
AM\619606NL.doc PE 374.088v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Commissie industrie, onderzoek en energie

13.6.2005 PE 374.088v02-00

AMENDEMENTEN 5-120

Ontwerpverslag (PE 368.077v01-00)
Vittorio Prodi
Specifiek programma "Capaciteiten" tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-
2013) van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en demonstratie

Voorstel voor een beschikking (COM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 5
Overweging 4

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

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

Motivering

Met het oog op de samenhang met het 7e kaderprogramma en de andere voorstellen voor 
specifieke programma's moet melding worden gemaakt van intergouvernementele 
onderzoeksactiviteiten. Onderzoeksactiviteiten van lidstaten via deelname in 
intergouvernementele organisaties zijn de kracht van het Europees onderzoek op 
wereldschaal.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 6
Artikel 2, alinea 1, letter f)

f) horizontale internationale 
samenwerkingsactiviteiten;

f) coherente ontwikkeling van 
onderzoeksbeleid

f bis) internationale 
samenwerkingsactiviteiten;

Or. es

Motivering

Nadruk op steun voor transnationaal onderzoek op Europees niveau.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 7
Artikel 4, lid 1
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1. Alle onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
het specifiek programma worden uitgevoerd 
met inachtneming van de fundamentele 
ethische beginselen. 

1. Alle onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
het specifiek programma worden uitgevoerd 
met inachtneming van de fundamentele 
ethische beginselen. Onderzoeksprojecten op 
het gebied van embryo's en embryonale 
stamcellen mogen niet worden gefinancierd 
aangezien dit onderzoek in meerdere 
lidstaten is verboden om redenen die 
gebaseerd zijn op primaire overwegingen 
inzake mensenrechten en constitutionele 
beginselen.

Or. en

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

Amendement 8
Artikel 4, leden 2 en 3

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

2. In geval van ethisch gevoelige
onderzoeksprojecten moeten de gegadigden 
de goedkeuring of instemming van 
nationale of lokale ethische commissies 
verkrijgen voordat ze hun projecten 
aanvangen. Bovendien zal de Commissie 
deze projecten stelselmatig beoordelen en 
hiervan regelmatig verslag uitbrengen aan 
de Raad en het Europees Parlement. 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.
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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 die moeten worden 
uitgevoerd in een lidstaat waar dergelijk 
onderzoek verboden is.

– onderzoek dat gericht is 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 uitsluitend gericht is op het 
aanmaken van menselijke embryo's voor 
onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te 
verkrijgen en onderzoek waarbij cellen van 
dergelijke embryo's worden gebruikt,

– onderzoeksprojecten die direct of indirect 
leiden tot de vernietiging van menselijke 
embryo's.

Op het gebied van embryonaal 
stamcelonderzoek zal gebruik worden 
gemaakt van de ervaringen van het NIH en 
de financiering van onderzoek zal worden 
beperkt tot embryonale stamcellijnen die 
vóór augustus 2001 zijn gecreëerd.

Or. en

(lid 3, tweede streepje is identiek aan lid 2, tweede streepje van het Commissievoorstel)

Motivering

Dit amendement werd ook ingediend op het kaderprogramma. Deze kwestie zou moeten 
worden opgelost in het kaderprogramma, maar met het oog op de samenhang wordt het ook 
ingediend voor de specifieke programma's.

Amendement ingediend door Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli en Paul 
Rübig
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Amendement 9
Artikel 4, lid 2

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

2. De volgende onderzoeksgebieden 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.

– onderzoek dat uitsluitend gericht is op het 
aanmaken van menselijke embryo's voor 
onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te 
verkrijgen en onderzoek waarbij cellen van 
dergelijke embryo's worden gebruikt,

- onderzoek waarbij menselijke embryo's 
worden vernietigd of waarbij embryonale 
stamcellen worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Dit amendement werd ook ingediend op het kaderprogramma. Deze kwestie zou moeten 
worden opgelost in het kaderprogramma, maar met het oog op de samenhang wordt het ook 
ingediend voor de specifieke programma's.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 10
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De volgende activiteiten worden niet 
gefinancierd in het kader van dit 
programma:
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– onderzoeksprojecten die in een lidstaat 
verboden zijn om redenen die gebaseerd 
zijn op primaire overwegingen inzake 
mensenrechten en constitutionele 
beginselen;

– onderzoeksprojecten die afbreuk doen 
aan primaire waarden wat betreft de 
menselijke waardigheid;

– methoden voor het klonen van menselijke 
embryo's;

– ingrepen in de menselijke kiemlijn;
– het gebruik en het creëren van embryo's 
en embryonale stamcellen voor 
wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden, 
aangezien menselijke wezens een doel op 
zich zijn 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 en 
Jan Christian Ehler

Amendement 11
Artikel 4, lid 3
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3. De volgende onderzoeksactiviteiten 
worden niet gefinancierd op grond van dit 
programma:

3. In geval 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) wordt prioriteit 
verleend aan onderzoeksprojecten die een 
alternatief bieden voor deze ethisch 
omstreden technologieën, b.v. 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 werd ook ingediend op het kaderprogramma. Deze kwestie zou moeten 
worden opgelost in het kaderprogramma, maar met het oog op de samenhang wordt het ook 
ingediend voor de specifieke programma's.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 12
Artikel 4, lid 3, streepje 1 bis (nieuw)

- onderzoek op het gebied van embryo's en 
embryonale stamcellen dat in meerdere 
lidstaten is verboden om redenen die 
gebaseerd zijn op primaire overwegingen 
inzake mensenrechten en constitutionele 
beginselen,

Or. en
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 13
Artikel 4, lid 3, streepje 2

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

– onderzoeksprojecten die het 
subsidiariteitsbeginsel schade toebrengen 
en die de fundamentele waarden, zoals de 
menselijke waardigheid en de non-
commercialisatie van het menselijk 
lichaam, met name van vrouwen, 
bedreigen.

Or. en

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 14
Artikel 5, lid 3

3. In bijlage IV bij dit specifiek programma is 
een initiatief opgenomen voor de 
gezamenlijke uitvoering van nationale 
onderzoeksprogramma's waarvoor een 
afzonderlijk besluit moet worden genomen 
op basis van artikel 169 van het Verdrag.

3. In bijlage IV bij dit specifiek programma is 
een mogelijk initiatief opgenomen voor de 
gezamenlijke uitvoering van nationale 
onderzoeksprogramma's waarvoor een 
afzonderlijk besluit zal moeten worden 
genomen op basis van artikel 169 van het 
Verdrag.

Or. es

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 15
Artikel 6, lid 2
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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 
voorzover nodig geactualiseerd.

2. In het werkprogramma wordt rekening 
gehouden met relevante 
onderzoeksactiviteiten die door de lidstaten, 
geassocieerde landen en Europese en 
internationale organisaties worden 
uitgevoerd en met het totstandbrengen van
Europese toegevoegde waarde, het effect op 
het concurrentievermogen van de industrie 
en de relevantie voor het overige 
Gemeenschapsbeleid. Het werkprogramma 
wordt voorzover nodig geactualiseerd.

Or. es

Motivering

Gezien de stevige concurrentie in de industrie is het van belang rekening te houden met de 
toegevoegde Europese waarde en de relevantie voor het overige communautair beleid.  

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 16
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 
voorzover nodig geactualiseerd.

2. In het werkprogramma wordt rekening 
gehouden met relevante 
onderzoeksactiviteiten die door de lidstaten, 
geassocieerde landen en Europese en 
internationale organisaties worden 
uitgevoerd ten einde synergieën met deze 
activiteiten tot stand te brengen. Het 
werkprogramma wordt voorzover nodig 
geactualiseerd.

Or. en

Motivering

Om een samenhangende Europese onderzoeksruimte (ERA) tot stand te brengen waar Europa 
baat bij heeft, moet er in het werkprogramma niet alleen rekening worden gehouden met de 
bestaande onderzoeksactiviteiten maar moeten hiermee synergieën worden gecreëerd.
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Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 17
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 zijn excellentie, 
impact en uitvoering, en binnen dit kader
kunnen in het werkprogramma bepaalde 
eisen, wegingen en drempels worden 
gespecificeerd of aangevuld.

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;
– relatie tot de doelstellingen van het 
specifieke programma;

– potentiële impact van de ontwikkeling, de 
verspreiding en het gebruik van de 
resultaten van het project;
– kwaliteit, uitvoeringsefficiency en beheer.

Binnen dit kader worden de beoordelings- 
en selectiecriteria, evenals eventuele 
aanvullende eisen, wegingen en drempels
vastgelegd in het werkprogramma.

Or. es

Motivering

Met het oog op een grotere doelmatigheid van de maatregelen in het kader van het specifiek 
programma moeten de criteria voor de selectie van projecten uitvoeriger worden omschreven.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 18
Artikel 6, lid 4

4. Het werkprogramma kan aanwijzen: 4. Het werkprogramma kan Europese 
faciliteiten aanwijzen die steun ontvangen in 
de vorm van een contributie.
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(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 en met gelijke kansen kunnen meedingen. 
Daarom moet lid 4 alleen betrekking hebben op organisaties die de status van "Europese 
faciliteit" hebben en moet alinea (b) worden geschrapt.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 19
Artikel 7, lid 2

2. De procedure van artikel 8, lid 2, is van 
toepassing voor de vaststelling van:

2. De procedure van artikel 8, lid 2, is van 
toepassing voor de vaststelling van de 
volgende maatregelen:

(a) het werkprogramma bedoeld in artikel 6, 
lid 1; 

(a) opstelling en bijwerking van het 
werkprogramma bedoeld in artikel 6, lid 1, 
inclusief de prioritair te gebruiken 
instrumenten, elke volgende aanpassing 
van het gebruik hiervan, de inhoud van de 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
alsmede de toe te passen beoordelings- en 
selectiecriteria; 

(b) iedere aanpassing van de indicatieve 
verdeling van het bedrag zoals vastgesteld 
in bijlage II.

(b) goedkeuring van de financiering van:

(i) OTO-acties waarbij 'networks of 
excellence' en geïntegreerde projecten zijn 
betrokken;

(ii) OTO-acties op de volgende gebieden:

– gezondheid;
– voedsel, landbouw en biotechnologie;

– nanowetenschappen en 
nanotechnologieën;
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(b bis) opstelling van het referentiekader 
voor de externe evaluatie als bedoeld in 
artikel 7 van het kaderprogramma;

(b ter) iedere aanpassing van de indicatieve 
verdeling van het bedrag zoals vastgesteld 
in bijlage II.

Or. en

(letter (b ter) van het amendement is identiek aan letter (b)van het Commissievoorstel)

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 20
Artikel 7, lid 2

2. De procedure van artikel 8, lid 2, is van 
toepassing voor de vaststelling van:

2. De beheersprocedure van artikel 8, lid 2, 
is van toepassing voor de vaststelling van:

(a) het werkprogramma bedoeld in artikel 6, 
lid 1;

(a) het werkprogramma bedoeld in artikel 6, 
lid 1, inclusief de prioritair te gebruiken 
instrumenten, elke volgende aanpassing, de 
inhoud van de oproepen tot het indienen 
van voorstellen alsmede de toe te passen 
beoordelings- en selectiecriteria;

(b) iedere aanpassing van de indicatieve 
verdeling van het bedrag zoals vastgesteld in 
bijlage II.

(b) iedere aanpassing van de indicatieve 
verdeling van het bedrag zoals vastgesteld in 
bijlage II.

( b bis) de financiering van OTO-acties 
waar de geschatte bijdrage van de 
Gemeenschap uit hoofde van dit 
programma gelijk is aan of hoger is dan 
0,6 miljoen euro;

(b ter) de besluiten over de financiering 
van ERA-NET en ERA-NET PLUS;

(b quater) de overeenkomst tussen de 
Commissie en de Europese 
Investeringsbank over de risicodelende 
financieringsfaciliteit.

Or. es
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Motivering

De huidige functie van het beheerscomité moet blijven bestaan, aangezien het voor het succes 
van het programma van essentieel belang is dat de landen zich partners voelen en dat de 
maatregelen naar behoren worden gecontroleerd, rekening houdend met het feit dat veel van 
deze maatregelen een aanvulling zijn op de maatregelen die in de diverse landen worden 
getroffen.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 21
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.

Or. es

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 22
Artikel 8 bis (nieuw)

Artikel 8 bis

De Commissie zorgt voor de onafhankelijke 
controle, evaluatie en herziening als 
bedoeld in artikel 7 van het Besluit 
betreffende het 7e kaderprogramma voor 
wat betreft de uit te voeren activiteiten op 
het terrein van dit specifieke programma.

Or. es

Motivering
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Met het oog op de voortgangscontrole van de acties van het specifieke programma moeten de 
richtsnoeren uit het 7e kaderprogramma worden gevolgd. 

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 23
Bijlage I, subtitel 'Inleiding', alinea 1, streepje 5

– het dichter bij elkaar brengen van 
wetenschap en maatschappij voor de 
harmonieuze integratie van wetenschap en 
technologie in de Europese maatschappij; en

– het dichter bij elkaar brengen van 
wetenschap en maatschappij voor de 
harmonieuze integratie van wetenschap en 
technologie in de Europese maatschappij. 
Bestaande communautaire, nationale en 
regionale informatiehelpdesks in staat 
stellen om KMO's, de industrie en 
kennisinstellingen alle nodige informatie 
over het kaderprogramma, het programma 
voor concurrentievermogen en innovatie en 
de structuurfondsen te verstrekken; en

Or. en

Motivering

De bestaande informatiehelpdesks moeten richtsnoeren en informatie krijgen zodat zij de 
KMO's, de industrie en de kennisinstellingen van dienst kunnen zijn, uitgaande van de 
complementariteit tussen de fondsen.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 24
Bijlage I, subtitel 'Inleiding', alinea 1, streepjes 5 en 6 en alinea 2

– het dichter bij elkaar brengen van 
wetenschap en maatschappij voor de 
harmonieuze integratie van wetenschap en 
technologie in de Europese maatschappij; en

– het dichter bij elkaar brengen van 
wetenschap en maatschappij voor de 
harmonieuze integratie van wetenschap en 
technologie in de Europese maatschappij;

– het ondersteunen van de coherente 
ontwikkeling van het onderzoeksbeleid; en

– horizontale acties en maatregelen ter 
ondersteuning van internationale 
samenwerking.

– horizontale acties en maatregelen ter 
ondersteuning van internationale 
samenwerking.



AM\619606NL.doc 15/82 PE 374.088v02-00

NL

Dit specifieke programma ondersteunt ook 
de coherente ontwikkeling van het 
onderzoeksbeleid.

Or. es

Motivering

De coherente ontwikkeling van het onderzoeksbeleid moet worden benadrukt en dus als apart
punt worden opgenomen.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 25
Bijlage I, subtitel 'Inleiding', alinea 1, streepje 6

– horizontale acties en maatregelen ter 
ondersteuning van internationale 
samenwerking.

– horizontale acties en maatregelen ter 
ondersteuning van internationale 
samenwerking, ook op grensoverschrijdend 
en interregionaal niveau.

Or. en

Motivering

Voor grensoverschrijdende en interregionale samenwerking dient hetzelfde principe te
worden toegepast als voor internationale samenwerking.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 26
Bijlage I, subtitel 'Inleiding', alinea 4
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De coördinatie van niet-communautaire 
programma's kan in het kader van dit 
specifieke programma worden verricht via de
ERA-NET-regeling en de deelneming van de 
Gemeenschap aan gezamenlijk uitgevoerde 
nationale onderzoeksprogramma's (artikel 
169 van het EG-Verdrag) als beschreven in 
het specifieke programma "Samenwerking".

De coördinatie van niet-communautaire 
programma's kan in het kader van dit 
specifieke programma worden verricht via de 
ERA-NET-regeling en de deelneming van de 
Gemeenschap aan gezamenlijk uitgevoerde 
nationale onderzoeksprogramma's (artikel 
169 van het EG-Verdrag) als beschreven in 
het specifieke programma "Samenwerking".
De actie zal ook dienen ter versterking van 
de complementariteit en synergie tussen het 
kaderprogramma en activiteiten in het 
kader van intergouvernementele 
structuren.

Or. en

Motivering

Op Europees niveau worden de wereldleidende infrastructuren ontwikkeld en gebruikt door 
de lidstaten via hun deelname in Europese intergouvernementele organisaties. De 
onderzoeksvoorzieningen hebben een duidelijke toegevoegde waarde ten bate van het 
Europees onderzoek en moeten dus in acht worden genomen.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 27
Bijlage I, subtitel 'Inleiding', alinea 5 bis (nieuw)

Dit deel van het kaderprogramma heeft 
bovendien ten doel de universiteiten te 
versterken, aangezien deze instellingen een 
sleutelrol spelen bij het uitvoeren van 
wetenschappelijk en technologisch 
toponderzoek en bij de vorming van de 
Europese Onderzoeksruimte.

Or. xm

(Ter vervanging van am. 1138 op het ontwerpverslag-Buzek over het 7e kaderprogramma )

Motivering

De sleutelrol van universiteiten behoeft eigenlijk geen nadere toelichting. De Commissie zelf 
heeft dit bij diverse gelegenheden bevestigd en hierover een speciale mededeling 
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(COM(2003)0058) doen uitgaan: "De rol van de universiteiten in het Europa van de kennis". 
Daarin wordt gesteld dat "de Europese Unie behoefte [heeft] aan een gezonde en bloeiende 
universitaire wereld" en dat "Europa universiteiten van topniveau nodig [heeft] om de 
processen die de basis vormen voor de kennismaatschappij optimaal te laten verlopen". Ook 
wordt in dit document gewezen op de behoefte aan een versterking van de rol van de 
universiteiten om hun concurrentievermogen in vergelijking met de meer ontwikkelde landen 
buiten de Unie te verbeteren. Met het oog op deze overwegingen moet de rol van de Europese 
universiteiten in het kaderprogramma duidelijk op de voorgrond worden gebracht.  

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 28
Bijlage I, subtitel 'Inleiding', kopje 'Coherente ontwikkeling van het onderzoeksbeleid'

Coherente ontwikkeling van het 
onderzoeksbeleid

schrappen

De maatregelen in dit onderdeel 
ondersteunen de coherente ontwikkeling 
van het onderzoeksbeleid, vullen de 
coördinatieactiviteiten op grond van het 
programma "Samenwerking" aan en 
dragen bij tot Gemeenschapsbeleid en -
initiatieven (zoals wetgeving, 
aanbevelingen en richtsnoeren) die gericht 
zijn op het verbeteren van de coherentie en 
impact van het beleid van de lidstaten.
Zij dragen ook bij aan de uitvoering van de 
Lissabon-strategie, in het bijzonder de 
doelstelling van 3% investering in 
onderzoek, door de lidstaten en de Unie te 
ondersteunen bij de ontwikkeling van een 
doeltreffender onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid. Doel is de verbetering 
van openbaar onderzoek en het verband 
met de industrie, bevordering van 
particuliere investeringen door het tot stand 
brengen van passende raamvoorwaarden 
door middel van een versterking van de 
overheidssteun en het hefboomeffect 
daarvan op particuliere investeringen.
Deze maatregelen omvatten:
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• Monitoring en analyse van 
onderzoeksgerelateerd publiek beleid en 
industriële strategieën

Doel is informatie en analyses te 
verschaffen ter ondersteuning van ontwerp, 
implementatie, evaluatie en transnationale 
samenwerking van publiek beleid. Dit 
omvat:

– Een informatie- en inlichtingendienst 
(ERAWATCH) om op gegevens gebaseerde 
beleidsvorming op onderzoeksgebied te 
ondersteunen en zodoende bij te dragen 
aan de totstandbrenging van de Europese 
Onderzoeksruimte (ERA) door meer 
informatie ter beschikking te stellen over de 
aard, de onderdelen en de ontwikkeling van 
nationale en regionale beleidsmaatregelen, 
initiatieven en systemen op het gebied van 
onderzoek. De werkzaamheden omvatten 
regelmatige, uit Europees oogpunt 
uitgevoerde analyses van kwesties die van 
belang zijn voor het onderzoeksbeleid, met 
name van factoren in verband met de 
ontwikkeling van onderzoeksystemen en 
hun gevolgen voor beleids- en 
governancestructuren, nieuwe kwesties of 
uitdagingen en beleidsopties alsmede een 
evaluatie op Europees niveau van de door 
de lidstaten geboekte vooruitgang op het 
gebied van de Europese onderzoeksruimte 
en de 3%-doelstelling.
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– Monitoring van de investeringen in 
industrieel onderzoek om een autonome en 
aanvullende bron van informatie te 
verschaffen ten behoeve van het publieke 
beleid en van ondernemingen die hun 
O&O-investeringsstrategieën willen 
benchmarken. Dit omvat de regelmatige 
productie van scoreborden van O&O-
investeringen op ondernemings- en 
sectorniveau, opiniepeilingen over 
particuliere O&O-investeringen, trends, 
analyses van factoren die de O&O-
beslissingen en -praktijken van de 
bedrijven beïnvloeden en analyses van de 
gevolgen voor de economie en het beleid.

