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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement 

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 17
Overweging 7 bis (nieuw)

(7bis) Bij het werven van onderzoekers 
vanuit het buitenland (uit lidstaten of uit 
derde landen) moet ernaar worden 
gestreefd de formele en financiële 
arbeidsvoorwaarden in overeenstemming te 
brengen met het beginsel van 
communautaire preferentie. Uit derde 
landen geworven onderzoekers moeten 
geen gunstiger voorwaarden krijgen dan 
onderzoekers die op grond van de tijdelijke 
bepalingen voor het vrije verkeer van 
werknemers uit de nieuwe lidstaten 
geworven zijn. 

Or. pl
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Motivering 

Er moet op worden gewezen dat een verkleining van de verschillen in salarissen en 
socialezekerheidsvoorwaarden tussen de lidstaten grote positieve gevolgen zal hebben voor 
de mobiliteit van onderzoekers en de voordelen die dit op zijn beurt zal opleveren. De 
inspanningen om de mobiliteit te vergroten moeten zich niet alleen richten op de 
onderzoekers zelf, maar ook op hun gezinnen.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 18
Overweging 11

(11) Er moeten eveneens passende 
maatregelen worden genomen om 
onregelmatigheden en fraude tegen te gaan 
en de nodige stappen moeten worden gezet 
om verloren gegane, ten onrechte betaalde of 
onjuist gebruikte middelen te recupereren in 
overeenstemming met Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 
juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen, Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie 
van 23 december 2002 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften van het Financieel 
Reglement en alle toekomstige wijzigingen, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van 
de Raad van 18 december 1995 betreffende 
de bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen, 
Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van 
de Raad van 11 november 1996 betreffende 
de controles en verificaties ter plaatse die 
door de Commissie worden uitgevoerd ter 
bescherming van de financiële belangen van 
de Europese Gemeenschappen tegen fraudes 
en andere onregelmatigheden en 
Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende 
onderzoeken door het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF).

(11) Er moeten eveneens passende 
maatregelen worden genomen om de 
doeltreffendheid van zowel de verleende 
subsidies als het gebruik dat van die 
middelen wordt gemaakt te bewaken, om
onregelmatigheden en fraude tegen te gaan 
en de nodige stappen moeten worden gezet 
om verloren gegane, ten onrechte betaalde of 
onjuist gebruikte middelen te recupereren in 
overeenstemming met Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 
juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen, Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie 
van 23 december 2002 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften van het Financieel 
Reglement en alle toekomstige wijzigingen, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van 
de Raad van 18 december 1995 betreffende 
de bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen, 
Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van 
de Raad van 11 november 1996 betreffende 
de controles en verificaties ter plaatse die 
door de Commissie worden uitgevoerd ter 
bescherming van de financiële belangen van 
de Europese Gemeenschappen tegen fraudes 
en andere onregelmatigheden en 
Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende 
onderzoeken door het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF).

Or. fr
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Motivering 

Wanneer openbare middelen worden vastgelegd, moet er meteen ook toezicht zijn op de 
effectiviteit van het gebruik dat de begunstigden van die kredieten maken. 

Amendement ingediend door Alyn Smith namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 19
Overweging 13

(13) Bij de uitvoering van dit programma 
wordt de nodige aandacht besteed aan 
gender mainstreaming alsmede aan onder 
meer de arbeidsvoorwaarden, de 
transparantie van het rekruteringsproces en 
de loopbaanontwikkeling betreffende de 
onderzoekers die worden gerekruteerd voor 
projecten en programma's welke
gefinancierd worden uit hoofde van de acties 
van dit programma, waarvoor de 
Aanbeveling van de Commissie van 11 
maart 2005 betreffende het Europese 
Handvest voor Onderzoekers en betreffende 
een Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers een referentiekader biedt.

(13) Bij de uitvoering van dit programma 
wordt de nodige aandacht besteed aan 
gender mainstreaming alsmede aan onder 
meer de arbeidsvoorwaarden, maatregelen 
om gezins- en beroepsleven makkelijker te 
kunnen combineren, zoals bijvoorbeeld 
deeltijdbeurzen, de transparantie van het 
rekruteringsproces en de 
loopbaanontwikkeling betreffende de 
onderzoekers die worden gerekruteerd voor 
projecten en programma's welke 
gefinancierd worden uit hoofde van de acties 
van dit programma, waarvoor de 
Aanbeveling van de Commissie van 11 
maart 2005 betreffende het Europese 
Handvest voor Onderzoekers en betreffende 
een Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers een referentiekader biedt.

Or. en

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 20
Overweging 14

(14) Dit programma is in overeenstemming 
met en onderbouwt de verdere ontwikkeling 
en uitvoering van de geïntegreerde strategie 
inzake human resources in onderzoek en 
ontwikkeling in Europa op basis van de 
Mededelingen "Een mobiliteitsstrategie voor 
de EOR" en "Onderzoekers in de Europese 
onderzoekruimte: een beroep, meerdere 
loopbanen", en houdt rekening met de 
conclusies van de Raad inzake human 

(14) Dit programma is in overeenstemming 
met en onderbouwt de verdere ontwikkeling 
en uitvoering van de geïntegreerde strategie 
inzake human resources in onderzoek en 
ontwikkeling in Europa op basis van de 
Mededelingen "Een mobiliteitsstrategie voor 
de EOR" en "Onderzoekers in de Europese 
onderzoekruimte: een beroep, meerdere 
loopbanen", en houdt rekening met de 
conclusies van de Raad inzake human 
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resources in O&O van 18 april 2005. resources in O&O van 18 april 2005.

Om een waarachtige Europese 
onderzoeksruimte tot stand te brengen 
worden de lidstaten opgeroepen het 
Europees handvest voor onderzoekers en de 
Gedragscode voor de werving van 
onderzoekers na te leven.

Or. it

Motivering 

Het Europees handvest voor onderzoekers en de Gedragscode zijn onmisbare instrumenten 
ter bevordering van volledige mobiliteit van onderzoekers.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 21
Overweging 14 bis (nieuw)

(14 bis) Het specifieke programma 
"Mensen" heeft tot doel het menselijk 
potentieel op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling in Europa, zowel kwalitatief 
als kwantitatief, te versterken. Het is van 
cruciaal belang dat wetenschappelijke 
carrières worden erkend en bevorderd als 
aantrekkelijk loopbaanalternatief en 
worden voorzien van stimulansen in 
overeenstemming met de nieuwe status.
Deze maatregel draagt ertoe bij om het 
fundamenteel onderzoek op topniveau te 
houden en het technologisch onderzoek op 
samenhangende wijze verder te 
ontwikkelen. Bovendien wordt de mobiliteit 
van Europese onderzoekers binnen en 
vanuit Europa er sterk door aangemoedigd. 
Ook wordt hiermee bijgedragen aan het 
scheppen van passende voorwaarden om te 
zorgen dat de beste buitenlandse 
onderzoekers naar Europa komen om hier 
hun onderzoek te doen.

Or. en
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Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 22
Artikel 2, lid 1

Het specifieke programma ondersteunt de 
activiteiten voor "Mensen" om kwantitatief 
en kwalitatief het menselijk potentieel in 
onderzoek en technologie in Europa te 
versterken. De "Marie Curie-acties"
genoemde activiteiten ter ondersteuning van 
de opleiding en loopbaanontwikkeling van 
onderzoekers worden versterkt, met een 
betere focus op sleutelaspecten van 
vaardigheden en loopbaanontwikkeling en 
versterkte koppelingen met nationale 
systemen.

Het specifieke programma ondersteunt de 
activiteiten voor "Mensen" om kwantitatief 
en kwalitatief het menselijk potentieel in 
onderzoek en technologie in Europa te 
versterken. De "Marie Curie-acties"
genoemde activiteiten ter ondersteuning van 
de opleiding en loopbaanontwikkeling van 
onderzoekers worden vooral geconcentreerd 
op sleutelaspecten van vaardigheden en 
loopbaanontwikkeling en versterkte 
koppelingen met nationale systemen.

Or. es

Motivering 

Het idee is niet om de Marie Curie-acties te "versterken", maar om ze meer te concentreren 
op kwalificaties en loopbaanontwikkeling.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 23
Artikel 4, lid 1

1. Alle onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
het specifieke programma moeten worden 
uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen. 

1. Alle onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
het specifieke programma moeten worden 
uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen. Projecten 
rond onderzoek aan embryo's en 
embryonale stamcellen worden niet 
gefinancierd, omdat deze in sommige 
lidstaten verboden zijn uit hoofde van 
fundamentele overwegingen in verband met 
mensenrechten en constitutionele 
beginselen.

