zoals de Verklaring van 
Helsinki, het Verdrag inzake de rechten van 
de mens en de biogeneeskunde van de Raad 
van Europa, dat op 4 april 1997 is 
ondertekend in Oviedo, en de aanvullende 
protocollen ervan, het VN-Verdrag inzake 
de rechten van het kind, de Universele 
Verklaring inzake het menselijk genoom en 
de mensenrechten van de UNESCO, het 
VN-Verdrag inzake biologische en 
toxinewapens (BTWC), het Internationaal 
Verdrag inzake plantgenetische bronnen 
voor voedsel en landbouw, en de relevante 
resoluties van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

persoonsgegevens en de persoonlijke 
levenssfeer alsmede de bescherming van 
dieren en het milieu, overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht en de betrokken 
internationale overeenkomsten, richtsnoeren 
en gedragscodes, zoals de Verklaring van 
Helsinki, het Verdrag inzake de rechten van 
de mens en de biogeneeskunde van de Raad 
van Europa, dat op 4 april 1997 is 
ondertekend in Oviedo, en de aanvullende 
protocollen ervan, het VN-Verdrag inzake 
de rechten van het kind, de Universele 
Verklaring inzake het menselijk genoom en 
de mensenrechten van de UNESCO, het 
VN-Verdrag inzake biologische en 
toxinewapens (BTWC), het Internationaal 
Verdrag inzake plantgenetische bronnen 
voor voedsel en landbouw, de relevante 
resoluties van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de 
resoluties van het Europees Parlement van 
10 maart 2005 over de handel in menselijke 
eicellen1 en van 26 oktober 2005 over 
octrooien voor biotechnologische 
uitvindingen2 en de wetten en regelingen 
die gelden in de landen waar de 
desbetreffende onderzoekprojecten worden 
uitgevoerd.
__________
1 Aangenomen teksten, P6_TA/2005)0074
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 55
Bijlage I, Ethische aspecten, alinea 2

Verder wordt rekening gehouden met de 
adviezen van de Europese groep van 
adviseurs op het gebied van de ethische 
implicaties van de biotechnologie (1991-
1997) en de adviezen van de Europese 
groep op het gebied van de ethiek in de 
wetenschap en nieuwe technologieën (sinds 

schrappen
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1998).

Or. en

Amendement ingediend door Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Amendement 56
Bijlage I, Ethische aspecten, alinea 2

Verder wordt rekening gehouden met de 
adviezen van de Europese groep van 
adviseurs op het gebied van de ethische 
implicaties van de biotechnologie (1991-
1997) en de adviezen van de Europese 
groep op het gebied van de ethiek in de 
wetenschap en nieuwe technologieën (sinds 
1998).

schrappen

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde formulering is op één punt te vaag. Er moet met name 
een verplichting tot rapportage aan het Parlement worden opgenomen.

Amendement ingediend door Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Amendement 57
Bijlage I, Ethische aspecten, alinea 3

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
en gezien de bestaande diversiteit qua 
aanpak in Europa, moeten deelnemers aan 
onderzoeksprojecten zich houden aan de 
bestaande wetgeving, voorschriften en 
ethische normen van de landen waar het 
onderzoek plaatsvindt. In ieder geval zijn de 
nationale bepalingen van toepassing en 
wordt onderzoek dat in een bepaalde 
lidstaat of een ander land verboden is in die 
lidstaat of dat land niet door 
communautaire financiering ondersteund .

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
en gezien de bestaande diversiteit qua 
aanpak in Europa, moeten deelnemers aan 
onderzoeksprojecten zich houden aan de 
bestaande wetgeving, voorschriften en 
ethische normen van de landen waar het 
onderzoek plaatsvindt. .

Or. en



PE 374.086v01-00 22/23 AM\614622NL.doc

NL

Motivering

De door de Commissie voorgestelde formulering is op één punt te vaag. Er moet met name 
een verplichting tot rapportage aan het Parlement worden opgenomen.

Amendement ingediend door Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Amendement 58
Bijlage I, Ethische aspecten, alinea 4

In voorkomend geval dienen personen die 
onderzoeksprojecten uitvoeren vóór de 
aanvang van de OTO-activiteiten 
toestemming te vragen aan de bevoegde 
nationale of plaatselijke ethische comités. 
De Commissie voert tevens systematisch een 
ethische evaluatie uit bij voorstellen die 
handelen over ethisch gevoelige kwesties of 
wanneer de ethische aspecten niet adequaat 
zijn behandeld. In bepaalde gevallen kan de 
ethische evaluatie tijdens de uitvoering van 
het project plaatsvinden.

Degenen die onderzoeksprojecten uitvoeren 
of hieraan deelnemen welke betrekking 
hebben op ethisch gevoelige kwesties zoals
DNA-onderzoek op mensen, onderzoek op 
wilsonbekwame personen, onderzoek dat 
verband houdt met het lijden van 
gewervelde dieren, enz. dienen vóór de 
aanvang van de OTO-activiteiten 
toestemming te vragen aan de bevoegde 
nationale of plaatselijke ethische comités. 
De Commissie voert tevens systematisch een 
ethische evaluatie uit. In bepaalde gevallen 
kan de ethische evaluatie tijdens de 
uitvoering van het project plaatsvinden.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde formulering is op één punt te vaag. Er moet met name 
een verplichting tot rapportage aan het Parlement worden opgenomen.

Amendement ingediend door Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Amendement 59
Bijlage I, Ethische aspecten, alinea 5

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van deze 
beschikking wordt geen financiering 
verleend voor onderzoeksactiviteiten die in 
alle lidstaten verboden zijn.

De Commissie informeert het Parlement en 
de Raad jaarlijks over haar activiteiten op 
dit terrein. Bovendien verstrekt de 
Commissie op verzoek informatie aan het 
Parlement en de Raad.

Or. en
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Motivering

De door de Commissie voorgestelde formulering is op één punt te vaag. Er moet met name 
een verplichting tot rapportage aan het Parlement worden opgenomen.