– Ontwikkeling en analyse van indicatoren 
van onderzoeksactiviteiten en de gevolgen 
daarvan voor de economie. Dit omvat de 
opstelling en publicatie van nationale en 
regionale kencijfers en scoreborden voor 
wetenschap en technologie, in voorkomend 
geval met gebruikmaking van officiële 
statistische indicatoren; de beoordeling van 
de sterke en zwakke punten van de O&O-
systemen in de lidstaten; en de analyse van 
de positie en de prestaties van de EU in 
wetenschappelijk en technologisch 
onderzoek.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 
samenwerking met het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek alsmede door 
middel van studies en deskundigengroepen.

• Coördinatie van onderzoeksbeleid, 
inclusief transnationale 
samenwerkingsinitiatieven op nationaal of 
regionaal niveau over kwesties van 
gemeenschappelijk belang.
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Doel is het versterken van de coördinatie 
van onderzoeksbeleid door middel van 
acties ter ondersteuning van (i) de 
implementatie van de open 
coördinatiemethode (OCM) en (ii) bottom-
up-initiatieven van een aantal landen en 
regio's waaraan in voorkomend geval 
andere belanghebbenden deelnemen (zoals 
de industrie, Europese organisaties en 
maatschappelijke organisaties).

Hierbij gaat het om kwesties van algemeen 
belang in verband met onderzoek en ander 
relevant beleid ten behoeve van de 
totstandbrenging van de Europese 
onderzoeksruimte en de verwezenlijking 
van de doelstelling van 3% 
onderzoeksinvesteringen. De maatregelen 
dragen bij aan de ontwikkeling van een 
doeltreffender nationaal en regionaal 
beleid door middel van wederzijdse 
leerprocessen en peer reviews, bevorderen 
gecoördineerde of gezamenlijke initiatieven 
tussen groepen van landen en regio's die 
geïnteresseerd zijn in activiteiten met een 
sterke transnationale dimensie of 
doorwerking en brengen in voorkomend 
geval de problemen aan het licht waarvoor 
aanvullende en elkaar wederzijds 
versterkende maatregelen van de 
Gemeenschap en de lidstaten vereist zijn.

De initiatieven die door verschillende 
landen en regio's worden ondernomen 
kunnen betrekking hebben op activiteiten 
als peer reviews van nationaal en regionaal 
beleid, uitwisseling van ervaring en 
personeel, gemeenschappelijke evaluaties
en effectbeoordelingen en de ontwikkeling 
en uitvoering van gemeenschappelijke 
initiatieven.

Or. es

Motivering

Deze passage moet als aanvullend punt worden geplaatst achter de zes punten waaruit 
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Bijlage I bestaat.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 29
Bijlage I, subtitel 'Inleiding', kopje 'Coherente ontwikkeling van het onderzoeksbeleid', alinea 3, 

bolletje 1, subalinea 1, streepje 2

– Monitoring van de investeringen in 
industrieel onderzoek om een autonome en 
aanvullende bron van informatie te 
verschaffen ten behoeve van het publieke 
beleid en van ondernemingen die hun O&O-
investeringsstrategieën willen benchmarken. 
Dit omvat de regelmatige productie van 
scoreborden van O&O-investeringen op 
ondernemings- en sectorniveau, 
opiniepeilingen over particuliere O&O-
investeringen, trends, analyses van factoren 
die de O&O-beslissingen en -praktijken van 
de bedrijven beïnvloeden en analyses van de 
gevolgen voor de economie en het beleid.

– Monitoring van de investeringen in 
industrieel onderzoek om een autonome en 
aanvullende bron van informatie te 
verschaffen ten behoeve van het publieke 
beleid en van ondernemingen in 
sleutelsectoren van de EU-economie die 
hun O&O-investeringsstrategieën willen 
benchmarken. Dit omvat de regelmatige 
productie van scoreborden van O&O-
investeringen op ondernemings- en 
sectorniveau, opiniepeilingen over 
particuliere O&O-investeringen, trends, 
analyses van factoren die de O&O-
beslissingen en -praktijken van de bedrijven 
beïnvloeden en analyses van de gevolgen 
voor de economie en het beleid.

Or. en

Motivering

Investeringen in industrieel onderzoek moeten worden aangemoedigd in sleutelsectoren van 
de EU-economie.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 30
Bijlage I, subtitel 'Inleiding', kopje 'Coherente ontwikkeling van het onderzoeksbeleid', alinea 3, 

bolletje 2, subalinea 1
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Doel is het versterken van de coördinatie van 
onderzoeksbeleid door middel van acties ter 
ondersteuning van (i) de implementatie van 
de open coördinatiemethode (OCM) en (ii) 
bottom-up-initiatieven van een aantal landen 
en regio's waaraan in voorkomend geval 
andere belanghebbenden deelnemen (zoals de 
industrie, Europese organisaties en 
maatschappelijke organisaties).

Doel is het versterken van de coördinatie van 
onderzoeksbeleid, waar dit duidelijk leidt tot 
toegevoegde waarde voor onderzoek en 
innovatie, door middel van acties ter 
ondersteuning van (i) de implementatie van 
de open coördinatiemethode (OCM) en (ii) 
bottom-up-initiatieven van een aantal landen 
en regio's waaraan in voorkomend geval 
andere belanghebbenden deelnemen (zoals de 
industrie, Europese organisaties en 
maatschappelijke organisaties).

Or. en

Motivering

Het onderzoeksbeleid moet op EU-niveau worden gecoördineerd op gebieden waar 
samenwerking een duidelijke toegevoegde waarde oplevert. Overlapping met werk in het 
kader van het nationaal onderzoeksbeleid van de lidstaten moet tot elke prijs vermeden 
worden. 

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 31
Bijlage I, subtitel 'Inleiding', kopje 'Coherente ontwikkeling van het onderzoeksbeleid', alinea 3, 

bolletje 2, subalinea 3 bis (nieuw)

Bijzondere aandacht zal worden 
geschonken aan:

– een synergiegerichte benadering van de 
ontwikkeling van onderzoekspotentieel in 
combinatie met innovatiegerichte 
structuurfondsen en programma's;

– de vermindering van administratieve en 
fysieke obstakels voor een effectieve 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
regio's uit verschillende lidstaten en de 
ontwikkeling van gecombineerde 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit.

Or. en

Motivering
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Het grensoverschrijdend beleid speelt binnen het kader van het regionaal beleid een 
bijzondere rol en is met name van belang voor de Europese integratie en de overwinning van 
grenzen tussen de lidstaten. Maar al te vaak faalt de innovatieve samenwerking over de 
grenzen tussen de lidstaten heen vanwege administratieve en ruimtelijke belemmeringen. 
Iedere bijdrage tot de coördinatie van het beleid van de regio's en de lidstaten ter oplossing 
van deze problemen moet worden toegejuicht. Innovatie houdt niet op aan de grens met 
andere lidstaten.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 32
Bijlage I, subtitel 'Inleiding', kopje 'Ethische aspecten', alinea 1
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Tijdens de uitvoering van dit specifieke 
programma en in de daaruit voortvloeiende 
onderzoeksactiviteiten moeten de 
fundamentele ethische beginselen 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, 
het recht op 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 
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).

Tijdens de uitvoering van dit specifieke 
programma en in de daaruit voortvloeiende 
onderzoeksactiviteiten moeten de 
fundamentele ethische beginselen 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, 
het recht op 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 
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), de 
resoluties 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  vigerende wet- en 
regelgeving in de lidstaten waar de 
onderzoeksprojecten in kwestie worden 
uitgevoerd.

______________
1 PB C 320 E van 15.12.2005, blz. 251.
2 Aangenomen teksten van die datum, 
P6_TA(2005)0407.

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

Amendement 33
Bijlage I, subtitel 'Inleiding', kopje 'Ethische aspecten', alinea's 2, 3, 4 en 5

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).
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. 

In voorkomend geval moeten degenen die 
de onderzoeksprojecten uitvoeren, 
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 evaluatie 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 evaluatie worden 
verricht.

Degenen die uitvoering geven aan of 
deelnemen in onderzoeksprojecten die
betrekking hebben op ethisch gevoelige 
kwesties, bijvoorbeeld DNA-onderzoek op 
mensen, onderzoek op wilsonbekwame 
personen, onderzoek dat verband houdt met 
het lijden van gewervelde dieren enzovoort, 
moeten 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 evaluatie 
uitvoeren. In bepaalde gevallen kan tijdens de 
uitvoering van een project een ethische 
evaluatie worden verricht.

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

De Commissie informeert het Europees 
Parlement en de Raad jaarlijks over haar 
activiteiten op dit terrein en verstrekt de 
Raad en het Parlement eveneens op 
verzoek informatie.
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Or. en

Motivering

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

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 34
Bijlage I, subtitel 'Inleiding', kopje '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

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 35
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Doelstelling'

Het gebruik en de ontwikkeling van de beste 
onderzoeksinfrastructuren in Europa 
optimaliseren, en op alle gebieden van 
wetenschap en technologie nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren van pan-Europees 
belang (of belangrijke verbeteringen van 
bestaande structuren) helpen tot stand 
brengen die de Europese wetenschappelijke 
wereld nodig heeft om zijn leidende positie in 
het onderzoek te behouden, en die de 
industrie kunnen helpen bij het versterken 
van haar kennisbasis en technologische 
knowhow.

Het gebruik en de ontwikkeling van de beste 
onderzoeksinfrastructuren in Europa 
optimaliseren, en op alle gebieden van 
wetenschap en technologie nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren van pan-Europees 
belang helpen tot stand brengen die de 
Europese wetenschappelijke wereld nodig 
heeft om zijn leidende positie in het 
onderzoek te behouden, en die de industrie 
kunnen helpen bij het versterken van haar 
kennisbasis en technologische knowhow.
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Or. es

Motivering

Er hoeft geen onderscheid te worden gemaakt tussen reeds bestaande en nog op te zetten 
onderzoeksinfrastructuren.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 36
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Aanpak', alinea 1

Als de EU de meest concurrerende en 
dynamische kenniseconomie ter wereld wil 
worden, moeten er moderne en doeltreffende 
onderzoeksinfrastructuren in het leven 
worden geroepen om een leidende positie te 
veroveren op wetenschappelijk en 
technologisch gebied. 
Onderzoeksinfrastructuren spelen een 
cruciale rol bij de totstandbrenging van 
kennis, de verspreiding van kennis en de 
toepassing en exploitatie daarvan en dus bij 
de bevordering van innovatie. De toegang tot 
deze infrastructuren is hoe langer hoe meer 
onontbeerlijk voor alle gebieden van 
wetenschap en technologie. Een groot aantal 
onderzoeksinfrastructuren heeft zich van 
grote faciliteiten die nagenoeg uitsluitend op 
een specifiek vakgebied gericht waren, 
ontwikkeld tot dienstverleningsfaciliteiten ten 
behoeve van brede wetenschappelijke 
kringen. De door de informatie- en 
communicatietechnologie mogelijk gemaakte 
moderne infrastructuurconcepten omvatten 
tegenwoordig ook gedistribueerde hardware-
, software- en inhoudssystemen met een 
enorme gecumuleerde kennis in een groot 
aantal verschillende vakgebieden.

Als de EU de meest concurrerende en 
dynamische kenniseconomie ter wereld wil 
worden, moeten er moderne en doeltreffende 
onderzoeksinfrastructuren in het leven 
worden geroepen om een leidende positie te 
veroveren op wetenschappelijk en 
technologisch gebied. 
Onderzoeksinfrastructuren spelen een 
cruciale rol bij de totstandbrenging van 
kennis, de verspreiding van kennis en de 
toepassing en exploitatie daarvan en dus bij 
de bevordering van innovatie. De toegang tot 
deze infrastructuren is hoe langer hoe meer 
onontbeerlijk voor alle gebieden van 
wetenschap, technologie en op feiten 
gebaseerde beleidsontwikkeling. Een groot 
aantal onderzoeksinfrastructuren heeft zich 
van grote faciliteiten die nagenoeg uitsluitend 
op een specifiek vakgebied gericht waren, 
ontwikkeld tot dienstverleningsfaciliteiten ten 
behoeve van brede wetenschappelijke 
kringen. De door de informatie- en 
communicatietechnologie mogelijk gemaakte 
moderne infrastructuur-concepten omvatten 
tegenwoordig ook gedistribueerde hardware-
, software- en inhoudssystemen met een 
enorme gecumuleerde kennis in een groot 
aantal verschillende vakgebieden en voor 
vele verschillende 
gebruikersgemeenschappen.

Or. en
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Motivering

Onderzoeksinfrastructuren spelen een vitale rol bij de verspreiding van onderzoeksresultaten 
in veel vakgebieden en gemeenschappen die van essentieel belang is voor innovatie.

De via deze infrastructuren verspreide feitelijke informatie kan ook dienen ter ondersteuning 
van de beleidsontwikkeling.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 37
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Aanpak', alinea 2

De voorgestelde maatregel draagt met name 
bij tot ontwikkeling, exploitatie en behoud 
van kennis, via de steun aan 
onderzoeksinfrastructuren op basis van een 
op het excellentiecriterium steunende bottom-
up-benadering en een gerichte benadering. 
De strategische opwaardering van op 
informatie en communicatie gebaseerde e-
infrastructuren geldt ook als een drijvende 
kracht voor veranderingen in de manier 
waarop wetenschap wordt bedreven.

De voorgestelde maatregel draagt met name 
bij tot ontwikkeling, exploitatie en behoud 
van kennis, via de steun aan 
onderzoeksinfrastructuren op basis van een 
op het excellentiecriterium steunende bottom-
up-benadering en een gerichte benadering,
gebaseerd op beschikbare hulpbronnen en 
Europese kernprioriteiten. De strategische 
opwaardering van op informatie en 
communicatie gebaseerde e-infrastructuren 
geldt ook als een belangrijke drijvende 
kracht voor veranderingen in de manier 
waarop wetenschap wordt bedreven en 
wordt ondersteund door substantiële 
investeringen van publieke en private 
actoren in alle delen van Europa.

Or. en

Motivering

Gezien de beperkte beschikbare hulpbronnen moeten er duidelijke prioriteiten worden gesteld 
bij de acties in het kader van het specifieke programma "Capaciteiten".

Het is van belang om de nadruk te leggen op de impuls die uitgaat van de opwaardering van 
op informatie en communicatie gebaseerde e-infrastructuren in de context van eEurope en 
nationale of regionale e-strategieën.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell
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Amendement 38
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Aanpak', alinea 2

De voorgestelde maatregel draagt met name 
bij tot ontwikkeling, exploitatie en behoud 
van kennis, via de steun aan 
onderzoeksinfrastructuren op basis van een 
op het excellentiecriterium steunende bottom-
up-benadering en een gerichte benadering. 
De strategische opwaardering van op 
informatie en communicatie gebaseerde e-
infrastructuren geldt ook als een drijvende 
kracht voor veranderingen in de manier 
waarop wetenschap wordt bedreven.

De voorgestelde maatregel draagt met name 
bij tot ontwikkeling, exploitatie en behoud 
van kennis, via de steun aan 
onderzoeksinfrastructuren op basis van een 
op het excellentiecriterium steunende bottom-
up-benadering en een gerichte benadering. 
De strategische opwaardering van op 
informatie en communicatie gebaseerde e- en 
virtuele infrastructuren geldt ook als een 
drijvende kracht voor veranderingen in de 
manier waarop wetenschap wordt bedreven.
Coördinatie met de lidstaten is van 
fundamenteel belang voor de ontwikkeling 
en financiering van infrastructuren.

Or. es

Motivering

Het is nuttig om te preciseren dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van 
onderzoeksinfrastructuren. Daarom is coördinatie met de lidstaten van fundamenteel belang.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 39
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Aanpak', alinea 3, inleidende formule

De term "onderzoeksinfrastructuren" in de 
context van het kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling heeft betrekking 
op faciliteiten, hulpbronnen of diensten die 
de onderzoeksgemeenschap nodig heeft om 
onderzoek te verrichten op alle 
wetenschappelijke en technologische 
gebieden. Deze definitie omvat, met inbegrip 
van het bijbehorende menselijk potentieel:

De term "onderzoeksinfrastructuren" in de 
context van het kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling heeft betrekking 
op faciliteiten, hulpbronnen of diensten die 
de onderzoeksgemeenschap in het publieke 
en private domein en in het 
maatschappelijk middenveld nodig heeft om 
onderzoek te verrichten op alle 
wetenschappelijke en technologische 
gebieden. Deze definitie omvat, met inbegrip 
van het bijbehorende menselijk potentieel:

Or. en
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Motivering

Actoren uit het publieke en private domein en het maatschappelijk middenveld hebben 
allemaal recht op toegang tot de door onderzoeksinfrastructuren gecreëerde faciliteiten, 
hulpbronnen en diensten.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 40
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Aanpak', alinea 4 bis (nieuw)

Bij de ondernomen acties wordt ondermeer 
erop gelet dat de investeringen in de 
onderzoeksinfrastructuur in de 
convergentieregio's en de buitengewoon 
perifere regio's resulteren in een 
aanzienlijke verhoging van de 
gebruikmaking van het daar aanwezige 
menselijk potentieel. Dat is in het bijzonder 
van belang voor die convergentieregio's 
waar kloof tussen het potentieel aan 
studiecentra en de stand van de 
infrastructuur het grootst is.