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

Amendement 24
Artikel 4, lid 2

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

2. Voor ethisch gevoelige 
onderzoeksprojecten moeten de deelnemers 
goedkeuring of toestemming aanvragen bij 
de nationale of plaatselijke ethische 
comités voordat zij met hun projecten van 
start kunnen gaan. Bovendien zijn deze 
projecten voorwerp van een systematische 
toetsing door de Commissie, waarover zij 
jaarlijks verslag uitbrengt aan het 
Europees Parlement en de Raad. In 
bijzondere omstandigheden kan deze
ethische toetsing ook plaatsvinden wanneer 
het project reeds is opgestart. 

– 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 in dezelfde formulering voorgesteld voor het kaderprogramma. Deze 
kwestie moet in het kaderprogramma worden opgelost, maar omwille van de samenhang 
wordt het amendement ook voor de specifieke programma's voorgesteld.

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

Amendement 25
Artikel 4, lid 2
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2. De volgende onderzoeksgebieden worden 
niet gefinancierd uit hoofde van dit 
programma:

2. De volgende onderzoeksgebieden worden 
niet gefinancierd uit hoofde 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 die uitsluitend 
gericht zijn op het aanmaken van menselijke 
embryo's voor onderzoeksdoeleinden of om 
stamcellen te verkrijgen of waarbij gebruik 
wordt gemaakt van uit dergelijke embryo's 
afkomstige cellen,
- onderzoeksactiviteiten waarbij menselijke 
embryo's worden vernietigd of menselijke
embryonale stamcellen worden gebruikt.

Or. en

Motivering 

Dit amendement is in dezelfde formulering voorgesteld voor het kaderprogramma. Deze 
kwestie moet in het kaderprogramma worden opgelost, maar omwille van de samenhang 
wordt het amendement ook voor de specifieke programma's voorgesteld.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 26
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)

2bis. De volgende activiteiten worden niet 
gefinancierd uit hoofde van dit 
programma:
- onderzoeksprojecten die in een lidstaat 
verboden zijn op gronden die ontleend zijn 
aan fundamentele overwegingen van 
mensenrechten en constitutionele 
beginselen,
- onderzoeksprojecten die in strijd zijn met 
de fundamentele menselijke waardigheid,
- methoden voor het klonen van menselijke 
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embryo's,
- manipulatie van de menselijke kiembaan 
en
- gebruik en aanmaak van embryo's en 
embryonale stamcellen voor 
onderzoeksdoeleinden, omdat de mens niet 
tot middel mag worden gemaakt en het 
menselijk lichaam, met name het 
vrouwelijk lichaam, niet mag worden 
gecommercialiseerd.
Onderzoek naar chimaeren wordt niet 
direct of indirect gefinancierd.

Or. en

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

Amendement 27
Artikel 4, lid 3

3. De volgende onderzoeksactiviteiten
worden niet gefinancierd uit hoofde van dit 
programma:

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

onderzoeksactiviteiten die in alle lidstaten 
verboden zijn,

– onderzoek gericht op het klonen van 
menselijke embryo's,

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

– 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 of waarbij gebruik wordt 
gemaakt van uit dergelijke embryo's 
afkomstige cellen,
- onderzoeksactiviteiten die direct of 
indirect leiden tot de vernietiging van 
menselijke embryo's.
Voor onderzoek met embryonale stamcellen 
zal gebruik worden gemaakt van de 
ervaring van het NIH en zal de 
financiering van het onderzoek worden 
beperkt tot embryonale stamcellijnen die 
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vóór augustus 2001 zijn aangemaakt.

Or. en

Motivering 

Dit amendement is in dezelfde formulering voorgesteld voor het kaderprogramma. Deze 
kwestie moet in het kaderprogramma worden opgelost, maar omwille van de samenhang 
wordt het amendement ook voor de specifieke programma's voorgesteld.

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

Amendement 28
Artikel 4, lid 3

3. De volgende onderzoeksactiviteiten
worden niet gefinancierd uit hoofde van dit 
programma:

3. In gevallen waar een bepaalde 
technologie ethisch gezien controversieel is, 
zoals onderzoek met embryonale 
stamcellen, restembryo's van IVF, kwesties 
rond het gebruik van genetische gegevens 
buiten therapie, geeft de EU voorrang aan 
onderzoeksprojecten die een alternatief 
bieden voor dergelijke ethisch 
controversiële technologieën, zoals 
onderzoek met volwassen stamcellen en 
stamcellen uit de navelstreng, behandeling 
van vruchtbaarheidsstoornissen zonder 
aanmaak van restembryo's, genetische tests 
binnen het kader van 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 in dezelfde formulering voorgesteld voor het kaderprogramma. Deze 
kwestie moet in het kaderprogramma worden opgelost, maar omwille van de samenhang 
wordt het amendement ook voor de specifieke programma's voorgesteld.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 29
Artikel 4, lid 3, streepje 1 bis (nieuw)

- onderzoek aan embryo's en embryonale 
stamcellen die in sommige lidstaten 
verboden zijn uit hoofde van fundamentele 
overwegingen in verband met 
mensenrechten en constitutionele 
beginselen.

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 30
Artikel 4, lid 3, streepje 2

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

– onderzoeksprojecten die in strijd zijn met
het subsidiariteitsbeginsel en de menselijke 
waardigheid en het gevaar in zich bergen 
van commercialisatie van het menselijk 
lichaam, met name het vrouwelijk lichaam.

Or. en

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 31
Artikel 6, lid 1

1. De Commissie stelt een werkprogramma 
op voor de uitvoering van het specifieke 
programma, waarin de in de bijlage 
opgenomen doelstellingen en 
wetenschappelijke en technologische 
prioriteiten, het financieringssysteem dat 
moet worden gebruikt voor het onderwerp
waarvoor voorstellen worden ingewacht en 
het tijdschema voor de uitvoering verder zijn 
uitgewerkt.

1. De Commissie stelt een werkprogramma 
op voor de uitvoering van het specifieke 
programma, waarin de in de bijlage 
opgenomen doelstellingen en activiteiten, 
het financieringssysteem dat moet worden 
gebruikt voor de acties waarvoor voorstellen 
worden ingewacht en het tijdschema voor de 
uitvoering verder zijn uitgewerkt.

Or. es
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Motivering

Naast de doelstellingen moet ook de aard van de te financieren activiteiten en acties worden 
genoemd.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 32
Artikel 6, lid 1

1. De Commissie stelt een werkprogramma 
op voor de uitvoering van het specifieke 
programma, waarin de in de bijlage 
opgenomen doelstellingen en 
wetenschappelijke en technologische 
prioriteiten, het financieringssysteem dat 
moet worden gebruikt voor het onderwerp 
waarvoor voorstellen worden ingewacht en 
het tijdschema voor de uitvoering verder zijn 
uitgewerkt.

1. De Commissie stelt een werkprogramma 
op voor de uitvoering van het specifieke 
programma, waarin de in de bijlage 
opgenomen doelstellingen en 
wetenschappelijke en technologische 
prioriteiten, het financieringssysteem dat 
moet worden gebruikt voor het onderwerp 
waarvoor voorstellen worden ingewacht en 
het tijdschema voor de uitvoering verder zijn 
uitgewerkt. Dit werkprogramma moet ook 
streven naar een vereenvoudiging van de 
procedures voor toegang tot het zevende 
kaderprogramma en naar een grotere 
verspreiding van informatie over de 
activiteiten die in het kader van het 
kaderprogramma plaatsvinden. 

Or. fr

Motivering 

Betere informatie en eenvoudiger procedures voor de toegang tot het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling, zal de gewenste doelstellingen naderbij 
brengen.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 33
Artikel 6, lid 2

2. In het werkprogramma wordt rekening 
gehouden met relevante 
onderzoeksactiviteiten die door de lidstaten, 
geassocieerde landen en Europese en 
internationale organisaties worden 
uitgevoerd. Het werkprogramma wordt 

2. In het werkprogramma wordt rekening 
gehouden met relevante activiteiten ten 
behoeve van onderzoek, 
onderzoekersopleiding en 
loopbaanontwikkeling die door de lidstaten, 
geassocieerde landen en Europese en 
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voorzover nodig geactualiseerd. internationale organisaties worden 
uitgevoerd, evenals met de bijdrage die 
wordt geleverd aan de Europese 
toegevoegde waarde, het effect op het 
concurrentievermogen van de industrie en 
de relatie met het overige 
Gemeenschapsbeleid. Het werkprogramma 
wordt voorzover nodig geactualiseerd.

