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Amendment 4
Neena Gill

Proposal for a decision
Recital 2

Text proposed by the Council Amendment

(2) Article 11(b) of the Agreement 
provides as follows: 'This Agreement shall 
be concluded for an initial period of five 
years and may be renewed by mutual 
agreement between the Parties after 
evaluation during the last year of each 
successive period.'.

(2) Article 11(b) of the Agreement 
provides as follows: 'This Agreement shall 
be concluded for an initial period of five 
years and may be renewed by mutual 
agreement between the Parties after 
evaluation during the last year of each 
successive period.'. In addition, a mid 
term evaluation should be carried out 
half way through the period.

Or. en

Justification

Given Framework Programme Seven  increases the opportunities for international cooperation 
with third countries across all themes this should boost more cooperative research activities. 
Therefore, an additional evaluation of progress of the activities within the agreement is required. 
Evaluation is needed to make a tangible difference to the Agreement, if this takes place mid term, 
adjustments could be made to the remainder of the programme if it is not working to its full 
potential.

Amendment 5
Neena Gill

Proposal for a decision
Recital 3 a (new)

Text proposed by the Council Amendment

(3a) Responsibility for the efficient 
coordination and facilitation of 
cooperative activities under the 
Agreement rests with the EC-India S&T 
Steering Committee and it is desirable 
that the committee meet annually to 
review the work programme and that its 
rules of procedure be based on the 
principles of transparency and 
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accountability.

Or. en

Justification

The impact assessment of the Agreement suggests that the  Steering Committee did not meet 
enough, and more regular meetings could improve coordination.

Amendment 6
Neena Gill

Proposal for a decision
Recital 3b (new)

Text proposed by the Council Amendment

(3b) In the implementation of the 
Agreement, a joint effort should be made 
to increase the participation of the 
Community and India in each other´s 
research programmes and boost the 
number of exchanges of researchers 
between the Community and India.

Or. en

Justification

The impact assessment of scientific cooperation between EU and India revealed that EU 
participation in Indian research programmes is particularly low. Therefore, both parties need to 
jointly take action to reduce this imbalance. Joint calls for proposals could be one possibility to 
address this. A second problem revealed is the low number of exchanges of scientists. There is a 
large potential for this to be increased through building on programmes such as Marie Curie 
Actions.
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Amendment 7
Christian Ehler

Proposal for a decision
Recital 3d (new)

Text proposed by the Council Amendment

(3d) Die Vergleichbarkeit von 
Informationen und die Verbesserung der 
Datengrundlage aus gemeinsamer 
Forschungstätigkeit, die im Rahmen des 
Abkommens durchgeführt wird, sollte ein 
vorrangiges Ziel sein.

Or. de

Justification

Für die Bewertung der Ergebnisse der Kooperation ist die Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit 
von Daten eine entscheidende Vorraussetzung.

Amendment 8
Christian Ehler

Proposal for a decision
Recital 3e (new)

Text proposed by the Council Amendment

(3e) Die neue Priorität, die der Energie-
und Klimapolitik sowie der notwendigen 
Entwicklung innovativer 
Energietechnologien eingeräumt wird, 
sollte auch bei der Durchführung des 
Abkommens berücksichtigt werden. 
Gemeinsame Anstrengungen und 
Initiativen beispielsweise bei der 
Entwicklung wirtschaftlicher CCS-
Technologien liegt im herausgehobenen 
Interesse beider Partner.

Or. de
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Justification

Die zunehmende Bedeutung der Entwicklung neuer Energietechnologien sollte sich auch in der 
gemeinsamen Forschungsagenda niederschlagen.

Amendment 9
Christian Ehler

Proposal for a decision
Recital 3f (new)

Text proposed by the Council Amendment

(3f) Das Prinzip der Reziprozität muss bei 
der Durchführung des Abkommens 
stärker voran gebracht werden.

Or. de

Justification

Im Impact Assessment wird darauf hingewiesen, dass der Zugang zu indischer 
Forschungsförderung durch bilaterale Abkommen hergestellt wird, und dass die Reziprozität 
durch unterschiedliche Förderstrukturen erschwert wird.

Amendment 10
Neena Gill

Proposal for a decision
Recital 5

Text proposed by the Council Amendment

(5) The Agreement aimed at renewing the 
Agreement for scientific and technological 
cooperation between the European 
Community and the Government of the 
Republic of India should be approved on 
behalf of the Community.

(5) The Agreement aimed at renewing the 
Agreement for scientific and technological 
cooperation between the European 
Community and the Government of the 
Republic of India should be approved on 
behalf of the Community as it is a key 
element in achieving the ambitions of the 
EU-India Strategic Partnership signed in 
2004 and in pursuing broader political 
goals.

Or. en
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Justification

The S&T agreement has real potential to help meet the objectives of the EU-India strategic 
partnership and to pursue broader policy goals such as combating climate change, safe and 
efficient road transport and health. It is important to have a greater feedback of the results and 
emerging needs back into the political process and dialogue.This is necessary to stress here 
because the original agreement was signed in 2001 before the strategic partnership 2004.