Or. pl

Motivering

Dat er moet steun worden verleend  voor een volledige benutting van het menselijk potentieel 
in de convergentieregio's en de buitengewoon perifere regio's wordt in het programma 
"onderzoekspotentieel" terecht onderstreept. Dezelfde argumenten gelden ook voor de 
investeringen in de onderzoeksinfrastructuur.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 41
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Activiteiten', alinea 1, streepje 1

– optimaliseren van het gebruik van 
bestaande onderzoeksinfrastructuren en 
verbeteren van de prestaties daarvan;

–  het verlenen van prioriteit aan het 
optimaliseren van het gebruik van bestaande 
onderzoeksinfrastructuren en verbeteren van 
de prestaties daarvan;
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Or. en

Motivering

Het optimaliseren van het gebruik van de bestaande onderzoeksinfrastructuren zou een 
prioriteit moeten zijn bij deze specifieke programma's, aangezien dit een doelmatiger manier 
is om de beperkte beschikbare middelen te besteden.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 42
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Activiteiten', alinea 1, streepjes 2 en 3

– bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe onderzoeksinfrastructuren (of 
belangrijke verbeteringen van bestaande 
structuren) van pan-Europees belang op 
basis van de werkzaamheden van ESFRI 
(Europees Strategieforum inzake 
onderzoeksinfrastructuren);

– bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe onderzoeksinfrastructuren (of 
belangrijke verbeteringen van bestaande 
structuren) van pan-Europees belang in de 
eerste plaats in aanvulling op de 
werkzaamheden van ESFRI (Europees 
Strategieforum inzake 
onderzoeksinfrastructuren);

– ondersteunende maatregelen, inclusief 
ondersteuning voor nieuwe behoeften.

– ondersteunende maatregelen, inclusief 
ondersteuning voor nieuwe behoeften en 
capaciteiten voor de ontwikkeling van de 
technologie in de convergentieregio's.

Or. es

Motivering

We moeten anticiperen op de behoeften die in de convergentieregio's zullen opkomen.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 43
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Activiteiten', punt 1.1.1.
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Voor onderzoeksinfrastructuren van 
wereldniveau zijn enorme en langdurige 
investeringen nodig in menselijke en 
financiële hulpbronnen. Deze moeten worden 
gebruikt en benut door een zo groot 
mogelijke groep van wetenschappers en 
industriële afnemers op Europese schaal. De 
EU moet aan deze doelstelling bijdragen via 
de bevordering van transnationale toegang.
Deze is bedoeld om onderzoeksteams, met 
inbegrip van onderzoeksteams in perifere 
en ultraperifere regio's, nieuwe kansen te 
bieden om toegang te verkrijgen tot de beste 
onderwijsinfrastructuren. Deze toegang kan 
aan externe gebruikers worden verschaft, 
hetzij in persoon ("hands-on"), hetzij via 
geschikte elektronische 
communicatiemiddelen. Zij kan ook de vorm 
aannemen van wetenschappelijke diensten op 
afstand. Zij wordt ingevoerd via "bottom-up" 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen die open staan voor alle gebieden 
van wetenschap en technologie zonder 
speciale voorkeur voor een of ander gebied.

Voor onderzoeksinfrastructuren van 
wereldniveau zijn enorme en langdurige 
investeringen nodig in menselijke en 
financiële hulpbronnen. Deze moeten worden 
gebruikt en benut door een zo groot 
mogelijke groep van wetenschappers en 
industriële afnemers op Europese schaal. De 
EU moet aan deze doelstelling bijdragen via 
de bevordering van transnationale toegang.
Deze is bedoeld om onderzoeksteams, met 
inbegrip van onderzoeksteams in perifere 
en ultraperifere regio's, nieuwe kansen te 
bieden om toegang te verkrijgen tot de beste 
onderwijsinfrastructuren. Deze toegang kan 
aan externe gebruikers worden verschaft, 
hetzij in persoon ("hands-on"), hetzij via 
geschikte elektronische 
communicatiemiddelen. Zij kan ook de vorm 
aannemen van wetenschappelijke diensten op 
afstand. Zij wordt ingevoerd via "bottom-up" 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen die open staan voor alle gebieden 
van wetenschap en technologie zonder 
speciale voorkeur voor een of ander gebied.

Or. en

Motivering

Betere formulering van de Engelse tekst. Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 44
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Activiteiten', punt 1.1.2, alinea 1
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De optimalisering en versterking van de 
capaciteit en de prestaties van de 
onderzoeksinfrastructuren op EU-niveau 
moet voortdurend worden bevorderd en 
verbeterd om in te spelen op de nieuwe en 
toenemende wetenschappelijke behoeften. 
Dit kan beter worden bereikt via de 
gecoördineerde bevordering van het gebruik, 
de ontwikkeling en de verdere verbetering 
van deze infrastructuren.

De optimalisering en versterking van de 
capaciteit en de prestaties van de 
onderzoeksinfrastructuren op EU-niveau 
moet voortdurend worden bevorderd en 
verbeterd om in te spelen op de nieuwe en 
toenemende wetenschappelijke behoeften. 
Dit kan beter worden bereikt via de 
gecoördineerde bevordering van het gebruik, 
de ontwikkeling en de verdere verbetering 
van deze infrastructuren. De integratie-
activiteiten moeten  het gebruik omvatten
van op autonome systemen berustende 
onderzoeksinfrastructuur op 
multidisciplinaire gebieden zoals de 
monitoring van het milieu en van de 
biologische verscheidenheid.

Or. en

Motivering

In het kader van de Britse National Aerospace Technology Strategy is een aantal subsectoren 
geïdentificeerd als zijnde van kardinaal belang voor de toekomst van het land, zoals een 
autonome subsector voor onbemande luchtvoertuigen.  Een door de industrie, het Regional 
Development Agency en het Department of Trade and Industry gefinancierd programma, 
genaamd ASTRAEA (Autonomous Systems Technology Related Airborne Evaluation and 
Assessment) , doet onderzoek naar kwesties  in verband met de toegang tot het luchtruin voor 
civiele onbemande voertuigen. Projecten in verband met specifieke toepassingen hiervan 
zouden bijzonder waardevol zijn.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 45
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Activiteiten', punt 1.1.2, alinea 2, streepje 

1
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– "bottom-up" uitnodigingen tot het indienen 
van voorstellen voor het op gang brengen 
van de onderlinge coördinatie en de 
bundeling van de middelen van 
infrastructuurexploitanten teneinde de 
onderlinge samenwerking te bevorderen. 
Deze activiteiten zijn ook bedoeld voor een 
betere structurering, op Europese schaal, van 
de manier waarop onderzoeksinfrastructuren 
functioneren, voor het stimuleren van hun 
gezamenlijke ontwikkeling ten aanzien van 
capaciteit en prestaties en het bevorderen van 
hun samenhangend en interdisciplinair 
gebruik;

– "bottom-up" uitnodigingen tot het indienen 
van voorstellen voor het op gang brengen 
van de onderlinge coördinatie en de 
bundeling van de middelen van 
infrastructuurexploitanten teneinde de 
onderlinge samenwerking te bevorderen. 
Deze activiteiten zijn ook bedoeld voor een 
betere structurering, op Europese schaal, van 
de manier waarop onderzoeksinfrastructuren 
functioneren, alsmede voor een betere 
transparantie voor potentiële gebruikers 
over de wijze waarop deze functioneren en 
de voorwaarden waaronder zij toegang 
daartoe kunnen krijgen, als ook voor het 
stimuleren van hun gezamenlijke 
ontwikkeling ten aanzien van capaciteit en 
prestaties en het bevorderen van hun 
samenhangend en interdisciplinair gebruik;

Or. en

Motivering

Een betere transparantie van de functioneringswijze van de onderzoeksinfrastructuur-
voorzieningen voor de potentiële gebruikers is van het grootste belang, willen we dat een 
groter deel van de onderzoeksgemeenschap in geheel Europa hiervan gebruik maakt.  

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 46
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Activiteiten', punt 1.1.3, alinea 1
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Door de toepassing van e-infrastructuren
kunnen de onderzoeksgemeenschappen 
voortdurend gebruik maken van diensten die 
op basis van complexe processen zodanig 
zijn ontworpen dat zij ter beschikking staan 
van de virtuele gemeenschappen van de 
gedistribueerde ICT-hulpbronnen 
(computers, verbindingen, instrumentarium). 
De versterking van een Europese aanpak en 
van gerelateerde Europese activiteiten op dit 
gebied kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren tot het stimuleren van het Europese 
onderzoekspotentieel en de benutting ervan, 
door het consolideren van e-infrastructuren
als een pijler van de Europese 
onderzoeksruimte, een "voorloper" van 
interdisciplinaire innovatie en een drijfveer bij 
het veranderen van de manier waarop 
wetenschap wordt bedreven. Zij kan ook 
bijdragen aan de integratie van 
onderzoekteams uit perifere en ultraperifere 
gebieden.

Door de toepassing van e-infrastructuren
kunnen de onderzoeksgemeenschappen 
gebruik maken van essentiële diensten die op 
basis van processen zodanig zijn ontworpen 
dat zij ter beschikking staan van de virtuele 
gemeenschappen van de gedistribueerde ICT-
hulpbronnen (computers, verbindingen, 
instrumentarium). De versterking van een 
Europese aanpak en van gerelateerde 
Europese activiteiten op dit gebied kunnen 
een belangrijke bijdrage leveren tot het 
stimuleren van het Europese 
onderzoekspotentieel en de benutting ervan, 
door het consolideren van e-infrastructuren
als een pijler van de Europese 
onderzoeksruimte, een "voorloper" van 
interdisciplinaire innovatie en een drijfveer bij 
het veranderen van de manier waarop 
wetenschap wordt bedreven. Dit is ook van 
essentieel belang voor de integratie van 
onderzoekteams uit perifere en ultraperifere 
gebieden die gebruikmaken van deze 
procedure.

Or. en

Motivering

De gebruikmaking van de e-infrastructuren vormt een belangrijk instrument, dat gebruikt kan 
worden om het Europese onderzoekpotentieel te verhogen en ervoor kan zorgen dat daarvan 
beter gebruik wordt gemaakt,  en ook geschikt is om de onderzoekteams in de perifere en 
ultraperifere gebieden te integreren in de Europese Ruimte voor Onderzoek.

Amendement ingediend door Claude Turmes, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 47
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Activiteiten', punt 1.1.3, alinea 3
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Er moet op gecoördineerde wijze steun 
worden verleend aan digitale bibliotheken, 
archieven, gegevensopslag, 
gegevensconservering, en de noodzakelijke 
bundeling van middelen op Europees niveau 
om de gegevensbestanden voor de huidige en 
toekomstige generatie wetenschappers te 
organiseren. Hierbij wordt ook aandacht 
besteed aan de verbetering van het 
vertrouwen en de betrouwbaarheid van e-
infrastructuren. De voorgestelde activiteiten 
beogen ook het anticiperen op en integreren 
van nieuwe eisen en oplossingen om de 
totstandbrenging van grootschalige 
proefnetwerken te vergemakkelijken die 
ontworpen zijn met nieuwe revolutionaire 
technologieën en om het hoofd te bieden aan 
nieuwe gebruikerseisen, waaronder e-
learning. De eIRG (e-infrastructuur 
reflectiegroep) zal op regelmatige basis 
strategische aanbevelingen doen.

Er moet op gecoördineerde wijze steun 
worden verleend aan digitale bibliotheken, 
archieven, gegevensopslag, 
gegevensconservering, en de noodzakelijke 
bundeling van middelen op Europees niveau 
om de gegevensbestanden voor de huidige en 
toekomstige generatie wetenschappers te 
organiseren. Hierbij wordt ook aandacht 
besteed aan de verbetering van het 
vertrouwen en de betrouwbaarheid van e-
infrastructuren, waarbij ook ermee 
rekening moet worden gehouden dat 
toekomstige generaties de data moeten 
kunnen raadplegen. De voorgestelde 
activiteiten beogen ook het anticiperen op en 
integreren van nieuwe eisen en oplossingen 
om de totstandbrenging van grootschalige 
proefnetwerken te vergemakkelijken die 
ontworpen zijn met nieuwe revolutionaire 
technologieën en om het hoofd te bieden aan 
nieuwe gebruikerseisen, waaronder e-
learning. De eIRG (e-infrastructuur 
reflectiegroep) zal op regelmatige basis 
strategische aanbevelingen doen.

Or. en

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 48
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Activiteiten', punt 1.1.3, alinea 3
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Er moet op gecoördineerde wijze steun 
worden verleend aan digitale bibliotheken, 
archieven, gegevensopslag, 
gegevensconservering, en de noodzakelijke 
bundeling van middelen op Europees niveau 
om de gegevensbestanden voor de huidige en 
toekomstige generatie wetenschappers te 
organiseren. Hierbij wordt ook aandacht 
besteed aan de verbetering van het 
vertrouwen en de betrouwbaarheid van e-
infrastructuren. De voorgestelde activiteiten 
beogen ook het anticiperen op en integreren 
van nieuwe eisen en oplossingen om de 
totstandbrenging van grootschalige 
proefnetwerken te vergemakkelijken die 
ontworpen zijn met nieuwe revolutionaire 
technologieën en om het hoofd te bieden aan 
nieuwe gebruikerseisen, waaronder e-
learning. De eIRG (e-infrastructuur 
reflectiegroep) zal op regelmatige basis 
strategische aanbevelingen doen.

Er moet op gecoördineerde wijze steun 
worden verleend aan digitale bibliotheken 
(met als doel de creatie van een Europese 
Digitale Bibliotheek), archieven, 
gegevensopslag, gegevensconservering, en 
de noodzakelijke bundeling van middelen op 
Europees niveau om de gegevensbestanden 
voor de huidige en toekomstige generatie 
wetenschappers te organiseren. Hierbij wordt 
ook aandacht besteed aan de verbetering van 
het vertrouwen en de betrouwbaarheid van e-
infrastructuren. De voorgestelde activiteiten 
beogen ook het anticiperen op en integreren 
van nieuwe eisen en oplossingen om de 
totstandbrenging van grootschalige 
proefnetwerken te vergemakkelijken die 
ontworpen zijn met nieuwe revolutionaire 
technologieën en om het hoofd te bieden aan 
nieuwe gebruikerseisen, waaronder e-
learning. De eIRG (e-infrastructuur 
reflectiegroep) zal op regelmatige basis 
strategische aanbevelingen doen.

Or. en

Motivering

Het initiatief van een Europese Digitale Bibliotheek, dat werd voorgesteld door een netwerk 
van Nationale Openbare Bibliotheken, biedt de mogelijkheid om de rijkdom en 
verscheidenheid van het Europees wetenschappelijk en cultureel erfgoed te bewaren en op 
ruime schaal te verbreiden, door het te digitaliseren en on-line toegankelijk te maken. De 
Europese Digitale Bibliotheek heeft hiervoor steun gekregen van de Europese Commissie; het 
project vormt een geweldige uitdaging voor de Europese industrie.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 49
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Activiteiten', punt 1.1.3, alinea 3



PE 374.088v02-00 38/82 AM\619606NL.doc

NL

Er moet op gecoördineerde wijze steun 
worden verleend aan digitale bibliotheken, 
archieven, gegevensopslag, 
gegevensconservering, en de noodzakelijke 
bundeling van middelen op Europees niveau 
om de gegevensbestanden voor de huidige en 
toekomstige generatie wetenschappers te 
organiseren. Hierbij wordt ook aandacht 
besteed aan de verbetering van het 
vertrouwen en de betrouwbaarheid van e-
infrastructuren. De voorgestelde activiteiten 
beogen ook het anticiperen op en integreren 
van nieuwe eisen en oplossingen om de 
totstandbrenging van grootschalige 
proefnetwerken te vergemakkelijken die 
ontworpen zijn met nieuwe revolutionaire 
technologieën en om het hoofd te bieden aan 
nieuwe gebruikerseisen, waaronder e-
learning. De eIRG (e-infrastructuur 
reflectiegroep) zal op regelmatige basis 
strategische aanbevelingen doen.

Er moet op gecoördineerde wijze steun 
worden verleend aan digitale bibliotheken, 
archieven, gegevensopslag, 
gegevensconservering, en de noodzakelijke 
bundeling van middelen op Europees niveau 
om de gegevensbestanden voor de huidige en 
toekomstige generatie wetenschappers te 
organiseren. Hierbij wordt ook aandacht 
besteed aan de verbetering van het 
vertrouwen en de betrouwbaarheid van e-
infrastructuren. De voorgestelde activiteiten 
beogen ook het anticiperen op en integreren 
van nieuwe eisen en oplossingen om de 
totstandbrenging van grootschalige 
proefnetwerken te vergemakkelijken - zoals 
de complexe Synthetische Milieus - die 
ontworpen zijn met nieuwe revolutionaire 
technologieën en om het hoofd te bieden aan 
nieuwe gebruikerseisen, waaronder e-
learning. De eIRG (e-infrastructuur 
reflectiegroep) zal op regelmatige basis 
strategische aanbevelingen doen.

Or. en

Motivering

Synthetische Milieus bieden de mogelijkheid tot het modelleren van complexe systemen met 
een groot aantal variabelen, waarbij reële elementen als onderdeel van het synthetische 
model kunnen worden gebruikt. Als zodanig is dit  een bijzonder waardevol instrument om 
reële luchtvaartscenario's voor onbemande systemen te modelleren.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 50
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Activiteiten', punt 1.2.2, alinea 1
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Deze is bedoeld ter bevordering van de 
totstandbrenging van nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren die gebaseerd zijn 
op de werkzaamheden van ESFRI 
betreffende de ontwikkeling van een 
Europese routekaart voor nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren. De Commissie zal 
prioritaire projecten vaststellen waarvoor uit 
hoofde van het kaderprogramma mogelijk 
communautaire steun kan worden verleend.

Deze is bedoeld ter bevordering van de 
totstandbrenging van nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren die ondermeer 
gebaseerd zijn op de werkzaamheden van 
ESFRI betreffende de ontwikkeling van een 
Europese routekaart voor nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren. De Commissie zal 
prioritaire projecten vaststellen waarvoor uit 
hoofde van het kaderprogramma mogelijk 
communautaire steun kan worden verleend.

Or. da

Motivering

Het is een problematische zaak of de lijst van EFSRI het enige selectiecriterium zal worden 
voor de opbouw van nieuwe infrastructuurprojecten. Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat 
projecten die zich niet op de lijst van ESFRI bevinden, maar die op een later tijdstip van 
strategisch belang zullen blijken te zijn, niet worden uitgesloten.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 51
Bijlage I, punt 1', Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Activiteiten', punt 1.2.2, alinea 1 en alinea 

2, inleidende formule

Deze is bedoeld ter bevordering van de 
totstandbrenging van nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren die gebaseerd zijn 
op de werkzaamheden van ESFRI 
betreffende de ontwikkeling van een 
Europese routekaart voor nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren. De Commissie
zal prioritaire projecten vaststellen waarvoor 
uit hoofde van het kaderprogramma
mogelijk communautaire steun kan worden 
verleend.

Deze is bedoeld ter bevordering van de 
totstandbrenging van nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren in 
overeenstemming met het beginsel van de 
"variabele geometrie", vooral in 
aansluiting op de werkzaamheden van 
ESFRI betreffende de ontwikkeling van een 
Europese routekaart voor nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren. Het 
werkprogramma zal geselecteerde 
prioritaire projecten omvatten waarvoor 
mogelijk communautaire steun kan worden 
verleend.

De bouw van de nieuwe infrastructuren zal in 
twee fasen worden uitgevoerd:

De bouw van de nieuwe infrastructuren zal in 
twee fasen worden uitgevoerd op basis van 
een lijst van criteria welke in het Zevende 
Kaderprogramma worden vastgesteld:
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Or. es

Motivering

Het beginsel van de variabele geometrie moet in acht worden genomen wanneer het met dit 
programma beoogde netwerk van nieuwe onderzoeksinfrastructuren operationeel wordt. 
Anderzijds wordt specifiek aangegeven dat de selectiecriteria voor de uit hoofde van het 
programma ondernomen acties overeenkomen met die welke in het Zevende Kaderprogramma 
worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 52
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Activiteiten', punt 1.2.2 bis (nieuw)

1.2.2 bis. Centra voor  "open innovatie"

Om het mogelijk te maken dat belangrijke 
in samenwerking met de industrie 
uitgevoerde projecten op het gebied van 
O&O, waarbij de partners in het 
consortium hun eigen personeel op 
tijdelijke basis detacheren,  op één enkele 
plaats worden uitgevoerd, en om open 
toegang te verstrekken tot 
onderzoeksinfrastructuren en -diensten op 
basis van gedeelde gebruikmaking van 
faciliteiten.