Or. es

Motivering 

Dit amendement wil het belang van opleiding en loopbaan voor onderzoekers benadrukken en 
daarnaast de aandacht vestigen op de synergie met het overige Gemeenschapsbeleid.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 34
Artikel 6, lid 3

3. Het werkprogramma specificeert de
criteria voor de evaluatie van voorstellen 
voor acties onder contract in het kader van
de financieringssystemen, en voor de 
selectie van projecten. De criteria hebben 
betrekking op de beoordeling van 
kwalitatieve aspecten van de 
voorstelindieners 
(onderzoekers/organisaties) en hun 
potentieel voor verdere vooruitgang, 
inclusief in voorkomend geval hun 
uitvoeringscapaciteit; de kwaliteit van de 
voorgestelde activiteit in termen van 
wetenschappelijke opleiding en/of 
overdracht van kennis; de communautaire 
toegevoegde waarde en het structurerend 
effect van de voorgestelde activiteit in 
termen van bijdrage tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het specifieke 
programma en het werkprogramma. Deze 
criteria en alle wegingen en drempels 
kunnen worden gespecificeerd of 
aangevuld in het werkprogramma.

3. De criteria voor de evaluatie van 
voorstellen voor acties onder contract in het 
kader van de financieringssystemen, en voor 
de selectie van projecten, zijn de volgende:

- wetenschappelijke en/of technologische 
excellentie;
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- relatie tot de doelstellingen van het 
specifieke programma;
- de kwaliteit en uitvoeringscapaciteit van 
de voorstelindieners 
(onderzoekers/organisaties) en hun 
potentieel voor verdere vooruitgang;
- de kwaliteit van de voorgestelde activiteit 
in termen van wetenschappelijke opleiding 
en/of overdracht van kennis.
De beoordelings- en selectiecriteria in dit 
verband, evenals eventuele aanvullende 
vereisten, wegingen en drempels worden 
vastgelegd in het werkprogramma.

Or. es

Motivering 

Betere omschrijving van de selectiecriteria.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 35
Artikel 6, lid 4

4. Het werkprogramma kan aanwijzen 4. Het werkprogramma kan de Europese 
faciliteiten aanwijzen die steun ontvangen in 
de vorm van een contributie.

(a) organisaties die steun ontvangen in de 
vorm van een contributie;

(b) ondersteuningsacties voor de 
activiteiten van specifieke juridische 
entiteiten.

Or. es

Motivering 

Alle organisaties moeten op gelijke voorwaarden kunnen meedingen. Daarom moet alinea (a) 
alleen betrekking hebben op organisaties die de status van Europese faciliteit hebben en moet 
alinea (b) worden geschrapt.
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Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 36
Artikel 7, lid 2

2. De procedure van artikel 8, lid 2, is van 
toepassing voor de vaststelling van het in 
artikel 6, lid 1, bedoelde werkprogramma.

2. De beheersprocedure van artikel 8, lid 2, 
is van toepassing voor de vaststelling van 
het in artikel 6, lid 1, bedoelde 
werkprogramma.

Or. es

Motivering 

Voor het beheer van het programma gelden de voorwaarden van artikel 8. Dit moet duidelijk 
worden gesteld om misverstanden over de procedures van het programma te voorkomen.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 37
Artikel 7, lid 3

3. De in artikel 8, lid 3, bedoelde procedure 
is van toepassing voor de vaststelling van 
OTO-acties waarbij menselijke embryo's en 
menselijke embryonale stamcellen worden 
gebruikt.

3. De in artikel 8, lid 3, bedoelde 
reguleringsprocedure is van toepassing voor 
de vaststelling van OTO-acties waarbij 
menselijke embryo's en menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt.

Or. es

Motivering 

Nadere omschrijving van de diverse procedures als bedoeld in artikel 8, ter voorkoming van 
misverstanden.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 38
Artikel 8, lid 2

2. 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.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG 
van toepassing.
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Or. es

Motivering 

De werking beperkt zich niet tot de beheersprocedure, maar wordt bepaald door de 
gezamenlijke strekking van de genoemde artikelen.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 39
Artikel 8, lid 4

4. De in artikel 4, lid 3, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op twee maanden.

4. De in artikel 4, lid 3, en artikel 5, lid 6,
van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn 
wordt vastgesteld op twee maanden.

Or. es

Motivering 

Dit amendement vindt zijn motivering in het feit dat Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 
juni 1999 het besluit is waarin de regels voor de uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoerende bevoegdheden zijn vastgelegd.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 40
Artikel 8 bis (nieuw)

Artikel 8bis
De Commissie zorgt voor de onafhankelijke 
voortgangscontrole en evaluatie als bedoeld 
in artikel 8 van het Besluit betreffende het 
kaderprogramma (2007-2013) voor wat 
betreft de uit te voeren activiteiten op het 
terrein van dit specifieke programma.

Or. es

Motivering 

Nieuw artikel, bedoeld om de taken van de Commissie ten aanzien van voortgangscontrole en 
evaluatie te definiëren.
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Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 41
Bijlage, onderdeel "Inleiding", alinea 2

Het programma wordt ten uitvoer gelegd 
door middel van systematische investeringen 
in mensen, met name in de vorm van een 
coherent pakket "Marie Curie-acties" die 
zijn toegesneden op de ontwikkeling van 
vaardigheden en bekwaamheden van 
onderzoekers in alle stadia van hun 
loopbaan, van initiële onderzoeksopleiding 
tot loopbaanontwikkeling en permanente 
opleiding. Transnationale en intersectorale 
mobiliteit, de erkenning van in andere 
sectoren en landen opgedane ervaring en 
adequate arbeidsvoorwaarden lopen als een 
rode draad door de "Marie Curie-acties"
heen. 

Het programma wordt ten uitvoer gelegd in
overeenstemming met de aanbevelingen 
van het Europees handvest voor 
onderzoekers en de Gedragscode voor de 
werving van onderzoekers, door middel van 
systematische investeringen in mensen, met 
name in de vorm van een coherent pakket 
"Marie Curie-acties" die zijn toegesneden op 
de ontwikkeling van vaardigheden en 
bekwaamheden van onderzoekers in alle 
stadia van hun loopbaan, van initiële 
onderzoeksopleiding tot 
loopbaanontwikkeling en permanente 
opleiding. Transnationale en intersectorale 
mobiliteit, de erkenning van in andere 
sectoren en landen opgedane ervaring en 
adequate arbeidsvoorwaarden lopen als een 
rode draad door de "Marie Curie-acties"
heen. 

Or. fr

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 42
Bijlage, onderdeel "Inleiding", alinea 2

Het programma wordt ten uitvoer gelegd 
door middel van systematische investeringen 
in mensen, met name in de vorm van een 
coherent pakket "Marie Curie-acties" die 
zijn toegesneden op de ontwikkeling van 
vaardigheden en bekwaamheden van 
onderzoekers in alle stadia van hun 
loopbaan, van initiële onderzoeksopleiding 
tot loopbaanontwikkeling en permanente 
opleiding. Transnationale en intersectorale 
mobiliteit, de erkenning van in andere 
sectoren en landen opgedane ervaring en 
adequate arbeidsvoorwaarden lopen als een 
rode draad door de "Marie Curie-acties" 

Het programma wordt ten uitvoer gelegd 
door middel van systematische investeringen 
in mensen, met name in de vorm van een 
coherent pakket "Marie Curie-acties" die 
zijn toegesneden op de ontwikkeling van 
vaardigheden en bekwaamheden van 
onderzoekers in alle stadia van hun 
loopbaan, van initiële onderzoeksopleiding 
tot loopbaanontwikkeling en permanente 
opleiding. Transnationale en intersectorale 
mobiliteit, de erkenning van in andere 
sectoren en landen opgedane ervaring en 
adequate arbeidsvoorwaarden lopen als een 
rode draad door de "Marie Curie-acties" 
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heen. heen.

Om de mobiliteit van onderzoekers binnen 
de Europese Unie te bevorderen moeten 
initiatieven worden genomen voor een 
harmonisering van de belastingregimes 
voor onderzoekers.

Or. it

Motivering

Om een echte Europese markt voor onderzoekers tot stand te brengen en de mobiliteit van 
onderzoekers te stimuleren moeten hiervoor de minimale voorwaarden worden gerealiseerd. 
Het is onaanvaardbaar dat er voor Europese onderzoekers verschillende belastingregimes
gelden. Daarom is het de hoogste tijd om serieus te gaan nadenken over dit probleem en te 
streven naar een specifieke harmonisatie van de belastingheffing voor onderzoekers.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 43
Bijlage, Inleiding, alinea 2

Het programma wordt ten uitvoer gelegd 
door middel van systematische investeringen 
in mensen, met name in de vorm van een 
coherent pakket "Marie Curie-acties" die 
zijn toegesneden op de ontwikkeling van 
vaardigheden en bekwaamheden van 
onderzoekers in alle stadia van hun 
loopbaan, van initiële onderzoeksopleiding 
tot loopbaanontwikkeling en permanente 
opleiding. Transnationale en intersectorale 
mobiliteit, de erkenning van in andere 
sectoren en landen opgedane ervaring en 
adequate arbeidsvoorwaarden lopen als een 
rode draad door de "Marie Curie-acties"
heen.

