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Voorstel voor een beschikking (COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Amendement 12
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) De activiteiten gericht op het 
leveren van een bijdrage aan het 
gezamenlijk programma Eurostars bestaan 
voornamelijk uit O&O-activiteiten die 
worden aangestuurd door één of meerdere 
O&O verrichtende KMO's die in de 
deelnemende lidstaten en de andere 
deelnemende landen zijn gevestigd. Voor 
elk via een uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen geselecteerd project 
voert/voeren de O&O verrichtende 
KMO/KMO's collectief ten minste 50% van 
alle O&O-activiteiten binnen dat project 
uit.

Or. en
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Motivering

Met de in de artikelen genoemde vaste limiet van 50% worden te veel O&O verrichtende 
KMO's uitgesloten. Door in de overwegingen het doel van 50% op te nemen, wordt de Groep 
op hoog niveau aangespoord te kiezen voor KMO's met een bijdrage van ten minste 50%, met 
de mogelijkheid van uitzonderingen voor meer marktgerichte KMO's.

Amendement ingediend door Dragoş Florin David

Amendement 13
Overweging 20

(20) Om het gezamenlijk programma 
Eurostars efficiënt uit te voeren, dient de 
specifieke uitvoeringsstructuur financiële 
steun te verlenen aan derden die deelnemen 
aan het gezamenlijk programma Eurostars 
en zijn geselecteerd ingevolge uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen.

(20) Om het gezamenlijk programma 
Eurostars efficiënt uit te voeren, dient de 
specifieke uitvoeringsstructuur financiële 
steun te verlenen aan derden die deelnemen 
aan het gezamenlijk programma Eurostars 
en zijn geselecteerd ingevolge uitnodigingen 
tot het indienen van voorstellen, ingedeeld 
in volgorde van indiening van in 
aanmerking komende projecten. 

Or. ro

Motivering

Het programma Eurostars moet transparant en niet-bureaucratisch functioneren, hetgeen 
bereikt kan worden met een forfaitair bedrag of de betaling van een vast bedrag.

Amendement ingediend door Gunnar Hökmark

Amendement 14
Overweging 27 bis (nieuw)

(27 bis) De monitoring van de uitvoering 
van het gezamenlijk programma Eurostars 
dient kostenefficiënt te zijn en mag voor 
kleine en middelgrote ondernemingen die
eraan deelnemen geen onnodige lasten met 
zich meebrengen. De vereisten dienen 
duidelijk en relevant te zijn, en zo 
geformuleerd dat de individuele 
ondernemingen de hun gestelde vragen op 
basis van hun activiteiten gemakkelijk 



AM\705780NL.doc 3/5 PE400.592v01-00

NL

kunnen beantwoorden.  

Or. sv

Amendement ingediend door Dragoş Florin David

Amendement 15
Overweging 27 bis (nieuw)

(27 bis) De Commissie dient een database 
op te zetten met daarin de resultaten van de 
projecten, en deze informatie beschikbaar 
te stellen voor een periode van ten minste 
twee jaar. 

Or. ro

Motivering

Het is een belangrijk een Europese onderzoek- en innovatiedatabase op te zetten.

Amendement ingediend door Gunnar Hökmark

Amendement 16
Artikel 13, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Indien uit de in lid 2 bedoelde 
evaluatie blijkt dat de steuncriteria zo 
streng zijn dat onvoldoende voorstellen 
voor steun in aanmerking komen, passen 
de Commissie en de specifieke 
uitvoeringsstructuur de in artikel 4 
genoemde algemene overeenkomst aan en 
wijzigen ze deze criteria.  De 
vereenvoudiging van regelgeving in 
verband met de administratieve lasten voor 
ondernemingen geldt ook voor de contacten 
van de Commissie met de betrokken 
partijen in verband met deze aspecten.

Or. sv



PE400.592v01-00 4/5 AM\705780NL.doc

NL

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 17
Bijlage I, Afdeling II, Activiteiten, punt 2

wat het kerndeel betreft uitgevoerd door de 
O&O verrichtende KMO's, die minstens 
50% van de O&O binnen het project moeten 
bekostigen. Zo nodig mag in het kader van 
het project beperkt uitbesteed worden.

wat het kerndeel betreft uitgevoerd door de 
O&O verrichtende KMO's. Voor elk project 
voert/voeren de O&O verrichtende 
KMO/KMO's collectief minstens 50% van 
alle O&O-activiteiten binnen het project uit.
Zo nodig mag in het kader van het project 
beperkt uitbesteed worden.

Or. en

Motivering

The Eurostars Joint Programme is targeting R&D performing SMEs. It will financially 
support projects initiated and driven by such SMEs. Within FP7, there are already specific 
actions for SMEs with little or no research capacities, under "research for the benefit of 
SMEs" in the Capacities Specific Programme. A main requirement within Eurostars is 
therefore that the participating R&D performing SMEs should be able to carry out the major 
part of the R&D work themselves, but of course in collaboration with other partners, which 
can be other SMEs, large enterprises, research institutions or universities. It is important to 
note that it is the group of participation R&D performing SMEs which should collectively 
participate in at least 50% of R&D effort within the project, and not each individual SME 
participant.

Amendement ingediend door Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Amendement 18
Bijlage I, afdeling II, Activiteiten, punt 2

wat het kerndeel betreft uitgevoerd door de 
O&O verrichtende KMO's, die minstens 
50% van de O&O binnen het project 
moeten bekostigen. Zo nodig mag in het 
kader van het project beperkt uitbesteed 
worden.

wat het kerndeel betreft uitgevoerd door de 
O&O verrichtende KMO's. Zo nodig mag in 
het kader van het project beperkt uitbesteed 
worden.

Or. en
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Motivering

Met een vaste limiet van 50% vallen te veel O&O verrichtende KMO's buiten de boot. Door in 
de overwegingen het doel van 50% op te nemen, wordt de Groep op hoog niveau 
aangespoord te kiezen voor KMO's met een bijdrage van ten minste 50%, met de mogelijkheid 
van uitzonderingen voor meer marktgerichte KMO's.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 19
Bijlage I, afdeling IV, Uitvoering van het programma, alinea 1 bis (nieuw)

De specifieke uitvoeringsstructuur neemt 
zowel in het programma in het algemeen, 
als in afzonderlijke projecten passende 
maatregelen gericht op erkenning van de 
bijdrage van de Gemeenschap aan het 
gezamenlijk programma Eurostars, 
inclusief het gebruik van een 
Gemeenschapslogo in alle publicaties die 
met het gezamenlijk programma Eurostars 
verband houden.

Or. en

Motivering

De bijdrage van de Europese Unie moet zichtbaar worden gemaakt.
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