Or. en

Motivering

Een belangrijk nieuw paradigma om de groei van kennis te bevorderen is "open innovatie". 
Dit betreft de tendens dat ondernemingen in toenemende mate voortbouwen op interne en 
externe bronnen van ideeën ten einde innovatieve meerwaarde te scheppen,  waarbij het risico 
wordt gedeeld. Bedrijven die in staat zijn om van buiten afkomstige ideeën aan te wenden ter 
ondersteuning van interne ideeën ter ondersteuning van hun eigen activiteiten zullen 
waarschijnlijk goede resultaten boeken. Om dit mogelijk te maken, moeten grote 
ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen, universiteiten en onderzoekscentra 
nauw samenwerken in ecosystemen van het "open innovatie"-type.
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Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 53
Bijlage I, punt 1, 'Onderzoeksinfrastructuren', kopje 'Activiteiten', punt 1.2.2 bis (nieuw)

1.2.2 bis. Opbouw van een "scientific 
methods server", die een belangrijke 
bijdrage levert aan een doelmatige 
onderzoeksmethodiek, waarin de resultaten 
van bepaalde onderzoeksactiviteiten onder 
vergelijkbare voorwaarden toegankelijk 
worden gemaakt.

Or. de

Motivering

De in opdracht van het Europees Parlement opgestelde STOA-studie "How to optimise the 
efficiency of science and research, the most important critical factors of the high-tech 
economies - Scientific Methods Server" (project EP/IV/A/2003/07/01) komt ondermeer tot de 
slotsom dat de doelmatigheid van het onderzoek aanzienlijk kan worden verhoogd met een 
dergelijke methodieke server. In het belang van een vermindering der kosten zouden 
onderzoekers bij de methodieke server bepaalde (tussen)resultaten kunnen oproepen, bij 
voorbeeld op het gebied van laboratoriumtests, om die voor hun eigen activiteiten te 
gebruiken.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 54
Bijlage I, punt 2, 'Onderzoek ten behoeve van KMO's', kopje 'Aanpak', alinea 2
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Er zijn specifieke acties gepland ter 
ondersteuning van KMO's of KMO-
associaties die behoefte hebben aan het 
uitbesteden van onderzoek aan universiteiten 
en onderzoekscentra ("OTO-actoren"). 
Deze acties worden uitgevoerd binnen het 
gehele gebied van onderzoek en technologie. 
Bij de evaluatie van de projectvoorstellen 
wordt terdege rekening gehouden met de te 
verwachten economische gevolgen voor de 
KMO's. Financiële middelen worden 
toegekend via twee systemen: onderzoek 
voor KMO's en onderzoek voor KMO-
associaties. Het eerste systeem is 
overwegend gericht op low- en medium-tech-
KMO's met weinig of geen 
onderzoekscapaciteit, maar ook 
onderzoeksintensieve KMO's die onderzoek 
moeten uitbesteden ter aanvulling van hun 
kernonderzoekscapaciteit mogen deelnemen. 
Het tweede systeem is bedoeld voor KMO-
associaties die normaliter het beste weten 
wat de gemeenschappelijke technische 
problemen van hun leden zijn, namens hen 
kunnen optreden en voor de effectieve 
verspreidingen en acceptatie van de 
resultaten kunnen zorgen.

Er zijn specifieke acties gepland ter 
ondersteuning van KMO's of KMO-
associaties die behoefte hebben aan het 
uitbesteden van onderzoek aan  ("OTO-
actoren"), zoals universiteiten en 
onderzoekscentra en onderzoeksintensieve 
KMO's.  Deze acties worden uitgevoerd 
binnen het gehele gebied van onderzoek en
technologie. Bij de evaluatie van de 
projectvoorstellen wordt terdege rekening 
gehouden met de te verwachten economische 
gevolgen voor de KMO's. Financiële 
middelen worden toegekend via twee 
systemen: onderzoek voor KMO's en 
onderzoek voor KMO-associaties. Het eerste 
systeem is overwegend gericht op low- en 
medium-tech-KMO's met weinig of geen 
onderzoekscapaciteit, maar ook KMO's met 
technologische capaciteiten, alsmede 
traditionele sectoren die onderzoek moeten 
uitbesteden ter aanvulling van hun 
technologische kernonderzoekscapaciteit, 
mogen deelnemen. Het tweede systeem is 
bedoeld voor KMO-associaties die 
normaliter het beste weten wat de 
gemeenschappelijke technische problemen 
van hun leden zijn, namens hen kunnen 
optreden en voor de effectieve 
verspreidingen en acceptatie van de 
resultaten kunnen zorgen.

Or. es

Motivering

Dit amendement beoogt versterking van de rol van de KMO's op het gebied van 
"capaciteiten": daartoe moet de toegang worden vergemakkelijkt tot "O&O-actoren" (met 
inbegrip van de KMO's die ook tot die categorie behoren), en wel op zodanige wijze dat hun 
technologische behoeften hierdoor worden gedekt, hoewel zij vanwege hun omvang slechts 
over een beperkte onderzoekscapaciteit beschikken. Dit kan b.v. het geval zijn bij de KMO's 
in traditionele sectoren.

Aan de andere kant hebben de onderzoeksintensieve KMO's geen specifieke regelingen nodig 
om hun deelname aan te moedigen. In tegendeel, de KMO's die over technologische 
capaciteiten beschikken, hebben behoefte aan een specifieke steun ter ontwikkeling van hun 
eigen onderzoekscapaciteiten in samenwerking met onderzoeksactoren, teneinde duurzame 
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technologische voordelen te genereren.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 55
Bijlage I, punt 2, 'Onderzoek ten behoeve van KMO's', kopje 'Aanpak', alinea 3

Naast deze specifieke acties wordt de 
deelname van KMO's in het gehele 
kaderprogramma gestimuleerd en 
vergemakkelijkt. Er wordt terdege rekening 
gehouden met de onderzoeksbehoeften en 
het potentieel van KMO's bij de ontwikkeling 
van de inhoud van de thematische gebieden 
van het programma "Samenwerking". Deze 
thematische gebieden zullen worden
ingevoerd door middel van projecten van 
verschillende omvang en reikwijdte, al naar 
gelang het gebied en het onderwerp.

Naast deze specifieke acties wordt de 
deelname van KMO's in het gehele 
kaderprogramma gestimuleerd en 
vergemakkelijkt. In het bijzonder zal steun 
worden verleend aan nationale 
instrumenten die dergelijke 
ondernemingen helpen bij de 
werkzaamheden ter voorbereiding van 
aanvragen voor het Zevende 
Kaderprogramma. Er wordt terdege 
rekening gehouden met de 
onderzoeksbehoeften en het potentieel van 
KMO's bij de ontwikkeling van de inhoud 
van de thematische gebieden van het 
programma "Samenwerking". Deze 
thematische gebieden zullen worden 
ingevoerd door middel van projecten van 
verschillende omvang en reikwijdte, al naar 
gelang het gebied en het onderwerp.

Or. pl

Motivering

Veel kleine en middelgrote ondernemingen ondervinden grote moeilijkheden bij de 
voorbereiding van goede aanvragen voor het Zevende Kaderprogramma. De praktische en 
financiële steun hierbij moet leiden tot een belangrijke verbetering van de participatie van 
deze ondernemingen aan het Zevende Kaderprogramma. Die hulp kan in het bijzonder 
worden verleend door onderzoeksinstituten en -teams, hetgeen nog een extra meerwaarde 
oplevert: bevordering van de integratie tussen de wetenschappelijke wereld en de voor 
innovatie openstaande ondernemers.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 56
Bijlage I, punt 2, 'Onderzoek ten behoeve van KMO's', kopje 'Aanpak', alinea 3
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Naast deze specifieke acties wordt de 
deelname van KMO's in het gehele 
kaderprogramma gestimuleerd en 
vergemakkelijkt. Er wordt terdege rekening 
gehouden met de onderzoeksbehoeften en 
het potentieel van KMO's bij de 
ontwikkeling van de inhoud van de 
thematische gebieden van het programma 
"Samenwerking". Deze thematische 
gebieden zullen worden ingevoerd door 
middel van projecten van verschillende 
omvang en reikwijdte, al naar gelang het 
gebied en het onderwerp.

Naast deze specifieke acties wordt een 
passende deelname van KMO's in het gehele 
kaderprogramma gestimuleerd, 
vergemakkelijkt en verzekerd, met als 
streefcijfer dat teminste 20% van de 
begrotingspost hiervoor wordt besteed.

Ter bevordering van de realisatie van deze 
doelstelling wordt de participatie van de 
KMO's bevorderd, hetzij individueel, hetzij 
in het kader van groepen, aan projecten die 
beantwoorden aan de prioritaire thema's 
van het samenwerkingsprogramma's en de 
technologische platforms.

Aan de financiering van de projecten 
waarbij KMO's betrokken zijn, worden 
belangrijke bijdragen geleverd door alle 
instellingen van de EU, met inbegrip van 
de EIB en het EIF.

Or. es

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 57
Bijlage I, punt 2, 'Onderzoek ten behoeve van KMO's', kopje 'Aanpak', alinea 4
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Gedurende de tenuitvoerlegging van het 
OTO-kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap wordt complementariteit en 
synergie tot stand gebracht met de uit hoofde 
van het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
ondernomen activiteiten teneinde de 
deelname van KMO's aan het OTO-
kaderprogramma te bevorderen en te 
vergemakkelijken.

Gedurende de tenuitvoerlegging van het 
OTO-kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap wordt complementariteit en 
synergie tot stand gebracht met de uit hoofde 
van het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
ondernomen activiteiten teneinde de 
deelname van KMO's aan het OTO-
kaderprogramma te bevorderen en te 
vergemakkelijken. Ook moet er coördinatie 
plaats vinden met de relevante nationale 
onderzoeksprogramma's, in aanvulling op 
de onderzoeksactiviteiten die verderop meer 
in detail worden vermeld. In dit verband 
kan bovendien de mogelijke gezamenlijke 
uitvoering worden overwogen van op de 
KMO's gerichte programma's voor 
technologische ontwikkeling, waarbij 
EUREKA stimulansen verstrekt aan 
innoverende programma's die op de 
marktbehoeften gericht zijn.

Or. es

Motivering

Enkele concrete voorbeelden geven van de wijze waarop complementariteit en synergie van 
bijzonder belang kunnen zijn voor de KMO's.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 58
Bijlage I, punt 2, 'Onderzoek ten behoeve van KMO's', kopje 'Aanpak', alinea 4
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Gedurende de tenuitvoerlegging van het 
OTO-kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap wordt complementariteit en 
synergie tot stand gebracht met de uit hoofde 
van het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
ondernomen activiteiten teneinde de 
deelname van KMO's aan het OTO-
kaderprogramma te bevorderen en te 
vergemakkelijken.

Gedurende de tenuitvoerlegging van het 
OTO-kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap wordt complementariteit en 
synergie tot stand gebracht met de uit hoofde 
van het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
ondernomen activiteiten teneinde de 
deelname van KMO's aan het OTO-
kaderprogramma te bevorderen en te 
vergemakkelijken, met de volgende 
oogmerken: 

– bevordering van deelname van de KMO's 
aan het kaderprogramma en 
vergemakkelijking van hun toegang 
daartoe; alsook:

– verzekering dat de KMO's ten volle 
kunnen profiteren van de  
financieringsmogelijkheden die door het 
Kaderprogramma worden geboden.

Er zullen eenvoudige en korte projecten, 
met een snelle procedure en zonder 
gecompliceerde financiële beginselen en 
onnodige rapportageverplichtingen, 
worden ingevoerd. Gezamenlijke uitvoering 
en contractuele beginselen zullen zowel in 
het kaderprogramma als in het CIP worden 
toegepast, wanneer zulks mogelijk is.

Or. en

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 59
Bijlage I, punt 2, 'Onderzoek ten behoeve van KMO's', kopje 'Aanpak', alinea 4 bis (nieuw)
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Ook worden er mechanismen ingevoerd 
voor samenwerking met de nationale en 
regionale programma's ter ondersteuning 
van O&O en de KMO's, met het oog op een 
meer nabije dienstverlening, die afgestemd 
is op de behoeften van deze bedrijven,  en 
om aan de verschillende nationale 
steunregelingen de vereiste kritische massa 
en Europese dimensie te geven.

Or. es

Motivering

Er moet van de nationale en regionale programma's en infrastructuren gebruik worden 
gemaakt ter ondersteuning van de O&O-activiteiten van de KMO's bij de uitvoering van de 
onderzoeksactiviteiten die in dit programma ten gunste van de KMO's worden verricht. Dit 
zal niet alleen resulteren in een betere doelmatigheid, een grotere nabijheid en een betere 
gerichtheid op de specifieke behoeften van deze ondernemingen, maar zal ook bijdragen tot 
de coördinatie en harmonisatie van de nationale steunregelingen en beleidsmaatregelen.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 60
Bijlage I, punt 2, 'Onderzoek ten behoeve van KMO's', kopje 'Activiteiten', alinea 1, bolletje 1

Deze regeling ondersteunt kleine groepen 
van innovatieve KMO's bij het oplossen van 
gemeenschappelijke of complementaire 
technologische problemen. De projecten 
moeten een vrij korte looptijd hebben en 
gericht zijn op de innovatiebehoeften van de 
KMO's die onderzoek uitbesteden aan OTO-
actoren en een aantoonbaar 
exploitatiepotentieel voor de betreffende 
KMO's hebben.

Deze regeling ondersteunt de oprichting en 
de activiteiten van kleine groepen van 
innovatieve KMO's bij het oplossen van 
gemeenschappelijke of complementaire 
technologische problemen. De projecten 
moeten een vrij korte looptijd hebben en 
gericht zijn op de innovatiebehoeften van de 
KMO's die onderzoek uitbesteden aan OTO-
actoren en een aantoonbaar 
exploitatiepotentieel voor de betreffende 
KMO's hebben.

Or. en

Motivering

Maatregelen ter ondersteuning van de KMO's moeten ook sterkere stimulansen inhouden om 
de KMO's aan te moedigen tot samenwerking, door het vormen van groepen met 
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overeenkomstige belangen op het gebied van onderzoek en innovatie.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 61
Bijlage I, punt 2, 'Onderzoek ten behoeve van KMO's', kopje 'Activiteiten', alinea 1, bolletje 2

Deze regeling ondersteunt KMO-associaties 
bij het ontwikkelen van technische 
oplossingen voor gemeenschappelijke 
problemen van grote aantallen KMO's in 
specifieke industriële sectoren of segmenten 
van de waardeketen door middel van 
onderzoek dat bijvoorbeeld nodig is om 
Europese normen en standaarden te 
ontwikkelen of zich daaraan te houden, en 
om aan regelgevingseisen te voldoen in 
gebieden als gezondheid, veiligheid en 
milieubescherming. De projecten kunnen een 
looptijd van een aantal jaren hebben en 
moeten worden geleid door de KMO-
associaties die ten behoeve van hun leden 
onderzoek uitbesteden aan OTO-actoren. Zij 
moeten een aantal afzonderlijke KMO's 
omvatten.

Deze regeling ondersteunt KMO-associaties 
en ambachtelijke bedrijven bij het 
ontwikkelen van technische oplossingen voor 
gemeenschappelijke problemen van grote 
aantallen KMO's in specifieke industriële 
sectoren of segmenten van de waardeketen 
door middel van onderzoek dat bijvoorbeeld 
nodig is om Europese normen en 
standaarden te ontwikkelen of zich daaraan 
te houden, en om aan regelgevingseisen te 
voldoen in gebieden als gezondheid, 
veiligheid en milieubescherming. De 
projecten kunnen een looptijd van een aantal 
jaren hebben en moeten worden geleid door 
de KMO-associaties die ten behoeve van hun 
leden onderzoek uitbesteden aan OTO-
actoren. Zij moeten een aantal afzonderlijke 
KMO's omvatten.

Or. de

Motivering

De ambachtelijke bedrijven spelen een centrale rol bij de schepping van arbeidsplaatsen in 
Europa en moeten dus in staat worden gesteld om dankzij onderzoek hun 
concurrentievermogen  te verhogen. Door de zeer verscheiden ambachtstechnieken te 
behouden en te moderniseren, kan Europa zich in de wereldwijde concurrentie een eigen 
niches veilig stellen, hetgeen een belangrijke bijdrage zou leveren aan het realiseren van de 
doelstellingen van Lissabon. Programma's als CRAFT spelen daarbij een belangrijke rol.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 62
Bijlage I, punt 2, 'Onderzoek ten behoeve van KMO's', kopje 'Activiteiten', alinea 1, bolletje 2
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Deze regeling ondersteunt KMO-associaties 
bij het ontwikkelen van technische 
oplossingen voor gemeenschappelijke 
problemen van grote aantallen KMO's in 
specifieke industriële sectoren of segmenten 
van de waardeketen door middel van 
onderzoek dat bijvoorbeeld nodig is om 
Europese normen en standaarden te 
ontwikkelen of zich daaraan te houden, en 
om aan regelgevingseisen te voldoen in 
gebieden als gezondheid, veiligheid en 
milieubescherming. De projecten kunnen een 
looptijd van een aantal jaren hebben en 
moeten worden geleid door de KMO-
associaties die ten behoeve van hun leden 
onderzoek uitbesteden aan OTO-actoren. Zij 
moeten een aantal afzonderlijke KMO's 
omvatten.

Deze regeling ondersteunt de oprichting en 
de activiteiten van KMO-associaties bij het 
ontwikkelen van technische oplossingen voor
gemeenschappelijke problemen van grote 
aantallen KMO's in specifieke industriële 
sectoren of segmenten van de waardeketen 
door middel van onderzoek dat bijvoorbeeld 
nodig is om Europese normen en 
standaarden te ontwikkelen of zich daaraan 
te houden, en om aan regelgevingseisen te 
voldoen in gebieden als gezondheid, 
veiligheid en milieubescherming, alsook om 
het penetreren te ondersteunen van nieuw 
opkomende markten, zoals die van de 
commerciële toepassingen voor autonome 
onbemande systemen. De projecten kunnen 
een looptijd van een aantal jaren hebben en 
moeten worden geleid door de KMO-
associaties die ten behoeve van hun leden 
onderzoek uitbesteden aan OTO-actoren. Zij 
moeten een aantal afzonderlijke KMO's 
omvatten.

Or. en

Motivering

Maatregelen ter ondersteuning van de KMO's moeten ook sterkere stimulansen inhouden om 
de KMO's aan te moedigen tot samenwerking, door het vormen van groepen met 
gelijksoortige belangen op het gebied van onderzoek en innovatie.

Het werkelijke economische potentieel voor onbemande systemen ligt op het gebied van de 
civiele toepassingen, niet op dat van de militaire. Hoewel veel wordt gesproken van de vele 
potentiële mogelijkheden, is op dit moment de gebruikmaking van onbemande systemen op de 
civiele markten nog gering. Dit is ten dele te wijten aan het ontbrekende bewustzijn, begrip en 
vertrouwen van de civiele markten, bij voorbeeld op het gebied van de aardolie- en 
gaswinning of de milieubescherming. Ook ontbreekt het de fabrikanten en operatoren van 
onbemande systemen aan begrip van de technologische en operationele behoeften van deze 
civiele sectoren. 