Het programma wordt ten uitvoer gelegd 
door middel van systematische investeringen 
in mensen, met name in de vorm van een 
coherent pakket "Marie Curie-acties" die 
zijn toegesneden op de ontwikkeling van 
vaardigheden en bekwaamheden van 
onderzoekers in alle stadia van hun 
loopbaan, van initiële onderzoeksopleiding 
tot loopbaanontwikkeling en permanente 
opleiding. Transnationale en intersectorale 
mobiliteit neemt in dit programma de 
centrale plaats in; daarnaast lopen ook de 
erkenning van in andere sectoren en landen 
opgedane ervaring en adequate 
arbeidsvoorwaarden als een rode draad door 
de "Marie Curie-acties" heen.

Or. es

Motivering 

Hoewel mobiliteit in het gehele kaderprogramma en in de specifieke programma's als geheel 
een voorname plaats inneemt, is het in het specifieke programma "Mensen" de centrale 
factor.
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 44
Bijlage, onderdeel "Inleiding", alinea 3

De "Marie Curie-acties" kunnen in alle 
OTO-gebieden die in het Verdrag zijn 
vermeld ten uitvoer worden gelegd. De 
aanvragers kunnen de onderzoeksgebieden 
zelf kiezen. Daarbij wordt de mogelijkheid 
opengehouden om in het kader van het 
programma speciale aandacht te besteden 
aan bepaalde activiteiten, zoals specifieke 
wetenschappelijke disciplines en 
technologiegebieden, deelnemende regio's, 
soorten onderzoeksinstellingen en 
onderzoekspopulatie, zodat kan worden 
ingespeeld op de veranderende eisen die op 
het gebied van onderzoeksopleiding, 
mobiliteit, loopbaanontwikkeling en 
kennisdeling aan Europa worden gesteld. 
Met het oog hierop kan gebruik worden 
gemaakt van gezamenlijke uitnodigingen tot 
het indienen van voorstellen waarin een 
koppeling wordt gemaakt met andere delen 
van het kaderprogramma.

De "Marie Curie-acties" kunnen in alle 
OTO-gebieden die in het Verdrag zijn 
vermeld ten uitvoer worden gelegd. De 
aanvragers kunnen de onderzoeksgebieden 
zelf kiezen. Daarbij wordt echter bijzondere 
aandacht besteed aan projecten die van 
belang zijn met het oog op de bevordering 
van duurzame ontwikkeling, gezondheid of 
innovatie, en wordt de mogelijkheid 
opengehouden om in het kader van het 
programma speciale aandacht te besteden 
aan bepaalde activiteiten, zoals specifieke 
wetenschappelijke disciplines en 
technologiegebieden, deelnemende regio's, 
soorten onderzoeksinstellingen en 
onderzoekspopulatie, zodat kan worden 
ingespeeld op de veranderende eisen die op 
het gebied van onderzoeksopleiding, 
mobiliteit, loopbaanontwikkeling en 
kennisdeling aan Europa worden gesteld. 
Met het oog hierop kan gebruik worden 
gemaakt van gezamenlijke uitnodigingen tot 
het indienen van voorstellen waarin een 
koppeling wordt gemaakt met andere delen 
van het kaderprogramma.

Or. fr

Motivering 

Evident met het oog op de doelstellingen van Lissabon. 

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 45
Bijlage, onderdeel "Inleiding", alinea 3 bis (nieuw)

In verband met onderzoeksopleiding 
alsmede de in dit programma beschreven 
acties en doelstellingen wordt mede gedacht 
aan voorlichtingsactiviteiten in een vroeg 
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stadium en in de eerste jaren van de 
universitaire opleiding. Willen toekomstige 
onderzoekers kunnen profiteren van een 
opleiding van hoge kwaliteit, dan moeten ze 
in een vroege fase van hun opleiding 
worden voorgelicht, zodat ze worden 
gestimuleerd om voor een 
onderzoeksloopbaan te kiezen en suggesties 
voor bepaalde gespecialiseerde 
onderzoeksgebieden aangereikt krijgen, 
inclusief gebieden die tot dusver door hun 
onbekendheid te kampen hebben met grote 
tekorten aan onderzoekers.

Or. es

Motivering 

Toekomstige onderzoekers moeten worden voorgelicht over hun loopbaanmogelijkheden. Zo 
kunnen ze worden gestimuleerd om te kiezen voor bepaalde gebieden, zoals onderzoek naar 
energie uit kernsplijting, die tot nog toe worden gezien als minder prestigieus en om die reden 
te kampen hebben met een tekort aan onderzoekers.

Amendement ingediend door Alyn Smith namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 46
Bijlage, onderdeel "Inleiding", alinea 3 bis (nieuw)

De Marie Curie-acties worden algemeen 
beschouwd als het beste, en zeer 
succesvolle, onderdeel van het 
kaderprogramma. Het probleem van 
overinschrijving heeft echter een 
ontmoedigend effect gehad op de deelname 
aan Marie Curie, met nadelige gevolgen 
voor met name de onderzoeksgemeenschap 
en het bedrijfsleven.

Or. en

Motivering 

Het Parlement moet onderstrepen dat de overinschrijving een indicatie is voor het succes van 
de Marie Curie-acties van het kaderprogramma.
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Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 47
Bijlage, onderdeel "Inleiding", alinea 3 ter (nieuw)

Het is van even groot belang voor het 
programma dat de deelname openstaat voor 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen van 
verschillende grootten, die in hun 
onderzoek verschillende accenten leggen. 
De maatregelen worden opgezet om de 
vorming van krachtige 
onderzoeksomgevingen te stimuleren en 
ook open te staan voor netwerken van 
kleinere onderwijsinstellingen, naast de 
grote instellingen met een breed 
activiteitenscala.

Or. en

Motivering 

Het moet duidelijker worden gemaakt dat de belanghebbenden bij de voorgestelde 
maatregelen niet per definitie alleen de grote monolithische universiteiten zijn, maar ook 
netwerken van kleinere universiteiten met een minder uitgebreid activiteitenscala kunnen zijn. 
Anders bestaat het gevaar dat een groot aantal onderzoekers aan kleinere universiteiten, die 
niettemin veelal actief betrokken zijn bij internationale samenwerking, van deelname wordt 
uitgesloten doordat de structuur op grote traditionele instellingen wordt toegespitst.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 48
Bijlage, onderdeel "Inleiding", alinea 3 quater (nieuw)

De Marie Curie-acties worden zodanig 
opgezet dat ze voor alle lidstaten evenveel 
voordeel opleveren. Hiertoe wordt de 
correctiecoëfficiënt herzien en vindt een 
dialoog plaats met de lidstaten over de 
belastingheffing op de maatregelen.

Or. en

Motivering 

De reacties op de Marie Curie-subsidies zijn over het algemeen positief, maar er is ook een 
aantal kritiekpunten op de correctiecoëfficiënt op grond waarvan de subsidiebedragen in 
verschillende lidstaten worden bepaald, en op de regels voor de nationale belastingheffing, 
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die ertoe leiden dat de voorwaarden voor Marie Curie tussen de lidstaten sterk uiteenlopen, 
wat weer gevolgen heeft voor de mogelijkheden om getalenteerde onderzoekers aan te 
trekken. Hoewel dat laatste niet tot de bevoegdheden van de Unie behoort, moet hierover wel 
een dialoog tussen de Commissie en de lidstaten plaatsvinden.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 49
Bijlage, onderdeel "Inleiding", alinea 3 quinquies (nieuw)

Ook kan ondersteuning worden verleend 
voor postdoctorale aanstellingen voor 
onderzoekers uit de nieuwe lidstaten, zodat 
deze kunnen participeren in gevestigde 
onderzoeksgroepen in andere lidstaten.

Or. en

Motivering 

De integratiemaatregelen met het oog op een volledige participatie van de nieuwe lidstaten in 
alle sectoren van de Unie moet uiteraard ook van toepassing zijn op onderzoeksactiviteiten.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 50
Bijlage, onderdeel "Inleiding", alinea 4

Een sterke deelname van bedrijven, inclusief 
KMO's, wordt als een wezenlijke 
toegevoegde waarde voor dit programma 
beschouwd. Met de "Marie Curie-acties"
moeten het bedrijfsleven en de academische 
wereld worden aangezet tot meer 
samenwerking op het gebied van 
onderzoeksopleiding, loopbaanontwikkeling 
en kennisdeling. Voor 
samenwerkingstrajecten en partnerschappen 
tussen de industrie en de academische 
wereld is een specifieke actie opgezet.