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 63
Bijlage I, punt 2, 'Onderzoek ten behoeve van KMO's', kopje 'Activiteiten', subkopje 

'Gemeenschappelijke kenmerken van de regelingen', streepje 3 bis (nieuw)
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– Bovendien moet er steun worden verleend 
aan de nationale en regionale 
programma's die financiële steun bieden 
aan KMO's die aan deze activiteit 
deelnemen.

Or. es

Motivering

Decentralisatie van de uitvoering van de maatregelen ten gunste van de KMO's in het kader 
van de nationale en regionale programma's komt de doelmatigheid en de nabijheid van de 
steun ten goede, die dan ook beter kan worden afgestemd op de specifieke behoeften van deze 
bedrijven.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 64
Bijlage I, punt 2, 'Onderzoek ten behoeve van KMO's', kopje 'Activiteiten', subkopje 

'Gemeenschappelijke kenmerken van de regelingen', streepje 3 ter (nieuw)

– Om O&O in onderzoeksintensieve KMO's 
met een hoog groeipotentieel op duurzame 
grondslag te stimuleren kan de Commissie 
ook een voorstel doen voor een initiatief 
krachtens artikel 169 in samenwerking met 
EUREKA (1)

_____

(1) D.w.z. een "Eurostars-initiatief"

Or. en

Motivering

In het in de context van de Zevende Kaderprogramma gedane voorstel "Capaciteiten - 
onderzoek ten behoeve van de KMO's", wordt geen gewag gemaakt van samenwerking tussen 
de Commissie, de lidstaten en Eureka om voor KMO's met een hoog groeipotentieel de 
toegang tot onderzoeksfaciliteiten te vergemakkelijken. De thans genoemde specifieke 
instrumenten voor de KMO's beantwoorden niet aan de behoeften van onderzoekintensieve 
KMO's.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 65
Bijlage I, punt 2, 'Onderzoek ten behoeve van KMO's', kopje 'Activiteiten', subkopje 

'Gemeenschappelijke kenmerken van de regelingen', streepje 3 quater (nieuw)

– Onderzoek voor kleine groepen KMO's. 
Om kleine groepen innovatieve KMO's te 
helpen een oplossing te vinden voor 
gemeenschappelijke of complementaire 
technologische problemen, via het 
Kaderprogramma  en/of intergouverne-
mentele financieringssystemen, zoals de 
initiatieven JEREMIE en JASPER van de 
Commissie, de EIB en de EBRD.

Or. en

Motivering

JEREMIE en JASPER zijn initiatieven van de Commissie, de Europese Investeringsbank en 
de Europese Bank voor Regionale Ontwikkeling (EBRD), die in het bijzonder gericht zijn op 
steun aan de KMO's in alle lidstaten.  De lidstaten kunnen, indien zij dat verkiezen, ook een 
bijdrage aan het programma leveren. Doel van de bestedingen moet zijn het verschaffen van 
gemakkelijker toegang tot de financiële middelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van 
onderzoek door de KMO's. In het licht van de strategische richtsnoeren van de Commissie 
voor het regionale innovatiebeleid is de complementariteit tussen JEREMIE en JASPER van 
groot belang.

Wat EUREKA betreft: dit is een internationaal samenwerkingsverband tussen de lidstaten en 
de Commissie, dat steun verleent aan de toepassing van geavanceerde technologie door de 
KMO's.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 66
Bijlage I, punt 2', Onderzoek ten behoeve van KMO's', kopje 'Activiteiten', subkopje 

'Gemeenschappelijke kenmerken van de regelingen', alinea 1 bis (nieuw)



PE 374.088v02-00 52/82 AM\619606NL.doc

NL

Kennis en know-how die rechtstreeks in 
innovatieve commerciële producten 
kunnen worden omgezet kunnen zonder 
kosten beschikbaar worden gesteld aan de 
KMO's door een nationaal of regionaal 
systeem van "kenniscoupons" voor de 
KMO's, waardoor hun innovatiecapaciteit 
wordt opgevoerd. De toepassing van een 
systeem van "kenniscoupons" voor de 
KMO's, dat  op het niveau van de lidstaten  
wordt gefinancierd, zou een nuttig 
instrument zijn om de verspreiding van 
kennis te bevorderen. "Kenniscoupons" 
kunnen ook in aanmerking komen voor 
communautaire financiering, en wel uit de 
middelen van het Kaderprogramma voor 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
en de structuurfondsen ("regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid"). 

Or. en

Motivering

Met het systeem van "kenniscoupons" (vouchers) voor de KMO's wordt een nieuw 
mechanisme ter ondersteuning van de KMO's ingevoerd, doordat gebruik wordt gemaakt van 
reeds bestaande kennis, welke wordt omgezet in innovatieve toepassingen, waardoor de 
"kenniskloof" voor de ondernemingen in de EU wordt verminderd. Het zou een erg nuttig 
mechanisme kunnen blijken te zijn, dat bij voorbeeld binnen het Zevende Kaderprogramma of 
de structuurfondsen zou kunnen worden gefinancierd en bijdraagt tot de verwezenlijking van 
doelstellingen van het CIP.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 67
Bijlage I, punt 3, 'Kennisregio's', kopje 'Aanpak', alinea 3
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Het initiatief "Kennisregio's" beoogt de 
ondersteuning van de vaststelling en 
tenuitvoerlegging van optimaal beleid en 
optimale strategieën voor de ontwikkeling 
van door O&O aangedreven clusters. Het 
dient in het bijzonder voor het verbeteren van 
de relevantie en doeltreffendheid van 
regionale onderzoeksagenda's door middel 
van wederzijds leren; het bevorderen en 
versterken van de samenwerking tussen 
clusters; en het bijdragen tot de versterking 
van duurzame ontwikkeling van bestaande 
door O&O aangedreven clusters alsmede het 
bevorderen van de totstandbrenging van 
nieuwe clusters. Steun wordt in het bijzonder 
verleend voor vraaggestuurde en 
probleemgeoriënteerde projecten ten 
behoeve van specifieke technologische 
gebieden of sectoren.

Het initiatief "Kennisregio's" beoogt de 
ondersteuning van de vaststelling en 
tenuitvoerlegging van optimaal beleid en 
optimale strategieën voor de ontwikkeling 
van door O&O aangedreven clusters. Het 
dient in het bijzonder voor het verbeteren van 
de relevantie en doeltreffendheid van 
regionale onderzoeksagenda's door middel 
van wederzijds leren; het bevorderen en 
versterken van de samenwerking tussen 
clusters; en het bijdragen tot de versterking 
van duurzame ontwikkeling van bestaande 
door O&O aangedreven clusters alsmede het 
bevorderen van de totstandbrenging van 
nieuwe clusters. Steun wordt in het bijzonder 
verleend voor vraaggestuurde en 
probleemgeoriënteerde projecten ten 
behoeve van specifieke technologische 
gebieden of sectoren, vooral wanneer deze 
reeds blijkgeven van integratie tussen 
regionale autoriteiten, ontwikkelings-
agentschappen, universiteiten, 
onderzoekscentra en het bedrijfsleven.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van werkelijk productieve partnerschappen tussen regionale autoriteiten, 
ontwikkelings-agenstchappen, universiteiten, onderzoekscentra en het bedrijfsleven is 
bijzonder moeilijk en tijdrovend. Er zijn verschillende voorbeelden van gevallen waarin men 
hierin is geslaagd na jaren noeste arbeid. Een deel van de middelen in deze afdeling zou 
prioritair kunnen worden ingezet voor die toepassingen waarbij dergelijke productieve 
partnerschappen reeds kunnen worden aangetoond, om te verzekeren dat de middelen 
hoofdzakelijk gericht worden op het realiseren van economische doelstellingen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 68
Bijlage I, punt 3, 'Kennisregio's', kopje 'Aanpak', alinea 4
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Deze actie is van toepassing op alle regio's, 
met inbegrip van de convergentieregio's.

Deze actie is van toepassing op alle regio's, 
waarbij ter dege rekening moet worden 
gehouden met de behoeften van de 
onderzoekers en andere belanghebbenden 
in de convergentieregio's.

Or. en

Motivering

De convergentieregio's beschikken vaak over aanzienlijke menselijke hulpbronnen op 
onderzoekgebied en ook over een aantal plaatselijke actoren die potentieel geïnteresseerd zijn 
in investeringen op het gebied van O&O, maar die een grote behoefte hebben aan de 
ontwikkeling van coherente regionale onderzoeksstrategieën, welke terug grijpen op de 
ervaringen van hoger ontwikkelde regio's, ten einde het bewustzijn van de plaatselijke 
belanghebbenden te wekken en hun activiteiten beter te coördineren.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 69
Bijlage I, punt 3, 'Kennisregio's', kopje 'Aanpak', alinea 4 bis (nieuw)

Aandacht moet worden geschonken aan de 
specifieke situatie van de samenwerking 
tussen aangrenzende regio's aan 
weerszijden van de grenzen tussen 
lidstaten. Net zoals het geval is bij de 
Interreg-III-programma's in de EU, moet 
het programma "Regio's van Kennis", op 
grond van de territoriale doelstelling in de 
structuurfondsen, ook oplossingen voor 
omvatten voor hindernissen  aan de 
grenzen, alsook mechanismen om de 
grensoverschrijdende regionale 
samenwerking op onderzoeksgebied te 
bevorderen, ongeacht de vraag of op deze 
regio's de convergentie-doelstelling van 
toepassing is of die van het regionale 
concurrentievermogen.

Or. en

Motivering

Binnen het regionaal beleid heeft het grensoverschrijdende regionale beleid afzonderlijke 
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karakteristieken en ook een bijzondere betekenis voor de integratie binnen de EU, vanwege 
zijn grensoverschrijdende dimensie. Al te vaak werd het welslagen van innovatieve 
grensoverschrijdende samenwerking verijdeld door administratieve en ruimtelijke 
hindernissen.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 70
Bijlage I, punt 3, 'Kennisregio's', kopje 'Activiteiten', alinea 1, bolletje 1

• Analyse, ontwikkeling en uitvoering van 
onderzoeksagenda's van regionale clusters en 
samenwerking tussen deze clusters. Dit 
omvat analyses alsmede een uitvoeringsplan 
dat gericht is op O&O-capaciteit en O&O-
prioriteiten. De projecten moeten gebruik 
maken van prognoses, benchmarking of 
andere methoden waaruit de verwachte 
voordelen blijken, zoals een sterkere 
koppeling tussen de betrokken clusters, een 
optimale deelname aan Europese 
onderzoeksprojecten en grotere uitwerkingen 
op regionale ontwikkeling.

• Analyse, ontwikkeling en uitvoering van 
onderzoeksagenda's van regionale clusters en 
samenwerking tussen deze clusters. Dit 
omvat analyses alsmede een uitvoeringsplan 
dat gericht is op O&O-capaciteit en O&O-
prioriteiten. De projecten moeten gebruik 
maken van prognoses, benchmarking of 
andere methoden waaruit de verwachte 
voordelen blijken, zoals een sterkere 
koppeling tussen de betrokken clusters, een 
optimale deelname aan Europese 
onderzoeksprojecten en grotere uitwerkingen 
op regionale ontwikkeling. Ook kunnen er  
projecten worden uitgewerkt voor 
interregionale pilootacties. Deze activiteiten 
zijn in de eerste plaats gericht op 
bevordering en verbetering van de 
complementariteit tussen de regionale 
fondsen van de EU en andere 
communautaire fondsen. 

Or. es

Motivering

Binnen het regionale beleid moet men niet alleen profiteren van de ervaringen die de 
interregionale acties kunnen bieden, maar ook de mogelijkheden bestuderen tot 
complementariteit tussen de Europese fondsen en andere nationale steunmaatregelen.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 71
Bijlage I, punt 3, 'Kennisregio's', kopje 'Activiteiten', alinea 1, bolletje 2
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• "Mentoring" van regio's met een minder 
ontwikkeld onderzoeksprofiel door hoog 
ontwikkelde regio's op basis van op O&O 
gerichte clustervorming. Transnationale 
regionale consortia mobiliseren en associëren 
onderzoeksactoren uit academische, 
industriële en overheidskringen om 
technologisch minder ontwikkelde regio's te 
begeleiden.

• "Mentoring" van regio's met een minder 
ontwikkeld onderzoeksprofiel door hoog 
ontwikkelde regio's op basis van op O&O 
gerichte clustervorming of een betere 
integratie van bestaande clusters binnen de
globale marktplaats. Transnationale 
regionale consortia mobiliseren en associëren 
onderzoeksactoren uit academische, 
industriële en overheidskringen om 
technologisch minder ontwikkelde regio's te 
begeleiden.

Or. en

Motivering

Bestaande clusters zouden verder moeten worden ontwikkeld door de vorming van 
partnerschappen met organisaties die soortgelijk onderzoek uitvoeren op regionaal, nationaal 
en internationaal niveau.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 72
Bijlage I, punt 3, 'Kennisregio's', kopje 'Activiteiten', alinea 1, bolletje 3

• Initiatieven voor het verbeteren van de 
integratie van onderzoeksactoren en -
instellingen in regionale economieën door 
hun interacties op clusterniveau. Dit omvat 
transnationale activiteiten voor het 
verbeteren van de contacten tussen 
belanghebbende onderzoekskringen en de 
lokale zakenwereld alsmede relevante 
activiteiten tussen clusters.

• Initiatieven voor het verbeteren van de 
integratie van onderzoeksactoren en -
instellingen in regionale economieën door 
hun interacties op clusterniveau. Dit omvat 
transnationale activiteiten voor het 
verbeteren van de contacten tussen 
belanghebbende onderzoekskringen en de 
lokale zakenwereld alsmede relevante 
activiteiten tussen clusters. Met het voorstel 
om de voordelen van integratie aan te 
tonen, zouden deze activiteiten kunnen 
bijdragen tot het vaststellen van 
complementariteiten op het gebied van 
O&O.

Or. es

Motivering
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Synergieën moeten worden geïdentificeerd, en wel op een zodanige wijze dat hierdoor de 
voordelen van complementariteit van de acties duidelijker aan het licht komen.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 73
Bijlage I, punt 3, 'Kennisregio's', kopje 'Activiteiten', alinea 1, bolletje 3

• Initiatieven voor het verbeteren van de 
integratie van onderzoeksactoren en -
instellingen in regionale economieën door 
hun interacties op clusterniveau. Dit omvat 
transnationale activiteiten voor het 
verbeteren van de contacten tussen 
belanghebbende onderzoekskringen en de 
lokale zakenwereld alsmede relevante 
activiteiten tussen clusters.

• Initiatieven voor het verbeteren van de 
integratie van onderzoeksactoren en -
instellingen in regionale economieën door 
hun interacties op clusterniveau. Dit omvat 
transnationale activiteiten voor het 
verbeteren van de contacten tussen 
belanghebbende onderzoekskringen en de 
lokale zakenwereld alsmede relevante 
activiteiten tussen clusters, zoals de 
ontwikkeling van technologieën voor 
kleinschalige op afstand werkende 
sensoren voor multidisciplinaire 
toepassingen..

Or. en

Motivering

Een onderzoekgebied dat voor de ontwikkeling van civiele onbemande systemen nodig is, is 
de ontwikkeling van op afstand werkende sensoren voor de bovengenoemde toepassingen, die 
van een zodanige afmetingen en kosten zijn dat ze op een onbemand voertuig kunnen worden 
gemonteerd, dat een specifieke taak moet uitvoeren.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 74
Bijlage I, punt 3, 'Kennisregio's', kopje 'Activiteiten', alinea 2
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Steun wordt ook verleend aan activiteiten 
voor het bevorderen van systematische 
onderlinge uitwisseling van informatie 
alsmede interactie tussen vergelijkbare 
projecten en waar van toepassing, met acties 
van andere relevante 
Gemeenschapsprogramma's (bijvoorbeeld 
workshops over analyse en synthese, ronde-
tafelconferenties, publicaties).

Steun wordt ook verleend aan activiteiten 
voor het bevorderen van systematische 
onderlinge uitwisseling van informatie 
alsmede interactie tussen vergelijkbare 
projecten en waar van toepassing, met acties 
van andere relevante 
Gemeenschapsprogramma's (bijvoorbeeld 
workshops over analyse en synthese, ronde-
tafelconferenties, publicaties) en het hierbij 
betrekken van derde landen wanneer dit 
essentieel is voor het realiseren van de 
doelstellingen van een project.

Or. en

Motivering

Derde landen kunnen soms een belangrijke bijdrage leveren aan het proces van mentoring en 
de uitwisseling van goede praktijken.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 75
Bijlage I, punt 4, 'Onderzoekspotentieel', kopje 'Doelstelling'

De verwezenlijking van het volledige 
onderzoekspotentieel van de uitgebreide 
Unie stimuleren door het ontsluiten en 
ontwikkelen van het onderzoekspotentieel in 
de convergentieregio's en ultraperifere regio's 
van de EU, en de capaciteiten van hun 
onderzoekers om succesvol deel te nemen 
aan onderzoeksactiviteiten op EU-niveau 
helpen versterken.

De verwezenlijking van het volledige 
onderzoekspotentieel van reeds bestaande 
of zich ontwikkelende excellentie van de 
uitgebreide Unie stimuleren door het 
ontsluiten en ontwikkelen van het 
onderzoekspotentieel in de 
convergentieregio's en ultraperifere regio's 
van de EU, en de capaciteiten van hun 
onderzoekers om succesvol deel te nemen 
aan onderzoeksactiviteiten op EU-niveau 
helpen versterken.

Or. es

Motivering

Het te ontwikkelen potentieel mag zich niet beperken tot het bestaande potentieel, maar er 
moet ook steun worden geboden aan excellente onderzoekers die pas beginnen door te breken.
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Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 76
Bijlage I, punt 4, 'Onderzoekspotentieel', kopje 'Aanpak', alinea 2

Door de inspanningen te richten op de 
versterking en uitbreiding van de 
samenwerking van dergelijke 
onderzoeksgroepen met onderzoekscentra in 
andere EU-landen kan een bijdrage worden 
geleverd aan de ontsluiting van het potentieel 
van deze gebieden en bijgevolg van hun 
duurzame ontwikkeling op lange termijn. 
Door de optimalisering van de internationale 
bekendheid en erkenning van deze 
onderzoeksgroepen worden hun 
leiderschapspotentieel en de kwaliteit van 
hun wetenschappers, alsmede hun 
zichtbaarheid vergroot en hun deelname aan 
de Europese onderzoeksruimte 
vergemakkelijkt.

Door de inspanningen te richten op de 
versterking en uitbreiding van de 
samenwerking van dergelijke 
onderzoeksgroepen met onderzoekscentra in 
andere EU-landen kan een bijdrage worden 
geleverd aan de ontsluiting van het potentieel 
van deze gebieden en bijgevolg van hun 
duurzame ontwikkeling op lange termijn. 
Dergelijke onderzoekscentra kunnen 
academische of door de industrie gerunde 
onderzoekscentra of clusters zijn, bij 
voorbeeld centres of excellence in 
specifieke sectoren, zoals die van de 
onbemande systemen. Door de 
optimalisering van de internationale 
bekendheid en erkenning van deze 
onderzoeksgroepen worden hun 
leiderschapspotentieel en de kwaliteit van 
hun wetenschappers, alsmede hun 
zichtbaarheid vergroot en hun deelname aan 
de Europese onderzoeksruimte 
vergemakkelijkt.

Or. en

Motivering

Het is van groot belang dat deze activiteiten breed genoeg worden opgezet om een reeks van 
onderzoekscentra hiervoor in aanmerking te doen komen, die zich niet alleen tot de 
universitaire onderzoekscentra mogen beperken. Er moet ook rekening worden gehouden van 
centra waarin sprake is van samenwerking tussen universiteit en industrie en met 
onderzoeksclusters.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 77
Bijlage I, punt 4, 'Onderzoekspotentieel', kopje 'Activiteiten', alinea 1, bolletje 2
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• de rekrutering door de geselecteerde
centra van binnenkomende ervaren 
onderzoekers ten behoeve van 
kennisoverdracht en/of opleiding van 
onderzoekers, ook bedoeld om de terugkeer 
van wetenschappers naar hun land van 
herkomst te stimuleren;

• de rekrutering door de geselecteerde 
bestaande of opkomende centra voor 
toponderzoek van binnenkomende ervaren 
onderzoekers ten behoeve van 
kennisoverdracht en/of opleiding van 
onderzoekers, ook bedoeld om de terugkeer 
van wetenschappers naar hun land van 
herkomst te stimuleren;

Or. es

Motivering

Niet alleen het bestaande potentieel, maar ook bekwame onderzoekers die nog maar net 
beginnen uit te blinken, moeten worden ondersteund.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 78
Bijlage I, punt 4, 'Onderzoekspotentieel', kopje 'Activiteiten', alinea 1, bolletje 3

• de aanschaf en ontwikkeling van bepaalde 
onderzoeksuitrusting voor de geselecteerde 
centra;

• de aanschaf en ontwikkeling van bepaalde 
onderzoeksuitrusting en het scheppen van 
materiële voorwaarden voor de 
geselecteerde bestaande of opkomende 
centra voor toponderzoek ter ondersteuning 
van de binnen het strategische 
partnerschap ontwikkelde 
onderzoeksprogramma's;

Or. es

Motivering

Zeer vaak bestaat de neiging om de materiële benodigdheden die elke onderzoeksactie vereist, 
te vergeten of te onderschatten en derhalve moeten deze worden gedekt om de doelstellingen 
van de actie te bereiken.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 79
Bijlage I, punt 4, 'Onderzoekspotentieel', kopje 'Activiteiten', alinea 1, bolletje 3
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• de aanschaf en ontwikkeling van bepaalde 
onderzoeksuitrusting voor de geselecteerde 
centra;

• de aanschaf en ontwikkeling van bepaalde 
onderzoeksuitrusting voor de geselecteerde 
centra;

1. Rechtstreekse aanschaf of modernisering 
van onderzoeksuitrusting (tot 1 miljoen 
EUR). Individuele onderzoeksteams uit de 
in aanmerking komende regio's en de 
Europese Centra voor Toponderzoek 
(geselectioneerd voor het 5e 
kaderprogramma) kunnen een aanvraag 
voor de financiering van de aankoop of 
modernisering van onderzoeksuitrusting 
indienen. De toekenning van de kredieten 
hangt af van een evaluatie van het team dat 
de aanvraag indient, de plannen voor het 
gebruik van de uitrusting en het scheppen 
van Europese meerwaarde. Prioriteit wordt 
gegeven aan voorstellen die verband 
houden met de Structuurfondsen. De 
financiering zal als subsidie worden 
verstrekt.
2. Aanschaf of modernisering van 
onderzoeksuitrusting in verband met 
projecten die vallen onder het 7e 
kaderprogramma (tot 1 miljoen EUR). 
Teams uit de in aanmerking komende 
regio's kunnen, tezamen met aanvragen 
voor de financiering van een 
onderzoeksproject onder het 7e
kaderprogramma, die gezamenlijk worden 
ingediend door een consortium, een 
individuele aanvraag indienen voor de 
financiering van de aanschaf of 
modernisering van onderzoeksuitrusting. 
De aanvraag moet door de 
consortiumcoördinator worden 
goedgekeurd. De toekenning van aparte 
subsidies voor uitrusting is afhankelijk van 
de aanwending van de kredieten gedurende 
het gehele project. Aanvullende 
financiering wordt verleend in de vorm van 
subsidie.
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3. Aanvaarding in de in aanmerking 
komende regio's van het beginsel dat 
volledige afschrijving van de 
onderzoeksuitrusting gedurende de looptijd 
van de subsidie mogelijk is, d.w.z. binnen 
drie jaar i.p.v. vijf jaar die daar vroeger 
voor stond.

Or. pl

Amendement ingediend door Claude Turmes, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 80
Bijlage I, punt 4, 'Onderzoekspotentieel', kopje 'Activiteiten', alinea 1, bolletje 4

• de organisatie van workshops en
conferenties om kennisoverdracht te 
vergemakkelijken op nationaal en 
internationaal niveau. Hieraan kan worden 
deelgenomen door zowel het eigen 
onderzoekspersoneel van de geselecteerde 
centra als gastonderzoekers van andere 
landen in het kader van de ontwikkeling van 
de internationale opleidingscapaciteit en 
reputatie van de geselecteerde centra; 
deelname van het onderzoekspersoneel van 
de uit hoofde van deze regeling geselecteerde 
centra aan internationale conferenties of 
opleidingsacties op korte termijn voor het 
delen van kennis, het totstandbrengen van 
netwerken en om dit personeel met een meer 
internationale omgeving in contact te 
brengen.

• de organisatie van workshops en 
conferenties om kennisoverdracht te 
vergemakkelijken op nationaal, regionaal en 
internationaal niveau. Hieraan kan worden 
deelgenomen door zowel het eigen 
onderzoekspersoneel van de geselecteerde 
centra als gastonderzoekers van andere 
landen in het kader van de ontwikkeling van 
de internationale opleidingscapaciteit en 
reputatie van de geselecteerde centra; 
deelname van het onderzoekspersoneel van 
de uit hoofde van deze regeling geselecteerde 
centra aan internationale conferenties of 
opleidingsacties op korte termijn voor het 
delen van kennis, het totstandbrengen van 
netwerken en om dit personeel met een meer 
internationale omgeving in contact te 
brengen.

Or. en

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 81
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', alinea 2
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De ontwikkeling van Europese 
samenlevingen is in grote mate afhankelijk 
van hun capaciteit, om kennis te 
ontwikkelen, te exploiteren en te verspreiden 
en voortbouwend daarop voortdurend te 
vernieuwen. Wetenschappelijk onderzoek 
speelt wat dit betreft een hoofdrol en moet 
een van de stuwende krachten blijven achter 
de bevordering van groei, welvaart en 
duurzame ontwikkeling.

De ontwikkeling van Europese 
samenlevingen is in grote mate afhankelijk 
van hun capaciteit, om kennis te 
ontwikkelen, te exploiteren en te verspreiden 
en voortbouwend daarop voortdurend te 
vernieuwen. Nieuwe kennis ontwikkelt zich 
in de gehele samenleving, maar de sleutel 
voor de kennisvorming is de "kennis-
driehoek": onderzoek-onderwijs-innovatie. 
Wetenschappelijk onderzoek speelt wat dit 
betreft een hoofdrol en moet een van de 
stuwende krachten blijven achter de 
bevordering van groei, welvaart en duurzame 
ontwikkeling.

Or. pl

Motivering

De nadruk moet worden gelegd op het feit dat kennisvorming overal in de samenleving plaats 
vindt en hoewel onderzoek en onderzoeksinstanties de belangrijkste schakel vormen in dit 
proces, is de rol van de connecties en verbindingen tussen onderzoek, onderwijs en innovatie 
ook een sleutelrol.

Amendement ingediend door Claude Turmes, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 82
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', alinea 3
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Om dit doel te bereiken is het absoluut 
noodzakelijk een sociale en culturele 
omgeving te creëren die bevorderlijk is voor 
succesvol en bruikbaar onderzoek. Dit houdt 
in dat rekening wordt gehouden met 
legitieme maatschappelijke bekommernissen 
en behoeften, hetgeen tot een waardevoller 
democratisch debat leidt met een meer 
betrokken en geïnformeerd publiek, alsmede 
betere voorwaarden voor collectieve keuzes 
over wetenschappelijke kwesties. Er moet 
ook een klimaat tot stand worden gebracht 
dat gunstig is voor wetenschappelijke doelen, 
een nieuwe golf van onderzoeksinvesteringen 
en de daaropvolgende verspreiding van 
kennis, die de basis vormt van de Lissabon-
strategie.

Om dit doel te bereiken is het absoluut 
noodzakelijk een sociale en culturele 
omgeving te creëren die bevorderlijk is voor 
succesvol en bruikbaar onderzoek. Dit houdt 
in dat rekening wordt gehouden met 
legitieme maatschappelijke bekommernissen 
en behoeften, hetgeen tot een waardevoller 
democratisch debat leidt met een meer 
betrokken en geïnformeerd publiek, alsmede 
betere voorwaarden voor collectieve keuzes 
over wetenschappelijke kwesties. 
Maatschappelijk organisaties moeten de 
mogelijkheid krijgen om onderzoek 
waaraan zij behoefte hebben, uit te 
besteden. Er moet ook een klimaat tot stand 
worden gebracht dat gunstig is voor 
wetenschappelijke doelen, een nieuwe golf 
van onderzoeksinvesteringen en de 
daaropvolgende verspreiding van kennis, die 
de basis vormt van de Lissabon-strategie.

Or. en

Motivering

Maatschappelijke organisaties die vallen onder de definitie van de Europese Commissie (zie 
de CONNEX-databank van de Europese Commissie) moeten de mogelijkheid krijgen 
onderzoeksprojecten uit te besteden om zo in hun wetenschappelijke behoeften te voorzien.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 83
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', alinea 3
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Om dit doel te bereiken is het absoluut 
noodzakelijk een sociale en culturele 
omgeving te creëren die bevorderlijk is voor 
succesvol en bruikbaar onderzoek. Dit houdt 
in dat rekening wordt gehouden met 
legitieme maatschappelijke bekommernissen 
en behoeften, hetgeen tot een waardevoller 
democratisch debat leidt met een meer 
betrokken en geïnformeerd publiek, alsmede 
betere voorwaarden voor collectieve keuzes 
over wetenschappelijke kwesties. Er moet 
ook een klimaat tot stand worden gebracht 
dat gunstig is voor wetenschappelijke doelen, 
een nieuwe golf van onderzoeksinvesteringen 
en de daaropvolgende verspreiding van 
kennis, die de basis vormt van de Lissabon-
strategie.

Om dit doel te bereiken is het absoluut 
noodzakelijk een sociale en culturele 
omgeving te creëren die bevorderlijk is voor 
succesvol en bruikbaar onderzoek. Dit houdt 
in dat rekening wordt gehouden met 
legitieme maatschappelijke bekommernissen 
en behoeften, hetgeen tot een waardevoller 
democratisch debat leidt met een meer 
betrokken en geïnformeerd publiek, alsmede 
betere voorwaarden voor collectieve keuzes 
over wetenschappelijke kwesties. Er moet 
ook een klimaat tot stand worden gebracht 
dat gunstig is voor wetenschappelijke doelen, 
een nieuwe golf van onderzoeksinvesteringen 
en de daaropvolgende verspreiding van 
kennis, die de basis vormt van de Lissabon-
strategie. Een en ander dient tevens de 
volledige integratie van vrouwen in de 
wetenschappelijke wereld als doel te 
hebben.

Or. es

Motivering

Een van de doelstellingen van het kaderprogramma en de afgeleide programma's moet zijn de 
toename van de aanwezigheid van vrouwen in wetenschap en techniek, waar zij momenteel 
nog ondervertegenwoordigd zijn. Dit is een noodzaak in de EU.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 84
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', alinea 5
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Op de eerste plaats moet aandacht worden 
besteed aan het gevaar voor een 
wetenschapskloof binnen onze 
samenlevingen. Deze scheidt de grote groep 
mensen die geen toegang tot relevante kennis 
heeft van de kleine groep die dat wel heeft, 
degenen die hun invloed kunnen doen gelden 
op het beleid op onderzoeksgebied van 
degenen die dit niet kunnen. Daarom bestaan 
er onder de burgers gemengde gevoelens ten 
aanzien van de mogelijke voordelen en een 
echte publieke controle van wetenschap en 
technologie. Enerzijds willen ze graag dat de 
onderzoeksector zich meer inzet voor de 
oplossing van de huidige problemen (ziekten, 
vervuiling, epidemieën, werkloosheid, enz.) 
en beter anticipeert op de mogelijke gevolgen 
voor de toekomst. Anderzijds geven zij blijk 
van een duidelijk wantrouwen tegenover 
bepaalde gebruiksdoeleinden van de 
wetenschap en mogelijke interferenties van 
gevestigde belangen in de 
besluitvormingsprocedures.

Op de eerste plaats moet aandacht worden 
besteed aan het gevaar voor een 
wetenschapskloof binnen onze 
samenlevingen. Deze scheidt de grote groep 
mensen die geen toegang tot relevante kennis 
heeft van de kleine groep die dat wel heeft, 
degenen die hun invloed kunnen doen gelden 
op het beleid op onderzoeksgebied van 
degenen die dit niet kunnen. Daarom bestaan 
er onder de burgers gemengde gevoelens ten 
aanzien van de mogelijke voordelen en een 
echte publieke controle van wetenschap en 
technologie. Enerzijds willen ze graag dat de 
onderzoeksector zich meer inzet voor de 
oplossing van de huidige problemen (ziekten, 
vervuiling, epidemieën, werkloosheid, enz.) 
en beter anticipeert op de mogelijke gevolgen 
voor de toekomst. Anderzijds geven zij blijk 
van een duidelijk wantrouwen tegenover 
bepaalde gebruiksdoeleinden van de 
wetenschap en mogelijke interferenties van 
gevestigde belangen in de 
besluitvormingsprocedures. Onderzoek zal 
slechts succes hebben als de burgers ervan 
overtuigd zijn dat met hun bezorgdheid 
rekening wordt gehouden en dat hun 
ethische bezwaren worden gerespecteerd.

Or. en

Motivering

In het Commissievoorstel wordt de indruk gewekt dat het belangrijkste probleem is de 
publieke opinie te overtuigen. Het is echter ook van het grootste belang dat wetenschappelijke 
onderzoekers naar de bezwaren van de maatschappij luisteren en bepaalde grenzen 
respecteren.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 85
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', alinea 6, bolletje 3



AM\619606NL.doc 67/82 PE 374.088v02-00

NL

• de indruk bestaat van een isolement van de 
wetenschap ten opzichte van de alledaagse 
realiteit op economisch en sociaal gebied;

• de indruk bestaat van een isolement van de 
wetenschap ten opzichte van de alledaagse 
realiteit op economisch en sociaal gebied en 
van een groeiende onderwerping van 
wetenschappers aan buitensporige 
beïnvloeding door allerlei 
belangengroepen;

Or. en

Motivering

Een van de problemen die de publieke opinie in het algemeen met het beeld van de
wetenschap heeft, is het toenemende scepticisme met betrekking tot de onpartijdigheid en 
objectiviteit van wetenschappelijke onderzoekers in in grote oplagen gepubliceerde dossiers 
(bijv. medische en biotechnologische onderzoeken) waarvan de inzet hoog is. De EU kan 
maatregelen treffen om meer transparantie te eisen inzake de financieringsbronnen en de 
externe druk die in de loop van het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgeoefend, en aldus 
een gunstiger klimaat scheppen waar de wetenschap kan bloeien.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 86
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', alinea 6, bolletjes 4 bis en 4 

ter (nieuw)

• de wetenschappelijke gemeenschap is in 
onzekerheid over de combinatie van haar 
rol als wetenschappelijk deskundige en die 
als burger op gelijke voet met alle andere 
burgers. 

• er bestaan twijfels over de 
onafhankelijkheid van onderzoekers van 
economische en andere gevestigde 
belangen. 

Or. da

Motivering

Het gebrek aan een open debat over de economische en andere (legale) belangen van 
individuele onderzoekers en onderzoeksinstituten kan een belangrijk obstakel zijn voor het 
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vertrouwen van het grote publiek in het wetenschappelijk onderzoek en de resultaten die het 
behaalt. Deze onderwerpen zijn actueel geworden door de ontwikkelingen in de samenleving 
waarbij steeds meer nadruk wordt gelegd op de aanwending van de onderzoeksresultaten, 
terwijl tegelijkertijd de externe financiering van het onderzoek is toegenomen hetgeen van 
invloed is niet alleen op de terreinen waarop onderzoek wordt verricht, maar ook op de 
manier waarop het wordt uitgevoerd.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 87
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', alinea 6, bolletje 4 quater 

(nieuw)

• De kwaliteit van de voor het publiek 
beschikbare wetenschappelijke informatie 
is onder de maat. 

Or. es

Motivering

Een van de oorzaken die de kloof tussen wetenschap en maatschappij breder maken kan zijn 
het feit dat de wetenschappelijke informatie weliswaar openbaar, maar nog steeds 
ontoegankelijk is wegens de complexiteit van de terminologie. De informatie die de 
samenleving ter beschikking staat moet voor haar begrijpelijk en nuttig zijn.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 88
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', alinea 7, streepje 4

– de kloof tussen degenen met en zonder 
wetenschappelijke opleiding te overbruggen 
en steden, regio's, stichtingen, 
wetenschapscentra, enz. aan te moedigen de 
wetenschapscultuur in de directe omgeving 
van alle burgers te bevorderen.

– de kloof tussen degenen met en zonder 
wetenschappelijke opleiding te overbruggen 
en steden, regio's, stichtingen, 
wetenschapscentra, musea, 
maatschappelijke organisaties,enz. aan te 
moedigen de wetenschapscultuur in de 
directe omgeving van alle burgers te 
bevorderen.

Or. es
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Motivering

Musea en bepaalde maatschappelijke organisaties dienen ook als wetenschapscentra te 
worden beschouwd.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 89
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', alinea 7, streepje 4 bis 

(nieuw)

– het debat en de dialoog over de sociale 
aspecten van het onderzoek in de 
wetenschappelijke gemeenschap aan te 
moedigen;

Or. da

Motivering

Een zeer groot obstakel voor het wederzijdse begrip tussen de onderzoeksgemeenschap en de 
rest van de samenleving is het gebrek aan discussie binnen de gemeenschap van onderzoekers 
over de sociale aspecten van het onderzoek, zoals ethische aspecten of de gevolgen van de 
nieuwe technologieën.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 90
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', alinea 7, streepje 4 ter 

(nieuw)

– maatregelen te overwegen om het beheer 
van het Europese stelsel van onderzoek en 
innovatie te verbeteren;

Or. es

Motivering

Ook voor onderzoek en ontwikkeling is beheer van belang.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 91
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', alinea 7, streepje 6

– een beeld van wetenschap en onderzoekers 
te geven dat iedereen en in het bijzonder 
jonge mensen aanspreekt;

– een beeld van wetenschap en onderzoekers 
te geven dat betrouwbaar is en iedereen en 
in het bijzonder jonge mensen aanspreekt;

Or. es

Motivering

De betrouwbaarheid van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, met name speerpunt-
onderzoek, wordt in toenemende mate betwijfeld door een sceptische publieke opinie die van 
mening is dat veel wetenschappers overgevoelig zijn voor corruptie of carrièrezucht. De EU 
kan maatregelen treffen om paniekzaaierij te bestrijden en het vertrouwen van het publiek in 
de Europese wetenschap te herstellen.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 92
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', alinea 7, streepje 7

– vrouwen te helpen te blijven vooruitgaan 
in wetenschappelijke loopbanen en hun 
wetenschappelijke talenten beter te 
gebruiken, hetgeen iedereen ten goede komt;

– de toenemende toetreding van vrouwen 
tot wetenschappelijke loopbanen en het beter 
gebruik van hun wetenschappelijke talenten 
te stimuleren, hetgeen iedereen ten goede 
komt;

Or. es

Motivering

Het is in dit verband beter te spreken van "stimuleren" in plaats van "helpen".