Een sterke deelname van bedrijven, inclusief 
KMO's, wordt als een wezenlijke 
toegevoegde waarde voor dit programma 
beschouwd. Met de "Marie Curie-acties"
moet de samenwerking worden bevorderd, 
zowel tussen bedrijven onderling en tussen
het bedrijfsleven en de academische wereld, 
op het gebied van onderzoeksopleiding, 
loopbaanontwikkeling en kennisdeling. Voor 
samenwerkingstrajecten en partnerschappen 
tussen de industrie en de academische 
wereld is een specifieke actie opgezet.

Or. fr

Motivering 

Samenwerking tussen bedrijven onderling kan ook een gunstige factor zijn voor het 
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onderzoek. 

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 51
Bijlage, onderdeel "Inleiding", alinea 4

Heeft geen betrekking op de Nederlandse 
versie.

Or. en

Amendement ingediend door Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Amendement 52
Bijlage, subtitle 'Inleiding', alinea 6

Er zal terdege rekening worden gehouden 
met de beginselen van duurzame 
ontwikkeling en gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen. Het doel is het beginsel van 
gelijke kansen in het hele programma te 
integreren en te bevorderen in alle "Marie 
Curie-acties" en daarbij de deelname van 
mannen en vrouwen als benchmark te 
gebruiken (streefcijfer voor de deelname van 
vrouwen: ten minste 40 %).  Bovendien 
worden de acties zo opgezet dat de 
onderzoekers een goed evenwicht tussen 
werk en privé-leven kunnen bereiken en na 
een onderbreking hun onderzoekscarrière 
kunnen hervatten. Verder zal in dit specifiek 
programma aandacht worden besteed aan de 
ethische, sociale, juridische en bredere 
culturele aspecten van het onderzoek en de 
potentiële toepassingen ervan, en aan de 
sociaal-economische effecten van 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkeling en prognose.

Er zal terdege rekening worden gehouden 
met de beginselen van duurzame 
ontwikkeling en gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen. Het doel is het beginsel van 
gelijke kansen in het hele programma te 
integreren en te bevorderen in alle "Marie 
Curie-acties" en daarbij de deelname van 
mannen en vrouwen als benchmark te 
gebruiken (streefcijfer voor de deelname van 
vrouwen: ten minste 40 %).  Bovendien 
worden de acties zo opgezet dat de 
onderzoekers een goed evenwicht tussen 
werk en privé-leven kunnen bereiken, dat er 
passende regelingen komen ten behoeve 
van hun gezinnen, en dat ze na een 
onderbreking hun onderzoekscarrière 
kunnen hervatten. Verder zal in dit specifiek 
programma aandacht worden besteed aan de 
ethische, sociale, juridische en bredere 
culturele aspecten van het onderzoek en de 
potentiële toepassingen ervan, en aan de 
sociaal-economische effecten van 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkeling en prognose.

Or. it
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Motivering 

Er moet meer nadruk worden gelegd op het belang van sociale zekerheid voor de gezinnen 
van onderzoekers, die vaak te kampen hebben met praktische problemen zoals 
gezondheidszorg en onderwijs voor hun kinderen (kleuterscholen, kinderdagverblijven, enz.).

Amendement ingediend door Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Amendement 53
Bijlage, subtitle 'Inleiding', alinea 6

Er zal terdege rekening worden gehouden 
met de beginselen van duurzame 
ontwikkeling en gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen. Het doel is het beginsel van 
gelijke kansen in het hele programma te 
integreren en te bevorderen in alle "Marie 
Curie-acties" en daarbij de deelname van 
mannen en vrouwen als benchmark te 
gebruiken (streefcijfer voor de deelname van 
vrouwen: ten minste 40 %).  Bovendien 
worden de acties zo opgezet dat de 
onderzoekers een goed evenwicht tussen 
werk en privé-leven kunnen bereiken en na 
een onderbreking hun onderzoekscarrière 
kunnen hervatten. Verder zal in dit specifiek 
programma aandacht worden besteed aan de 
ethische, sociale, juridische en bredere 
culturele aspecten van het onderzoek en de 
potentiële toepassingen ervan, en aan de 
sociaal-economische effecten van 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkeling en prognose.

Er zal terdege rekening worden gehouden 
met de beginselen van duurzame 
ontwikkeling en gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen. Het doel is het beginsel van 
gelijke kansen in het hele programma te 
integreren en te bevorderen in alle "Marie 
Curie-acties" en daarbij de deelname van 
mannen en vrouwen als benchmark te 
gebruiken (streefcijfer voor de deelname van 
vrouwen: ten minste 40 %). Bovendien 
worden de acties zo opgezet dat de 
belemmeringen voor de mobiliteit worden 
weggenomen en dat de onderzoekers een 
goed evenwicht tussen werk en privé-leven 
kunnen bereiken en na een onderbreking hun 
onderzoekscarrière kunnen hervatten. Verder 
zal in dit specifiek programma aandacht 
worden besteed aan de ethische, sociale, 
juridische en bredere culturele aspecten van 
het onderzoek en de potentiële toepassingen 
ervan, en aan de sociaal-economische 
effecten van wetenschappelijke en 
technologische ontwikkeling en prognose.

Or. it

Motivering 

De acties in het kader van het Marie-Curie-programma moeten alle belemmeringen kunnen 
wegnemen die voor onderzoekers het leven in het buitenland bemoeilijken en hen in hun werk 
hinderen.
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Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 54
Bijlage, onderdeel "Inleiding", alinea 7

Met het oog op de optimale benutting van de 
mogelijkheden om Europa aantrekkelijker te 
maken voor onderzoekers, wordt in het 
kader van de "Marie Curie-acties" gestreefd 
naar concrete synergieën met andere acties 
van het gemeenschappelijk 
onderzoeksbeleid en met ander EU-beleid, 
bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, 
cohesie en werkgelegenheid. Ook met acties 
op nationaal en internationaal niveau wordt 
synergie nagestreefd.

Met het oog op de optimale benutting van de 
mogelijkheden om Europa aantrekkelijker te 
maken voor onderzoekers, wordt in het 
kader van de "Marie Curie-acties" gestreefd 
naar concrete synergieën met andere acties 
van het gemeenschappelijk onderzoeks- en 
innovatiebeleid en met ander EU-beleid, 
bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, 
cohesie, werkgelegenheid, 
informatiemaatschappij, uitbreiding en het
Europese nabuurschap. Ook met acties op 
nationaal en internationaal niveau wordt 
synergie nagestreefd.

Or. pl

Motivering 

Er moeten voorbeelden worden genoemd van beleid dat met name zou profiteren van de 
synergie met de Marie Curie-acties (mobiliteit en contacten met intellectuele en 
opinievormende elites).

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 55
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", alinea 1

Tijdens de tenuitvoerlegging van dit 
specifiek programma en in de daaruit 
voortvloeiende onderzoeksactiviteiten 
moeten de ethische grondbeginselen in acht 
worden genomen. Deze omvatten onder 
meer de volgende beginselen die zijn 
neergelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie: de 
bescherming van de menselijke waardigheid 
en het menselijk leven, de bescherming van 
persoonsgegevens en de persoonlijke 
levenssfeer en de bescherming van dieren en 
het milieu overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht en de meest recente 
versie van de desbetreffende internationale 
overeenkomsten, richtsnoeren en 

Tijdens de tenuitvoerlegging van dit 
specifiek programma en in de daaruit 
voortvloeiende onderzoeksactiviteiten 
moeten de ethische grondbeginselen in acht 
worden genomen. Deze omvatten onder 
meer de volgende beginselen die zijn 
neergelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie: de 
bescherming van de menselijke waardigheid 
en het menselijk leven, de bescherming van 
persoonsgegevens en de persoonlijke 
levenssfeer en de bescherming van dieren en 
het milieu overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht en de meest recente 
versie van de desbetreffende internationale 
overeenkomsten, richtsnoeren en 
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gedragscodes, zoals de Verklaring van 
Helsinki, het op 4 april 1997 in Oviedo 
ondertekende Verdrag inzake de rechten van 
de mens en de biogeneeskunde van de Raad 
van Europa en de aanvullende protocollen, 
het VN-verdrag inzake de rechten van het 
kind, de universele verklaring inzake het 
menselijk genoom en de mensenrechten van 
de UNESCO, het Verdrag inzake 
biologische en toxinewapens (BTWC), het 
Internationaal Verdrag inzake 
plantgenetische hulpbronnen voor voeding 
en landbouw en de toepasselijke resoluties 
van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO).

gedragscodes, zoals de Verklaring van 
Helsinki, het op 4 april 1997 in Oviedo 
ondertekende Verdrag inzake de rechten van 
de mens en de biogeneeskunde van de Raad 
van Europa en de aanvullende protocollen, 
het VN-verdrag inzake de rechten van het 
kind, de universele verklaring inzake het 
menselijk genoom en de mensenrechten van 
de UNESCO, het Verdrag inzake 
biologische en toxinewapens (BTWC), het 
Internationaal Verdrag inzake 
plantgenetische hulpbronnen voor voeding 
en landbouw, de toepasselijke resoluties van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 
de resolutie van het Europees Parlement 
van 10 maart 2005 over de handel in 
menselijke eicellen1 en van 26 oktober 2005 
over octrooien op biotechnologische 
uitvindingen2 en de geldende wet- en 
regelgeving in het land waar het 
desbetreffende onderzoeksproject wordt 
uitgevoerd.

 
[1] PB L 320 van 15.12.05, blz. 251.

[2] Aangenomen teksten, P6 TA(2005)0407.

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 56
Bijlage, onderdeel "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 met de adviezen van de Europese 
groep op het gebied van de ethiek in de 
wetenschap en nieuwe technologieën (sinds 
1998)

Schrappen

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

Amendement 57
Bijlage, onderdeel "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 met de adviezen van de Europese 
groep op het gebied van de ethiek in de 
wetenschap en nieuwe technologieën (sinds 
1998)

Schrappen

Or. en

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

Amendement 58
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", alinea 3

Gezien het subsidiariteitsbeginsel en de 
diverse benaderingen in Europa moeten 
deelnemers aan onderzoeksprojecten zich 
houden aan de wetgeving, voorschriften en 
ethische normen van de landen waar het 
onderzoek wordt uitgevoerd. In ieder geval 
gelden de nationale bepalingen, en de 
Gemeenschap zal de uitvoering van 
onderzoek dat in een bepaalde lidstaat of in 
een ander land verboden is, in die lidstaat 
of dat land niet financieel ondersteunen.

Gezien het subsidiariteitsbeginsel en de 
diverse benaderingen in Europa moeten 
deelnemers aan onderzoeksprojecten zich 
houden aan de wetgeving, voorschriften en 
ethische normen van de landen waar het 
onderzoek wordt uitgevoerd.

Or. en

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

Amendement 59
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", alinea 4

In voorkomend geval moeten degenen die 
de onderzoeksprojecten uitvoeren, 

Degenen die de onderzoeksprojecten 
uitvoeren of daaraan deelnemen moeten 
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toestemming vragen aan de bevoegde 
nationale of plaatselijke ethische comités, 
voordat zij met de OTO-activiteiten van start 
kunnen gaan. De Commissie zal 
systematisch een ethische toetsing uitvoeren 
wanneer sprake is van voorstellen waarin 
ethisch gevoelige thema's aan de orde zijn of 
de ethische aspecten onvoldoende in 
aanmerking zijn genomen. In bepaalde 
gevallen kan tijdens de uitvoering van een 
project een ethische toetsing worden 
verricht.

met betrekking tot ethisch gevoelige 
kwesties, zoals DNA-analyse van mensen, 
onderzoek aan personen die geen 
geïnformeerde toestemming kunnen
verlenen en onderzoek naar het lijden van 
gewervelde dieren, toestemming vragen aan 
de bevoegde nationale of plaatselijke 
ethische comités, voordat zij met de 
OTO-activiteiten van start kunnen gaan. De 
Commissie zal systematisch een ethische 
toetsing uitvoeren. In bepaalde gevallen kan 
tijdens de uitvoering van een project een 
ethische toetsing worden verricht.

Or. en

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

Amendement 60
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", alinea 5

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

De Commissie brengt het Europees 
Parlement en de Raad jaarlijks op de 
hoogte van haar activiteiten op dit gebied. 
Bovendien verschaft de Commissie hierover 
op verzoek nadere inlichtingen aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering 

De door de Commissie voorgestelde formulering is op één punt onnauwkeurig; met name 
moet er een verplichting tot verslaglegging aan het Parlement worden vastgelegd.

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

Amendement 61
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", alinea 8

In het onderdeel "Wetenschap in de 
maatschappij" van het specifiek programma 
"Capaciteiten" zal onderzoek worden 
gedaan naar de ethische aspecten van 

In het onderdeel "Wetenschap in de 
maatschappij" van dit programma zal 
onderzoek worden gedaan naar de ethische 
aspecten van wetenschappelijke en 
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wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen.

technologische ontwikkelingen.

Or. en

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 62
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "Initiële 

opleiding van onderzoekers", alinea 1 bis (nieuw)

De Commissie beziet de mogelijkheden om 
meer arbeidsplaatsen te creëren voor 
diegenen die aan het begin van hun 
onderzoekscarrière staan (die nog niet 
permanent tewerkgesteld zijn in de 
onderzoekssector), en die reeds ervaring 
hebben opgedaan in het kader van 
onderzoeksstages, kortdurende contracten 
of beurzen, met name Marie Curie-
beurzen.

Or. pl

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 63
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "Initiële 

opleiding van onderzoekers", alinea 2

De tenuitvoerlegging van de actie gebeurt 
door middel van steun voor in competitie 
geselecteerde netwerken van elkaar 
aanvullende organisaties uit verschillende 
landen, die actief zijn op het gebied van 
onderzoeksopleiding. Voor het opzetten van 
de netwerken wordt gebruik gemaakt van
een gemeenschappelijk programma inzake 
onderzoeksopleiding dat aansluit op 
duidelijk omschreven opleidingsbehoeften in 
afgebakende gebieden van wetenschap of 
technologie, met vermelding van de nodige 
referenties naar interdisciplinaire en 
opkomende discipline-overschrijdende 
gebieden. In deze opleidingsprogramma's 
gaat de aandacht vooral uit naar de 

De tenuitvoerlegging van de actie gebeurt 
door middel van steun voor in competitie 
geselecteerde netwerken van elkaar 
aanvullende organisaties uit verschillende 
landen, die actief zijn op het gebied van 
onderzoeksopleiding, dan wel vanuit één 
enkele locatie. De criteria voor 
ondersteuning zijn gebaseerd op een 
programma inzake onderzoeksopleiding dat 
aansluit op duidelijk omschreven 
opleidingsbehoeften in afgebakende 
gebieden van wetenschap of technologie, 
met vermelding van de nodige referenties 
naar interdisciplinaire en opkomende 
discipline-overschrijdende gebieden. In deze 
opleidingsprogramma's gaat de aandacht 
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ontwikkeling en verbreding van de 
onderzoeksbekwaamheden van beginnende 
onderzoekers. De opleiding is primair 
gericht op het verwerven van 
wetenschappelijke en technologische kennis 
via onderzoek in het kader van individuele 
projecten, aangevuld met opleidingsmodules 
waarin andere relevante vaardigheden en 
bekwaamheden centraal staan, zoals beheer 
en financiering van onderzoeksprojecten en 
–programma's, intellectuele 
eigendomsrechten en andere instrumenten 
voor het gebruik van onderzoeksresultaten, 
ondernemerschap, ethische aspecten, 
communicatie en interactie tussen 
onderzoekers en het brede publiek.

vooral uit naar de ontwikkeling en 
verbreding van de 
onderzoeksbekwaamheden van beginnende 
onderzoekers. De opleiding is primair 
gericht op het verwerven van 
wetenschappelijke en technologische kennis 
via onderzoek in het kader van individuele 
projecten, aangevuld met opleidingsmodules 
waarin andere relevante vaardigheden en 
bekwaamheden centraal staan, zoals beheer 
en financiering van onderzoeksprojecten en 
–programma's, intellectuele 
eigendomsrechten en andere instrumenten 
voor het gebruik van onderzoeksresultaten,
ondernemerschap, ethische aspecten, 
communicatie en interactie tussen 
onderzoekers en het brede publiek.