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 93
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', alinea 7, streepje 8 bis 

(nieuw)
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– samen te werken met initiatieven van non-
profit geneesmiddelenonderzoek.

Or. en

Motivering

Non-profitonderzoek zou een prioriteit moeten zijn voor overheidssteun.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 94
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', subkopje 'Eerste actielijn: 

Verbeteren van de interactie tussen wetenschap en maatschappij', bolletje 1, streepje 1

– verbeteren van het gebruik van 
wetenschappelijke adviesverlening en 
expertise voor beleidsvorming in Europa en 
evaluatie van de gevolgen daarvan, en 
ontwikkeling van praktische instrumenten 
en methodes (bijvoorbeeld elektronische 
netwerken);

– ondersteunen van de permanente 
vorming en nascholing van deskundigen en 
ambtenaren die de steun en 
onderzoeksprogramma's beheren in de 
landen en regio's, waarbij wordt gestreefd 
naar harmonisatie van de methoden en 
kennis van de beste praktijken.

Or. es

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 95
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', subkopje 'Eerste actielijn: 

Verbeteren van de interactie tussen wetenschap en maatschappij', bolletje 1, streepje 2

– bevorderen van vertrouwen en 
zelfregulering in de wetenschappelijke 
gemeenschap;

– bevorderen van democratische 
verantwoording , vertrouwen en 
zelfregulering in de wetenschappelijke 
gemeenschap;

Or. en

Motivering
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Een van de problemen die de publieke opinie in het algemeen met het beeld van de 
wetenschap heeft, is het toenemende scepticisme met betrekking tot de onpartijdigheid en 
objectiviteit van wetenschappers in in grote oplagen gepubliceerde dossiers (bijv. medische 
en biotechnologische onderzoeken) waarvan de inzet hoog is. De EU kan maatregelen treffen 
om meer transparantie te eisen inzake de financieringsbronnen en de externe druk die in de 
loop van het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgeoefend, en aldus een gunstiger klimaat 
scheppen waar de wetenschap kan bloeien.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 96
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', subkopje 'Eerste actielijn: 

Verbeteren van de interactie tussen wetenschap en maatschappij', bolletje 1, streepje 2

– bevorderen van vertrouwen en 
zelfregulering in de wetenschappelijke 
gemeenschap;

– bevorderen van vertrouwen en 
zelfregulering in de wetenschappelijke 
gemeenschap; herdefinitie en verspreiding 
van de basiscriteria voor de 
wetenschappelijke garanties;

Or. es

Amendement ingediend door Claude Turmes, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 97
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', subkopje 'Eerste actielijn: 

Verbeteren van de interactie tussen wetenschap en maatschappij', bolletje 1, streepje 3

– aanmoedigen van het debat over 
informatieverspreiding, waaronder toegang 
tot wetenschappelijke resultaten en de 
toekomst van wetenschappelijke publicaties.

– aanmoedigen van het debat over 
informatieverspreiding, waaronder toegang 
tot wetenschappelijke resultaten en de 
toekomst van wetenschappelijke publicaties, 
en opzetten van een Europese kennisbank.

Or. en

Motivering

Het Europese onderzoek zou effectiever zijn als de onderzoeksresultaten van het verleden in 
wijdere kring beschikbaar kwamen. De Europese kennisbank zou de beschikking hebben over 
een bibliotheek met onderzoeksresultaten, die algemeen toegankelijk zouden zijn na een 
embargo-periode na de officiële sluitingsdatum van een project, tenzij er ernstige redenen 
zijn om de projectresultaten niet toegankelijk te maken.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 98
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', subkopje 'Eerste actielijn: 

Verbeteren van de interactie tussen wetenschap en maatschappij', bolletje 2, inleidende formule

Gedurende de hele looptijd van het 
onderzoeksproces moeten de verlangens en 
behoeften van de maatschappij, alsmede 
fundamentele ethische beginselen, beter 
geïntegreerd worden, zodat een veilige en 
constructieve omgeving tot stand kan 
worden gebracht voor onderzoekers en voor 
de maatschappij in haar geheel. Hierbij 
spelen twee aspecten een rol:

Gedurende de hele looptijd van het 
onderzoeksproces moeten de verlangens en 
behoeften van de maatschappij, alsmede 
fundamentele ethische beginselen, beter 
geïntegreerd worden, zodat een veilige en 
constructieve omgeving tot stand kan 
worden gebracht voor onderzoekers en voor 
de maatschappij in haar geheel en normen 
kunnen worden vastgesteld voor ethisch 
verantwoorde onderzoeksinspanningen met 
inachtneming van de fundamentele 
rechten. Hierbij spelen twee aspecten een 
rol:

Or. en

Motivering

Ter onderstreping van de verwijzing naar ethische begrenzingen in het onderdeel Wetenschap 
en maatschappij van het programma.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 99
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', subkopje 'Eerste actielijn: 

Verbeteren van de interactie tussen wetenschap en maatschappij', bolletje 2, streepje 2 bis 
(nieuw)

→ grotere nadruk op discussie in de 
gemeenschap van onderzoekers over de 
sociale aspecten van het onderzoek.

Or. da

Motivering
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Een zeer groot obstakel voor het wederzijdse begrip tussen de onderzoeksgemeenschap en de 
rest van de samenleving is het gebrek aan discussie binnen de gemeenschap van onderzoekers 
over de sociale aspecten van het onderzoek, zoals ethische aspecten of de gevolgen van de 
nieuwe technologieën. Dit kan worden verholpen door ervoor te zorgen dat de 
onderzoeksgemeenschap zelf inzicht verkrijgt in de sociale aspecten van het onderzoek.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 100
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', subkopje 'Eerste actielijn: 

Verbeteren van de interactie tussen wetenschap en maatschappij', bolletje 3

Om de betrekkingen tussen wetenschap en 
maatschappij met een verantwoord beleid te 
onderbouwen, moet de in de vakgebieden 
geschiedenis, sociologie en 
wetenschapsfilosofie verzamelde kennis van 
de wetenschappen worden uitgebreid, 
geconsolideerd en in heel Europa worden 
verspreid. Daartoe moeten wetenschappers 
van deze vakgebieden netwerken vormen om 
het onderzoek en de discussie zodanig te 
structureren dat duidelijk wordt welk aandeel 
de wetenschap echt heeft aan de opbouw van 
een Europese maatschappij en identiteit. 
Daarbij moet vooral aandacht worden 
geschonken aan:

Om de betrekkingen tussen wetenschap en 
maatschappij met een verantwoord beleid te 
onderbouwen, moet de in de vakgebieden 
geschiedenis, wetenschappelijk en 
technologisch erfgoed, sociologie en 
wetenschapsfilosofie verzamelde kennis van 
de wetenschappen worden uitgebreid, 
geconsolideerd en in heel Europa worden 
verspreid. Daartoe moeten wetenschappers 
van deze vakgebieden netwerken vormen om 
het onderzoek en de discussie zodanig te 
structureren dat duidelijk wordt welk aandeel 
de wetenschap echt heeft aan de opbouw van 
een Europese maatschappij en identiteit. 
Daarbij moet vooral aandacht worden 
geschonken aan:

– de betrekkingen tussen wetenschap, 
democratie en recht;

– de betrekkingen tussen wetenschap, 
democratie en recht;

– onderzoek naar ethiek in wetenschap en 
technologie;

– onderzoek naar ethiek in wetenschap en 
technologie;

– de wederzijdse invloed van wetenschap en 
cultuur;

– de wederzijdse invloed van wetenschap en 
cultuur;

– de rol en het beeld van wetenschappers. – de rol en het beeld van mannelijke en 
vrouwelijke wetenschappers.

– het beter begrijpelijk maken van de 
wetenschap voor de maatschappij en het 
bevorderen van het publieke debat.

Or. es
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Motivering

Het wetenschappelijk en technologisch erfgoed behoort niet alleen tot de geschiedenis want 
het wordt doorgegeven in het verloop van die geschiedenis zelf. Kennis kan echter niet 
worden overgelaten aan de wetenschappelijke elite die haar begrijpt en hanteert; er dienen 
wegen gevonden te worden om de wetenschap dichter bij de samenleving te brengen door de 
kennis die zij omvat begrijpelijker te maken. 

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 101
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', subkopje 'Eerste actielijn: 

Verbeteren van de interactie tussen wetenschap en maatschappij', bolletje 3, inleidende formule

Om de betrekkingen tussen wetenschap en 
maatschappij met een verantwoord beleid te 
onderbouwen, moet de in de vakgebieden 
geschiedenis, sociologie en 
wetenschapsfilosofie verzamelde kennis van 
de wetenschappen worden uitgebreid, 
geconsolideerd en in heel Europa worden 
verspreid. Daartoe moeten wetenschappers 
van deze vakgebieden netwerken vormen om 
het onderzoek en de discussie zodanig te 
structureren dat duidelijk wordt welk aandeel 
de wetenschap echt heeft aan de opbouw van 
een Europese maatschappij en identiteit. 
Daarbij moet vooral aandacht worden 
geschonken aan:

Om de betrekkingen tussen wetenschap en 
maatschappij met een verantwoord beleid te 
onderbouwen, moet de in de vakgebieden 
geschiedenis, sociologie en 
wetenschapsfilosofie verzamelde kennis van 
de wetenschappen worden uitgebreid, 
geconsolideerd en in heel Europa worden 
verspreid. Daartoe moeten wetenschappers 
van deze vakgebieden netwerken vormen om 
het onderzoek en de discussie zodanig te 
structureren dat duidelijk wordt welk aandeel 
de wetenschap echt heeft aan de opbouw van 
een Europese maatschappij en identiteit en 
dat wordt bijgedragen aan een werkelijk 
debat daarover. Daarbij moet vooral 
aandacht worden geschonken aan:

Or. da

Motivering

Benadrukt dat de dialoog met de samenleving in haar geheel ook de gelegenheid biedt voor 
interne discussie en om nieuwe gezichtspunten van zowel de samenleving in haar geheel als 
de wetenschappelijke gemeenschap in aanmerking te nemen.

Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 102
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Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', subkopje 'Eerste actielijn: 
Verbeteren van de interactie tussen wetenschap en maatschappij', bolletje 4, streepje 3 bis 

(nieuw)

– debatteren over de wijze waarop 
universiteiten commercieel onderzoek 
kunnen combineren met het vervullen van 
hun traditionele rol als onafhankelijke 
producenten van kennis voor het nut van 
de maatschappij in haar geheel.

Or. da

Motivering

Het is van het grootste belang dat het vertrouwen in de rol van de universiteiten als 
onafhankelijke producenten van kennis voor het nut van de maatschappij niet wordt 
geschaad. De dilemma's waarmee de universiteiten worden geconfronteerd nemen dan ook 
toe naarmate de commercialisering toeneemt. Universiteiten in heel Europa worden in 
toenemende mate gedwongen deze dilemma's het hoofd te bieden en te documenteren.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 103
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', subkopje 'Derde actielijn: 

Communicatie tussen wetenschap en maatschappij', streepje 1

– verstrekken van betrouwbare en tijdige
informatie aan de wetenschappelijke pers en 
steun voor de ontwikkeling van een 
Europees centrum voor de 
wetenschappelijke pers;

– verstrekken van betrouwbare en tijdige 
wetenschappelijke informatie aan de 
wetenschappelijke pers en de overige 
communicatiemedia;

Or. es

Motivering

Het lijkt niet opportuun met Europese middelen een wetenschappelijk perscentrum op te 
richten.

Amendement ingediend door Britta Thomsen
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Amendement 104
Bijlage I, punt 5, 'Wetenschap in de maatschappij', kopje 'Aanpak', subkopje 'Derde actielijn: 

Communicatie tussen wetenschap en maatschappij', streepjes 6 bis en 6 ter (nieuw)

– verbeteren van het doorgeven van de 
onderzoeksresultaten en 
onderzoeksgerelateerde problemen door de 
wetenschappelijke gemeenschap aan zowel 
de politieke beleidsvormers als het publiek, 
teneinde een bevoegde bijdrage te leveren 
aan het debat over het wetenschapsbeleid;

– aanmoedigen van onderzoekers om met 
de maatschappij in haar geheel te 
communiceren over de veronderstellingen 
en waarden, onzekerheden en eventuele 
economische belangen die aan hun 
onderzoek ten grondslag liggen.

Or. da

Motivering

1. Naast de groei van de kennismaatschappij en de toegenomen rol van het onderzoek in de 
sociale ontwikkeling is het nog veel noodzakelijker dat de onderzoekers hun bevindingen beter 
bekendmaken aan de buitenwereld. Dit is een sine qua non als Europa haar mogelijkheden in 
de kenniseconomie wil uitbuiten; 

2. Met name in de medische wetenschap zijn de laatste jaren systemen opgezet voor 
belangenverklaringen en er bestaat een groeiende behoefte om dit uit te breiden tot andere 
gebieden; dit omvat tevens de noodzaak om beginselen vast te stellen en te ontwikkelen.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 105
Bijlage I, punt 6, 'Internationale samenwerkingsactiviteiten', kopje 'Doelstelling', alinea 1
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Om concurrerend te worden en een leidende 
rol te spelen op wereldniveau heeft de 
Europese Gemeenschap behoefte aan een 
sterk en coherent internationaal wetenschaps- 
en technologiebeleid.

Om concurrerend te worden en een leidende 
rol te spelen op wereldniveau heeft de 
Europese Gemeenschap behoefte aan een 
sterk en coherent internationaal wetenschaps- 
en technologiebeleid. Er zal een algemene 
strategie worden uitgewerkt voor 
internationale samenwerking die alle 
internationale acties omvat die in het kader 
van het kaderprogramma in de 
verschillende specifieke programma's zijn 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Internationale samenwerking is ook van belang voor speerpuntonderzoek.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 106
Bijlage I, punt 6, 'Internationale samenwerkingsactiviteiten', kopje 'Doelstelling', alinea 2, 

streepje 1

– ondersteunen van het Europese 
concurrentievermogen via strategische 
partnerschappen met derde landen op 
geselecteerde wetenschapsgebieden en door 
het aantrekken van de beste 
wetenschappers uit derde landen om in en 
met Europa te werken;

– ondersteunen van het Europese 
concurrentievermogen door stimulering van 
de kennisproductie in Europa door 
universiteiten, onderzoekscentra en 
Europese bedrijven in contact te brengen 
met kennis en menselijk potentieel uit het 
buitenland en zich ontwikkelende en 
opkomende markten te openen voor de 
Europese industrie;

Or. en

Motivering

Het onderzoek dat de ontwikkeling van deze derde landen stimuleert heeft een 
vermenigvuldigend effect.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell
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1 Zie voorwaarden voor deelname.

Amendement 107
Bijlage I, punt 6, 'Internationale samenwerkingsactiviteiten', kopje 'Doelstelling', alinea 2, 

streepje 2

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

– aanpakken van specifieke problemen 
waarmee derde landen geconfronteerd 
worden of die een mondiaal karakter hebben, 
op basis van wederzijds belang en wederzijds 
voordeel, en speciaal die problemen die 
verband houden met het onderzoek gericht 
op de ontwikkeling.

Or. es

Motivering

Het onderzoek dat de ontwikkeling van deze derde landen stimuleert heeft een 
vermenigvuldigend effect.

Amendement ingediend door Claude Turmes en Caroline Lucas, namens de Fractie De 
Groenen/Vrije Europese Alliantie

Amendement 108
Bijlage I, punt 6, 'Internationale samenwerkingsactiviteiten', kopje 'Aanpak', alinea 1, 

inleidende formule
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1 Zie voorwaarden voor deelname.
2 Zie voorwaarden voor deelname.

Om met het oog op de specifieke 
internationale samenwerkingsacties van het 
specifieke programma "Samenwerking" voor 
bepaalde derde landen (partnerlanden voor 
de internationale samenwerking)1 de 
prioritaire gebieden voor onderzoek vast te 
stellen die van wederzijds belang en 
wederzijds voordeel zijn, zullen de lopende 
politieke dialogen en 
partnerschapsnetwerken worden uitgebreid 
naar de verschillende regio's in deze derde 
landen, teneinde de tenuitvoerlegging van 
deze acties te vergemakkelijken. De 
coherentie van nationale activiteiten bij 
internationale wetenschappelijke 
samenwerking wordt vergroot door de 
ondersteuning van de coördinatie van 
nationale programma's (van lidstaten, 
kandidaat-lidstaten en geassocieerde landen) 
door middel van multilaterale coördinatie van 
nationaal beleid en nationale activiteiten op 
het gebied van OTO. De samenwerking met 
derde landen binnen het kaderprogramma 
wordt met name gericht op de volgende 
groepen van landen:

Om met het oog op de specifieke 
internationale samenwerkingsacties van het 
specifieke programma "Samenwerking" voor 
bepaalde derde landen (partnerlanden voor 
de internationale samenwerking)2 de 
prioritaire gebieden voor onderzoek vast te 
stellen die van wederzijds belang en 
wederzijds voordeel zijn, zullen de lopende 
politieke dialogen en 
partnerschapsnetwerken worden uitgebreid 
naar de verschillende regio's in deze derde 
landen, teneinde de tenuitvoerlegging van 
deze acties te vergemakkelijken. De 
coherentie van nationale activiteiten bij 
internationale wetenschappelijke 
samenwerking wordt vergroot door de 
ondersteuning van de coördinatie van 
nationale programma's (van lidstaten, 
kandidaat-lidstaten en geassocieerde landen) 
door middel van multilaterale coördinatie van 
nationaal beleid en nationale activiteiten op 
het gebied van OTO. De samenwerking met 
derde landen binnen het kaderprogramma 
wordt met name gericht op de volgende 
groepen van landen mits deze landen niet de 
EU-wetgeving of VN-Verdragen inzake de 
mensenrechten schenden:

Or. en

Motivering

Het zou ongepast zijn als de EU-onderzoekskredieten zouden worden aangewend om 
technische en wetenschappelijke ondersteuning te bieden aan landen die de mensenrechten 
schenden. Wetenschappers en onderzoekers in verschillende lidstaten hebben herhaaldelijk 
om een dergelijke toezegging van de EU verzocht.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 109
Bijlage I, punt 6, 'Internationale samenwerkingsactiviteiten', kopje 'Aanpak', alinea 1
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Om met het oog op de specifieke 
internationale samenwerkingsacties van het 
specifieke programma "Samenwerking" voor 
bepaalde derde landen (partnerlanden voor 
de internationale samenwerking) de 
prioritaire gebieden voor onderzoek vast te 
stellen die van wederzijds belang en 
wederzijds voordeel zijn, zullen de lopende 
politieke dialogen en 
partnerschapsnetwerken worden uitgebreid 
naar de verschillende regio's in deze derde 
landen, teneinde de tenuitvoerlegging van 
deze acties te vergemakkelijken. De 
coherentie van nationale activiteiten bij 
internationale wetenschappelijke 
samenwerking wordt vergroot door de 
ondersteuning van de coördinatie van 
nationale programma's (van lidstaten, 
kandidaat-lidstaten en geassocieerde landen) 
door middel van multilaterale coördinatie van 
nationaal beleid en nationale activiteiten op 
het gebied van OTO. De samenwerking met 
derde landen binnen het kaderprogramma 
wordt met name gericht op de volgende 
groepen van landen

Om met het oog op de specifieke 
internationale samenwerkingsacties van het 
specifieke programma "Samenwerking" voor 
bepaalde derde landen (partnerlanden voor 
de internationale samenwerking) de 
prioritaire gebieden voor onderzoek vast te 
stellen die van wederzijds belang en 
wederzijds voordeel zijn, zullen de lopende 
politieke dialogen en 
partnerschapsnetwerken worden uitgebreid 
naar de verschillende regio's in deze derde 
landen, teneinde de tenuitvoerlegging van 
deze acties te vergemakkelijken, waarbij zij 
kunnen worden gecoördineerd met de 
internationale acties van de lidstaten zodat 
synergie van deze acties mogelijk wordt. De 
coherentie van nationale activiteiten bij 
internationale wetenschappelijke 
samenwerking wordt vergroot door de 
ondersteuning van de coördinatie van 
nationale programma's (van lidstaten, 
kandidaat-lidstaten en geassocieerde landen) 
door middel van multilaterale coördinatie van 
nationaal beleid en nationale activiteiten op 
het gebied van OTO. De samenwerking met 
derde landen binnen het kaderprogramma 
wordt met name gericht op de volgende 
groepen van landen

Or. es

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 110
Bijlage I, punt 6, 'Internationale samenwerkingsactiviteiten', kopje 'Aanpak', alinea 1, streepjes 

3 en 4

– ontwikkelingslanden; – Latijns-Amerika;

– opkomende economieën. – ontwikkelingslanden en opkomende 
economieën.

Or. es

Motivering
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Het historische belang dat Europa, met name bepaalde lidstaten, heeft in Latijns-Amerika, 
maakt een expliciete vermelding van deze regio noodzakelijk.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 111
Bijlage I, punt 6, 'Internationale samenwerkingsactiviteiten', kopje 'Aanpak', alinea 2

De themageoriënteerde acties inzake 
internationale onderzoekssamenwerking 
worden uitgevoerd in het kader van het 
specifieke programma “Samenwerking”. De 
internationale acties op het gebied van 
menselijk potentieel worden uitgevoerd in 
het kader van het specifieke programma 
“Mensen”. De horizontale ondersteunende 
activiteiten voor internationale samenwerking 
worden in dit programma beschreven. Er 
wordt gezorgd voor algemene coördinatie 
van de internationale samenwerkingsacties 
binnen de verschillende programma's.

De themageoriënteerde acties inzake 
internationale onderzoekssamenwerking 
worden uitgevoerd in het kader van het 
specifieke programma “Samenwerking”. De 
internationale acties op het gebied van 
menselijk potentieel worden uitgevoerd in 
het kader van het specifieke programma 
“Mensen”. De horizontale ondersteunende 
acties en de middelen bestemd voor een 
specifiek thema of een interdisciplinair 
terrein en die in het programma 
"Samenwerking" zijn opgenomen, zullen 
worden uitgevoerd en kunnen in een 
beperkt aantal gevallen worden 
ondersteund door speciale 
samenwerkingsacties van wederzijds belang

De algemene coördinatie van de 
internationale samenwerkingsacties binnen de 
verschillende programma's wordt versterkt, 
teneinde een coherente aanpak te 
garanderen en synergieën te ontwikkelen 
met andere communautaire instrumenten 
(bijv. het Europees nabuurschapsbeleid, 
projecten voor ontwikkelingshulp, enz.,) .
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De specifieke activiteiten omvatten de 
financiering van acties die het gevolg zijn 
van bi-regionale en bilaterale dialogen op 
het terrein van onderzoek dat van 
wederzijds belang en wederzijds voordeel is. 
Het zevende kaderprogramma besteedt 
tenminste 5% van de kredieten aan acties 
voor internationale samenwerking waarvan 
2% gaat naar de in dit specifieke 
programma opgenomen activiteiten. De 
niet-bestede kredieten van de programma's 
"Samenwerking" en "Mensen" worden 
aangewend ter ondersteuning van de 
activiteiten van het programma 
"Capaciteiten".

De Commissie zorgt voor de coördinatie 
van de internationale 
samenwerkingsactiviteiten in het totale 
kaderprogramma, met inbegrip van de 
dialoog met de geassocieerde landen, de 
regio's en internationale fora.

De O&O activiteiten binnen de 
internationale samenwerking en de 
regionale context moeten worden 
vastgesteld bij de planning van de eerste 
fasen van het kaderprogramma.

Or. es

Motivering

Het is beter de synergieprocessen detail te omschrijven en aan te geven waar de 
interdisciplinaire aspecten van de programma's elkaar kruisen. In dit verband zal de 
Commissie de taak op zich nemen om alle in het kader van het Zevende kadeprogramma en 
de specifieke programma's bevorderde acties te coördineren.

Verder is het beter de specifieke acties te behandelen per concreet geografisch gebied zodat 
zij worden aangepast aan de specifieke behoeften daar en aan de doelstellingen van het 
samenwerkingsbeleid van de EU.

Tevens is het noodzakelijk dat een minimum wordt vastgesteld als begrotingsdoelstelling voor 
de internationale samenwerkingsactiviteiten van het Zevende kaderprogramma, waarvoor, 
rekening houdend met het bedrag van het zesde kaderprogramma, ongeveer 3,5%, nu 5%  
wordt voorgesteld, waarvan 2% voor specifieke geografische horizontale ondersteunende 
acties.
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Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 112
Bijlage I, punt 6, 'Internationale samenwerkingsactiviteiten', kopje 'Aanpak', alinea 2

De themageoriënteerde acties inzake 
internationale onderzoekssamenwerking 
worden uitgevoerd in het kader van het 
specifieke programma “Samenwerking”. De 
internationale acties op het gebied van 
menselijk potentieel worden uitgevoerd in 
het kader van het specifieke programma 
“Mensen”. De horizontale ondersteunende 
activiteiten voor internationale samenwerking 
worden in dit programma beschreven. Er 
wordt gezorgd voor algemene coördinatie 
van de internationale samenwerkingsacties 
binnen de verschillende programma's.

De themageoriënteerde acties inzake 
internationale onderzoekssamenwerking 
worden uitgevoerd in het kader van het 
programma “Samenwerking”. De 
internationale acties op het gebied van 
menselijk potentieel en speerpuntonderzoek 
worden uitgevoerd in het kader van 
respectievelijk het programma “Mensen” en 
het programma "Ideeën". De activiteiten 
voor internationale samenwerking met 
inbegrip van maatregelen ter 
ondersteuning van de tenuitvoerlegging 
van de Europese strategie voor 
internationale wetenschappelijke 
samenwerking worden in dit programma 
beschreven. Er wordt gezorgd voor 
algemene coördinatie van de internationale 
samenwerkingsacties binnen de verschillende 
programma's.

Or. en

Motivering

Speerpuntonderzoek moet open staan voor internationale samenwerking en zoals in 
amendement 1 wordt gesteld dienen activiteiten van wederzijds belang die niet kunnen worden 
gezien als horizontale activiteiten en die niet worden gefinancierd door de andere specifieke 
programma's, onder dit hoofd te vallen. Bovendien is het zinloos een algemene strategie vast 
te stellen zonder te zorgen voor de financiële middelen om haar ten uitvoer te leggen. Deze 
middelen moeten worden opgevoerd onder het hoofd "Internationale 
samenwerkingsactiviteiten" en worden gebruikt om fragmentering te voorkomen tussen de 
thematische prioriteiten en de specifieke programma's en synergie te ontwikkelen met ander
beleid zoals het beleid voor ontwikkelingshulp.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 113
Bijlage I, punt 6, 'Internationale samenwerkingsactiviteiten', kopje 'Aanpak', alinea 2
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De themageoriënteerde acties inzake 
internationale onderzoekssamenwerking 
worden uitgevoerd in het kader van het 
specifieke programma “Samenwerking”. De 
internationale acties op het gebied van 
menselijk potentieel worden uitgevoerd in 
het kader van het specifieke programma 
“Mensen”. De horizontale ondersteunende 
activiteiten voor internationale samenwerking 
worden in dit programma beschreven. Er 
wordt gezorgd voor algemene coördinatie 
van de internationale samenwerkingsacties 
binnen de verschillende programma's.

De themageoriënteerde acties inzake 
internationale onderzoekssamenwerking 
worden uitgevoerd in het kader van het 
specifieke programma “Samenwerking”. De 
internationale acties op het gebied van 
menselijk potentieel worden uitgevoerd in 
het kader van het specifieke programma 
“Mensen”. De horizontale ondersteunende 
activiteiten voor internationale 
samenwerking, alsmede de specifieke 
samenwerkingsacties worden in dit 
programma beschreven. Er wordt gezorgd 
voor algemene coördinatie van de 
internationale samenwerkingsacties binnen de 
verschillende programma's.

Or. fr

Motivering

Dit deel van het programma mag niet beperkt blijven tot de horizontale activiteiten van 
coördinatie, maar moet ook de financiering beogen van projecten die niet per se verband 
houden met de prioritaire thema's van het programma "Samenwerking".

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 114
Bijlage I, punt 6, 'Internationale samenwerkingsactiviteiten', kopje 'Activiteiten', bolletje 1, 

alinea 1



PE 374.088v02-00 86/82 AM\619606NL.doc

NL

De prioriteiten op het gebied van W&T-
samenwerking van de EU worden gebaseerd 
op een brede beleidsdialoog met 
partnersteden en –regio's, rekening houdend 
met hun socio-culturele situatie en 
onderzoekscapaciteit. Deze dialoog voor 
W&T-samenwerking wordt op verschillende 
niveaus gevoerd: in het kader van 
internationale fora (de verschillende VN-
conventies); in geïnstitutionaliseerde bi-
regionale dialogen tussen Azië en Europa 
(ASEM); tussen Latijns-Amerika, het 
Caribische gebied en de EU (ALCUE) met 
het mediterrane partnerschap en het 
partnerschap met de Westelijke Balkan; 
tussen de EU en de landen van Afrika, het 
Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) 
met Oost Europa, de Kaukasus & Centraal 
Azië; en bilaterale en multilaterale 
overeenkomsten alsmede door middel van 
informele transregionale bijeenkomsten van 
wetenschappers en andere maatschappelijke 
partners.

De prioriteiten op het gebied van W&T-
samenwerking van de EU worden gebaseerd 
op een brede beleidsdialoog met 
partnersteden en –regio's, rekening houdend 
met hun socio-culturele situatie en 
onderzoekscapaciteit, waarbij gebruik kan 
worden gemaakt van de ervaring van de 
INCO-netten. Deze dialoog voor W&T-
samenwerking wordt op verschillende 
niveaus gevoerd: in het kader van 
internationale fora (de verschillende VN-
conventies); in geïnstitutionaliseerde bi-
regionale dialogen tussen Azië en Europa 
(ASEM); tussen Latijns-Amerika, het 
Caribische gebied en de EU (ALCUE) met 
het mediterrane partnerschap en het 
partnerschap met de Westelijke Balkan; 
tussen de EU en de landen van Afrika, het 
Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) 
met Oost Europa, de Kaukasus & Centraal 
Azië; en bilaterale en multilaterale 
overeenkomsten alsmede door middel van 
informele transregionale bijeenkomsten van 
wetenschappers en andere maatschappelijke 
partners.

Or. es

Motivering

Zo wordt het voorstel voor samenwerking met geassocieerde landen duidelijk, in 
nabuurschapsbetrekkingen, in ontwikkeling, enz. zoals ook het geval was bij het zesde 
kaderprogramma, en uitgevoerd met acties van het type INCO (erkend door de internationale 
gemeenschap).

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 115
Bijlage III, alinea 1
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Overeenkomstig bijlage II verleent de 
Gemeenschap een subsidie (coördinatie- en 
ondersteuningsactie) aan de Europese 
Investeringsbank (EIB). Deze subsidie draagt 
bij aan de doelstelling van de Gemeenschap 
om particuliere investeringen in onderzoek te 
bevorderen door het vergroten van de 
risicobeheercapaciteit van de EIB, hetgeen 
de mogelijkheid biedt tot (i) een groter 
volume aan EIB-leningen voor een bepaald 
risiconiveau en (ii) de financiering van 
risicovollere O&O-activiteiten dan zonder 
een dergelijke Gemeenschapssteun mogelijk 
zou zijn. 

Overeenkomstig bijlage II verleent de 
Gemeenschap een subsidie (coördinatie- en 
ondersteuningsactie) aan de Europese 
Investeringsbank (EIB) die een partner zal 
zijn met gedeeld risico. Deze subsidie draagt 
bij aan de doelstelling van de Gemeenschap 
om particuliere investeringen in onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie te bevorderen door het 
vergroten van de risicobeheercapaciteit van 
de EIB, hetgeen de mogelijkheid biedt tot (i) 
een groter volume aan EIB-leningen en 
garanties voor een bepaald risiconiveau en 
(ii) de financiering van risicovollere O&O-
activiteiten dan zonder een dergelijke 
Gemeenschapssteun mogelijk zou zijn. 

Or. es

Motivering

Om de rol van de EIB duidelijk te laten uitkomen.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 116
Bijlage III, alinea 2

De EIB leent fondsen die van internationale 
markten worden aangetrokken 
overeenkomstig de standaardregels, -
regelingen en -procedures. Vervolgens 
gebruikt ze deze subsidie, tezamen met haar 
eigen middelen, voor provisies en 
kapitaaltoewijzing binnen de bank om een 
deel van de risico's te dekken die 
samenhangen met deze leningen voor in 
aanmerking komende grote Europese O&O-
activiteiten.

De EIB leent fondsen die van internationale 
markten worden aangetrokken 
overeenkomstig de standaardregels, -
regelingen en -procedures. Vervolgens 
gebruikt ze deze subsidie, tezamen met haar 
eigen middelen, voor provisies en 
kapitaaltoewijzing binnen de bank om een 
deel van de risico's te dekken die 
samenhangen met deze leningen voor in 
aanmerking komende Europese O&O-
activiteiten.

Or. es

Motivering
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De toegang tot de EIB moet op geen enkele wijze worden beperkt; de kredieten moeten niet 
alleen beschikbaar komen voor "grote" activiteiten.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 117
Bijlage III, alinea 5, bolletje 2

• De subsidiabele grote Europese OTO-
activiteiten. De door de Commissie in het 
kader van dit specifieke programma 
gefinancierde ontwikkeling van 
onderzoeksinfrastructuren is bij verstek 
automatisch subsidiabel. Ook andere 
onderzoeksinfrastructuren kunnen in
aanmerking worden genomen. In 
overeenstemming met de ingevolge artikel 
167 van het Verdrag vastgestelde 
verordening stelt de subsidieovereenkomst 
ook de procedurevoorschriften vast en 
waarborgt zij dat de Gemeenschap onder 
bepaalde omstandigheden zijn veto kan 
uitspreken tegen het gebruik van de subsidie 
voor een door de EIB voorgestelde lening.

• De subsidiabele Europese OTO-
activiteiten. De door de Commissie in het 
kader van dit specifieke programma 
gefinancierde ontwikkeling van 
onderzoeksinfrastructuren is bij verstek 
automatisch subsidiabel. Ook andere 
onderzoeksinfrastructuren kunnen in 
aanmerking worden genomen. De 
kandidaten, ongeacht hun afmetingen (met 
inbegrip van KMO's), kunnen van dit 
instrument gebruik maken voor de 
financiering van hun activiteiten. In 
overeenstemming met de ingevolge artikel 
167 van het Verdrag vastgestelde 
verordening stelt de subsidieovereenkomst 
ook de procedurevoorschriften vast en 
waarborgt zij dat de Gemeenschap onder 
bepaalde omstandigheden zijn veto kan 
uitspreken tegen het gebruik van de subsidie 
voor een door de EIB voorgestelde lening.

Or. es

Motivering

Grenzen stellen aan de afmetingen om te kunnen delen in de kredieten van de EIB betekent 
duidelijk een nadeel voor KMO's en druist in tegen de geest van het specifieke programma.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 118
Bijlage IV, titel en alinea 1

Coördinatie van niet-communautaire 
onderzoeksprogramma's

Gemeenschappelijke tenuitvoerlegging van 
niet-communautaire onderzoeksprogramma's



AM\619606NL.doc 89/82 PE 374.088v02-00

NL

Een initiatief voor de gemeenschappelijke 
tenuitvoerlegging van nationale 
onderzoekprogramma's is hieronder 
omschreven en zal onderwerp zijn van een 
afzonderlijke beschikking op basis van artikel 
169 van het Verdrag. Verdere initiatieven 
kunnen worden vastgesteld en voorgesteld 
gedurende de tenuitvoerlegging van het 
zevende kaderprogramma.

Hieronder is een initiatief omschreven dat als 
basis zal dienen voor de gemeenschappelijke 
tenuitvoerlegging van nationale 
onderzoekprogramma's en dat onderwerp 
zou kunnen zijn van een afzonderlijke 
beschikking op basis van artikel 169 van het 
Verdrag. Verdere initiatieven kunnen worden 
vastgesteld en voorgesteld gedurende de 
tenuitvoerlegging van het zevende 
kaderprogramma.

Or. es

Motivering

Ter verduidelijking omdat de programma's veeleer gemeenschappelijk  worden 
"tenuitvoergelegd" dan "gecoördineerd".

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 119
Bijlage IV, alinea 2

In het geval van deze beschikking wordt een 
specifieke uitvoeringsstructuur opgezet, 
tezamen met de organisatiestructuur en 
passende beheerslichamen die nodig zijn voor 
de uitvoering van de actie. Overeenkomstig 
bijlage II zal de Gemeenschap financiële 
steun aan het initiatief verstrekken en actief 
deelnemen aan de tenuitvoerlegging met de 
meest adequate middelen voor de actie.

In het geval van deze beschikking wordt een 
specifieke uitvoeringsstructuur opgezet, 
tezamen met de organisatiestructuur en 
passende beheerslichamen die nodig zijn voor 
de uitvoering van de actie. Overeenkomstig 
bijlage II kan de Gemeenschap financiële 
steun aan het initiatief verstrekken en actief 
deelnemen aan de tenuitvoerlegging met de 
meest adequate middelen voor de actie.

Or. es

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 120
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Bijlage IV, bolletje 1, subtitel en alinea 1

• Initiatief uit hoofde van artikel 169 
betreffende KMO's die onderzoek uitvoeren

• Initiatief uit hoofde van artikel 169 
betreffende KMO's die actief zijn op het 
gebied van technologische ontwikkeling

Doel is het opzetten en uitvoeren van een 
gezamenlijk O&O-programma ten behoeve 
van KMO's die onderzoek uitvoeren
teneinde hun onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit te ontwikkelen. Op basis 
van EUREKA bevordert en ondersteunt dit 
initiatief de door dergelijke KMO's geleide 
transnationale O&O-projecten. Dit initiatief 
vormt een aanvulling op andere op KMO's 
gerichte acties die worden uitgevoerd in het 
kader van het zevende kaderprogramma.

Doel is het opzetten en uitvoeren van een 
gezamenlijk O&O-programma ten behoeve 
van KMO's die actief zijn op het gebied van 
technologische ontwikkeling teneinde hun 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit te 
ontwikkelen. Op basis van EUREKA 
bevordert dit initiatief projecten die zijn 
gericht op innoverende markten en 
ondersteunt het de door dergelijke KMO's 
geleide transnationale O&O-projecten. Dit 
initiatief vormt een aanvulling op andere op 
KMO's gerichte acties die worden uitgevoerd 
in het kader van het zevende 
kaderprogramma.

Or. es

Motivering

Ter invoering van de technologische ontwikkeling en innovatie, naast het onderzoek.