Or. en

Motivering 

De mogelijkheid dat een enkele locatie, met een grote capaciteit en het vermogen om in zijn 
onderzoek het Europese perspectief tot uitdrukking te brengen, als "mono-locatie"deelneemt, 
moet worden gehandhaafd.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 64
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "Initiële 

opleiding van onderzoekers", alinea 2

De tenuitvoerlegging van de actie gebeurt 
door middel van steun voor in competitie 
geselecteerde netwerken van elkaar 
aanvullende organisaties uit verschillende 
landen, die actief zijn op het gebied van 
onderzoeksopleiding. Voor het opzetten van 
de netwerken wordt gebruik gemaakt van 
een gemeenschappelijk programma inzake 
onderzoeksopleiding dat aansluit op 
duidelijk omschreven opleidingsbehoeften in 
afgebakende gebieden van wetenschap of 
technologie, met vermelding van de nodige 
referenties naar interdisciplinaire en 
opkomende discipline-overschrijdende 
gebieden. In deze opleidingsprogramma's 

De tenuitvoerlegging van de actie gebeurt 
door middel van steun voor in competitie 
geselecteerde netwerken van elkaar 
aanvullende organisaties, met inbegrip van 
internationale netwerken voor 
postdoctorale opleidingen en 
promotieonderzoeken, uit verschillende 
landen, die actief zijn op het gebied van 
onderzoeksopleiding. Voor het opzetten van 
de netwerken wordt gebruik gemaakt van 
een gemeenschappelijk programma inzake 
onderzoeksopleiding dat aansluit op 
duidelijk omschreven opleidingsbehoeften in 
afgebakende gebieden van wetenschap of 
technologie, met vermelding van de nodige 
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gaat de aandacht vooral uit naar de 
ontwikkeling en verbreding van de 
onderzoeksbekwaamheden van beginnende 
onderzoekers. De opleiding is primair 
gericht op het verwerven van 
wetenschappelijke en technologische kennis 
via onderzoek in het kader van individuele 
projecten, aangevuld met opleidingsmodules 
waarin andere relevante vaardigheden en 
bekwaamheden centraal staan, zoals beheer 
en financiering van onderzoeksprojecten en 
–programma's, intellectuele 
eigendomsrechten en andere instrumenten 
voor het gebruik van onderzoeksresultaten, 
ondernemerschap, ethische aspecten, 
communicatie en interactie tussen 
onderzoekers en het brede publiek.

referenties naar interdisciplinaire en 
opkomende discipline-overschrijdende 
gebieden. In deze opleidingsprogramma's 
gaat de aandacht vooral uit naar de 
ontwikkeling en verbreding van de 
onderzoeksbekwaamheden van beginnende 
onderzoekers. De opleiding is primair 
gericht op het verwerven van 
wetenschappelijke en technologische kennis 
via onderzoek in het kader van individuele 
projecten, aangevuld met opleidingsmodules 
waarin andere relevante vaardigheden en 
bekwaamheden centraal staan, zoals beheer 
en financiering van onderzoeksprojecten en 
–programma's, intellectuele 
eigendomsrechten en andere instrumenten 
voor het gebruik van onderzoeksresultaten, 
ondernemerschap, ethische aspecten, 
communicatie en interactie tussen 
onderzoekers en het brede publiek.

Or. pl

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 65
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "Initiële 

opleiding van onderzoekers", alinea 5, opsommingsteken 2 bis (nieuw)

- de mogelijkheid van het instellen van 
tijdelijke leerstoelen bij universiteiten voor 
onderzoekers die bij een bedrijf werkzaam 
zijn, met het oog op versterking van de 
samenwerking tussen de academische 
gemeenschap en het bedrijfsleven en de 
overdracht van nieuwe kennis;

Or. en

Motivering 

Dit zou de mobiliteit van onderzoekers tussen bedrijfsleven en universiteiten verbeteren en 
tevens de kennisuitwisseling tussen academisch en industrieel onderzoek versterken.
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Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 66
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "Levenslange 

opleiding en loopbaanontwikkeling", alinea 1

Deze actie is gericht op ervaren
onderzoekers in verschillende fasen van hun 
loopbaan en heeft tot doel de diversificatie 
van de bekwaamheden van deze 
onderzoekers te stimuleren door hun de 
mogelijkheid te bieden multi- of 
interdisciplinaire vaardigheden te verwerven 
of intersectorale ervaring op te doen. Het 
doel is onderzoekers te ondersteunen om een 
leidende, onafhankelijke positie 
(bijvoorbeeld als hoofdonderzoeker, 
hoogleraar of een andere senior-functie in de 
onderwijs- of de bedrijfswereld) te bereiken 
en/of te versterken. Steun in het kader van 
deze actie wordt tevens gebruikt om 
onderzoekers te helpen na een onderbreking 
hun onderzoekscarrière te hervatten of om 
hen na een mobiliteitservaring te 
(her)integreren in een onderzoekscarrière in 
lidstaten of geassocieerde landen, met 
inbegrip van hun land van herkomst.

Deze actie is gericht op onderzoekers in 
verschillende fasen van hun loopbaan en 
heeft tot doel de diversificatie van de 
bekwaamheden van deze onderzoekers te 
stimuleren door hun de mogelijkheid te 
bieden multi- of interdisciplinaire 
vaardigheden te verwerven of intersectorale 
ervaring op te doen. Het doel is 
onderzoekers te ondersteunen om een 
leidende, onafhankelijke positie 
(bijvoorbeeld als hoofdonderzoeker, 
hoogleraar of een andere senior-functie in de 
onderwijs- of de bedrijfswereld) te bereiken 
en/of te versterken. Steun in het kader van 
deze actie wordt tevens gebruikt om 
onderzoekers te helpen na een onderbreking 
hun onderzoekscarrière te hervatten of om 
hen na een mobiliteitservaring te 
(her)integreren in een onderzoekscarrière in 
lidstaten of geassocieerde landen, met 
inbegrip van hun land van herkomst.

Or. en

Motivering 

Te strenge eisen bergen het risico in zich dat jongere maar getalenteerde onderzoekers, die 
een loopbaan willen volgen nadat ze hun postdoctorale opleiding hebben afgerond, van 
deelname worden uitgesloten. Vaardigheden en ervaring zullen tot uiting komen in het 
selectieproces, zodat het minder noodzakelijk is om deze te codificeren. Evenmin is het nodig 
dat het aantal vereiste ervaringsjaren voor deelname wordt vastgelegd, wanneer het 
voldoende is te specificeren dat de postdoctorale opleiding moet zijn afgerond.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 67
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "Levenslange 

opleiding en loopbaanontwikkeling", alinea 2

Om in aanmerking te komen voor steun op 
grond van deze actie, moet de onderzoeker 
ten minste vier jaar voltijdse 

Om in aanmerking te komen voor steun op 
grond van deze actie, moet de onderzoeker 
zijn postdoctorale opleiding hebben
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onderzoekservaring hebben; aangezien de 
actie gericht is op permanente opleiding en 
loopbaanontwikkeling, wordt er evenwel 
van uitgegaan dat de onderzoekers 
normaliter een staat van dienst met meer 
ervaring zullen kunnen voorleggen.

afgerond.

Or. en

Motivering 

Te strenge eisen bergen het risico in zich dat jongere maar getalenteerde onderzoekers, die 
een loopbaan willen volgen nadat ze hun postdoctorale opleiding hebben afgerond, van 
deelname worden uitgesloten. Vaardigheden en ervaring zullen tot uiting komen in het 
selectieproces, zodat het minder noodzakelijk is om deze te codificeren. Evenmin is het nodig 
dat het aantal vereiste ervaringsjaren voor deelname wordt vastgelegd, wanneer het 
voldoende is te specificeren dat de postdoctorale opleiding moet zijn afgerond.

Amendement ingediend door Alyn Smith namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 68
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "Levenslange 

opleiding en loopbaanontwikkeling", alinea 2

Om in aanmerking te komen voor steun op 
grond van deze actie, moet de onderzoeker 
ten minste vier jaar voltijdse 
onderzoekservaring hebben; aangezien de 
actie gericht is op permanente opleiding en 
loopbaanontwikkeling, wordt er evenwel 
van uitgegaan dat de onderzoekers 
normaliter een staat van dienst met meer 
ervaring zullen kunnen voorleggen.

Om in aanmerking te komen voor steun op 
grond van deze actie, moet de onderzoeker 
ten minste vier jaar voltijdse of 
gelijkwaardige onderzoekservaring hebben 
of een promotieonderzoek afgerond 
hebben; aangezien de actie gericht is op 
permanente opleiding en 
loopbaanontwikkeling, wordt er evenwel 
van uitgegaan dat de onderzoekers 
normaliter een staat van dienst met meer 
ervaring zullen kunnen voorleggen.

Or. en

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 69
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "Levenslange 

opleiding en loopbaanontwikkeling", alinea 4, opsommingsteken 2

- andere publieke of particuliere instanties, 
met inbegrip van grote 

- andere publieke of particuliere instanties, 
met inbegrip van grote 
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onderzoeksorganisaties, die uit hoofde van 
een officiële opdracht of een erkenning door 
de overheid, beurzenprogramma's 
financieren en beheren, zoals 
privaatrechtelijke instellingen met een 
publieke taak, liefdadigheidsorganisaties, 
enz.;

onderzoeksorganisaties, die uit hoofde van 
een officiële opdracht of een erkenning door 
de overheid, beurzenprogramma's 
financieren en beheren, zoals 
privaatrechtelijke instellingen met een 
publieke taak, liefdadigheidsorganisaties, 
ondernemingen in samenwerking met 
openbare organen, enz.;

Or. en

Motivering 

Ondernemingen die aan een dergelijke cofinancieringsregeling willen deelnemen en over de 
vereiste middelen beschikken, moeten hiervan niet worden uitgesloten, hoewel ze geen 
doorslaggevende invloed op het programma zelf mogen uitoefenen.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 70
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "Levenslange 

opleiding en loopbaanontwikkeling", alinea 4, opsommingsteken 3 bis (nieuw)

Terugkeerbeurs: steun voor onderzoekers 
die aan het begin van hun onafhankelijke 
onderzoeksloopbaan staan, om in hun 
lidstaat van oorsprong een vooraanstaande 
onafhankelijke positie te verwerven.

Or. en

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 71
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "Trajecten en 

partnerschappen tussen de industrie en de academische wereld", alinea 1

Deze actie is gericht op het openen en 
stimuleren van dynamische trajecten tussen 
openbare onderzoeksinstellingen en 
particuliere commerciële ondernemingen, 
met inbegrip van KMO's, op basis van 
programma's voor samenwerking op langere 
termijn, met een groot potentieel voor de 
versterking van kennisdeling en de 
bevordering van wederzijds begrip voor de 

Deze actie is gericht op het openen en 
stimuleren van dynamische trajecten tussen 
openbare onderzoeksinstellingen en 
particuliere commerciële ondernemingen, 
met inbegrip van KMO's, op basis van 
programma's voor samenwerking op langere 
termijn, met een groot potentieel voor de 
versterking van kennisdeling en de 
bevordering van wederzijds begrip voor de 
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verschillen qua cultuur en vereisten inzake 
vaardigheden die tussen deze twee sectoren 
bestaan.

verschillen qua cultuur en vereisten inzake 
vaardigheden die tussen deze twee sectoren 
bestaan. De actie wordt zodanig opgezet dat 
de mobiliteit van de deelnemende 
onderzoekers niet wordt beperkt door 
bijvoorbeeld voorwaarden te stellen aan de 
publicatie van onderzoeksresultaten of aan 
het aanvaarden van werk ten behoeve van 
bepaalde organisaties.

Or. en

Motivering 

Bij een versterking van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de universiteiten moeten 
vooraf de aspecten van de intellectuele eigendom worden geregeld. De middelen van de EU 
moeten worden aangewend om de Unie als geheel te versterken; daarom moet hier met name 
worden genoemd dat samenwerkingsovereenkomsten geen beperkingen voor de mobiliteit 
mogen inhouden, zoals quarantaineperioden, de aanvaarding van latere posten of de 
publicatie van onderzoeksresultaten.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 72
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "Trajecten en 

partnerschappen tussen de industrie en de academische wereld", alinea 2

De actie wordt op een flexibele manier ten 
uitvoer gelegd via programma's voor 
samenwerking tussen organisaties van beide 
sectoren uit ten minste twee lidstaten of 
geassocieerde landen, waarbij binnen dat 
kader steun voor interactie tussen menselijk 
potentieel wordt verleend. De Gemeenschap 
kan steun verlenen voor:

De actie wordt op een flexibele manier ten 
uitvoer gelegd, op basis van de opgedane 
ervaringen met de bestaande 
partnerschappen tussen bedrijfsleven en 
universiteiten in de hele Europese Unie, via 
programma's voor samenwerking tussen 
organisaties van beide sectoren uit ten 
minste twee lidstaten of geassocieerde 
landen, waarbij binnen dat kader steun voor 
interactie tussen menselijk potentieel wordt 
verleend. De Gemeenschap kan steun 
verlenen voor:

Or. en

Motivering 

De meeste universiteiten hebben reeds uitgebreide partnerschappen met de industrie en het 
bedrijfsleven. De hiermee opgedane ervaringen, bijvoorbeeld wat betreft de behoefte aan 
bepaalde capaciteiten en regelingen voor de intellectuele-eigendomsrechten, moeten een 
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uitgangspunt zijn voor toekomstige acties.

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 73
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "Trajecten en 

partnerschappen tussen de industrie en de academische wereld", alinea 2, opsommingsteken 3 
bis (nieuw)

- acties ter versterking van de ontwikkeling 
van regionale door onderzoek 
aangestuurde clusters;

Or. en

Motivering 

Een belangrijk aspect van de versterking van O&O bij KMO's wordt gevormd door specifieke 
gerichte maatregelen in regio's waar regionale clusters in de buurt van universiteiten te 
vinden zijn. Vaak is een strategie die zich op clusters richt succesvoller dan de traditionele 
benadering op basis van bijstand aan individuele kleine bedrijven.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 74
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "De 

internationale dimensie", alinea 1

Met het oog op de internationale dimensie –
een van de bepalende factoren voor het 
menselijk potentieel in de Europese 
OTO-sector – wordt aandacht besteed aan de 
mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling 
en de versterking van de internationale 
samenwerking tussen onderzoekers.

Met het oog op de internationale dimensie –
een van de bepalende factoren voor het 
menselijk potentieel in de Europese 
OTO-sector – wordt aandacht besteed aan de 
mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling 
en de versterking van de internationale 
samenwerking tussen onderzoekers op 
nationaal of regionaal niveau.

Or. fr

Motivering 

Het voorstel voor de medefinanciering van mobiliteitsprogramma's kan een hefboomwerking 
hebben, zodat rekening kan worden gehouden met de verschillende behoeften van zowel 
onderzoekers aan het begin van hun loopbaan als meer ervaren onderzoekers. De regio's zijn 
belangrijke actoren op het gebied van de mobiliteit van onderzoekers en moeten daarom in dit 
verband worden genoemd. 
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Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 75
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "De 

internationale dimensie", alinea 2, onder i)

i) beurzen (met een verplichte 
terugkeerfase) voor ervaren Europese 
wetenschappers die buiten Europa aan het 
werk gaan in het kader van permanente 
opleiding en diversificatie van de 
bekwaamheden met als doel de verwerving 
van nieuwe vaardigheden en kennis;

i) beurzen (met een verplichte fase van 
terugkeer naar de Europese Unie) voor 
ervaren Europese wetenschappers die buiten 
Europa aan het werk gaan in het kader van 
permanente opleiding en diversificatie van 
de bekwaamheden met als doel de 
verwerving van nieuwe vaardigheden en 
kennis. Onderzoekers die niet terug kunnen 
keren naar hun oorspronkelijke instelling 
kunnen een subsidie krijgen voor één jaar 
salaris;

Or. en

Motivering 

Om de belangstelling van de instellingen voor het programma te bevorderen moeten de aan 
hen gestelde eisen realistisch zijn. Het is onredelijk te eisen dat universiteiten een 
onderzoeker die lange tijd in het buitenland heeft verbleven onmiddellijk weer in dienst 
nemen, ook al gaat het om een beursprogramma. Het kernpunt is dat onderzoekers hun 
vaardigheden terug naar Europa moeten brengen; dit doel is ook vervuld wanneer ze zouden 
terugkeren naar een andere instelling.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête, Iles Braghetto

Amendement 76
Bijlage, onderdeel "Ethische aspecten", paragraaf "Activiteiten", subparagraaf "De 

internationale dimensie", alinea 2, onder i)

i) beurzen (met een verplichte 
terugkeerfase) voor ervaren Europese 
wetenschappers die buiten Europa aan het 
werk gaan in het kader van permanente 
opleiding en diversificatie van de 
bekwaamheden met als doel de verwerving 
van nieuwe vaardigheden en kennis;

i) beurzen (met een verplichte fase van 
terugkeer naar de Europese Unie) voor 
ervaren Europese wetenschappers die buiten 
Europa aan het werk gaan in het kader van 
permanente opleiding en diversificatie van 
de bekwaamheden met als doel de 
verwerving van nieuwe vaardigheden en 
kennis.

Or. it
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Motivering 

Onderzoekers moeten niet worden verplicht naar hun eigen land terug te keren, maar moeten 
hun werk in een andere lidstaat van de Europese Unie kunnen voortzetten alvorens naar huis 
terug te keren.