Amendement 4
Neena Gill

Ontwerpbesluit
Overweging 2

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 11, onder b), van de 
overeenkomst bepaalt: "Deze 
overeenkomst wordt gesloten voor een 
eerste periode van vijf jaar en kan in 
onderlinge overeenstemming worden 
verlengd na een evaluatie in het laatste jaar 
van elke opeenvolgende periode van vijf 
jaar.".

(2) Artikel 11, onder b), van de 
overeenkomst bepaalt: "Deze 
overeenkomst wordt gesloten voor een 
eerste periode van vijf jaar en kan in 
onderlinge overeenstemming worden 
verlengd na een evaluatie in het laatste 
jaar van elke opeenvolgende periode van 
vijf jaar.". Voorts moet er halverwege de 
looptijd een tussentijdse evaluatie worden 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Daar door het zevende kaderprogramma de mogelijkheden voor internationale samenwerking 
met derde landen in alle sectoren worden uitgebreid, worden meer op samenwerking gebaseerde 
onderzoekwerkzaamheden hierdoor waarschijnlijk bevorderd. Een aanvullende beoordeling van 
de voortgang van de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst is dus vereist. Evaluatie 
is noodzakelijk om de overeenkomst in concrete zin te veranderen; indien zij halverwege 
plaatsvindt kunnen er wijzigingen worden aangebracht in de rest van het programma als dit niet 
alle mogelijkheden benut.
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Amendement 5
Neena Gill

Ontwerpbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het W&T-Stuurcomité EG-India 
blijft verantwoordelijk voor de doelmatige 
coördinatie en vergemakkelijking van de 
samenwerkingsactiviteiten in het kader 
van de Overeenkomst en het is wenselijk 
dat het comité ieder jaar bijeen komt om 
het werkprogramma te bezien en dat het 
reglement van het comité gebaseerd wordt 
op de beginselen openbaarheid en 
controleerbaarheid.

Or. en

Motivering

De effectbeoordeling van de Overeenkomst wijst erop dat het Stuurcomité niet vaak genoeg 
bijeen is gekomen en de coördinatie zou kunnen verbeteren door regelmatiger bijeenkomsten.

Amendement 6
Neena Gill

Ontwerpbesluit
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de tenuitvoerlegging van 
de Overeenkomst moet gezamenlijk 
worden getracht de deelname van de 
Gemeenschap en India in elkaars 
onderzoekprogramma's uit te breiden en 
het aantal uitwisselingen van 
onderzoekers tussen de Gemeenschap en 
India op te voeren.

Or. en
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Motivering

Uit de effectbeoordeling van de wetenschappelijke samenwerking tussen de EU en India blijkt 
dat de deelname van de EU aan Indiase onderzoekprogramma's bijzonder beperkt is. Beide 
partijen moeten dus gezamenlijk maatregelen nemen om dit gebrek aan evenwicht te 
verminderen. Een mogelijke aanpak zouden kunnen zijn gezamenlijke uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen. Het tweede probleem dat aan de dag is gekomen is het geringe aantal 
uitwisselingen van wetenschappers. Dit kan op aanzienlijk worden opgevoerd op basis van 
programma's zoals De Marie Curie Acties.

Amendement 7
Christian Ehler

Ontwerpbesluit
Overweging 3 quinquies (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) De mogelijkheid gegevens te 
vergelijken en verbetering van de 
fundamentele gegevens die voortkomen 
uit gezamenlijke onderzoeksactiviteiten 
die in het kader van de overeenkomst 
worden uitgevoerd, moeten prioritaire 
doelstellingen zijn.

Or. de

Motivering

Voor de evaluatie van de samenwerkingsresultaten is het van doorslaggevende betekenis dat 
gegevens beschikbaar en vergelijkbaar zijn.

Amendement 8
Christian Ehler

Ontwerpbesluit
Overweging 3 sexies (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(3 sexies) Met de prioriteit die 
tegenwoordig wordt toegekend aan het 
energie- en klimaatbeleid en aan de 
noodzakelijke ontwikkeling van 
innovatieve energietechnologieën,  moet 
ook bij de tenuitvoerlegging van de 
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Overeenkomst rekening worden 
gehouden. Gemeenschappelijke 
inspanningen en initiatieven, bij 
voorbeeld in verband met de ontwikkeling 
van commerciële CCS-technologieën is 
voor beide partners van eminent belang.

Or. de

Motivering

De toenemende betekenis van de ontwikkeling van nieuwe energietechnologieën moet ook 
doorklinken in de gemeenschappelijke agenda voor onderzoek.

Amendement 9
Christian Ehler

Ontwerpbesluit
Overweging 3 septies (nieuw)

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(3 septies) Bij de tenuitvoerlegging van de 
Overeenkomst moet er meer nadruk 
vallen op het wederkerigheidsbeginsel.

Or. de

Motivering

In de effectbeoordeling wordt erop gewezen dat de Indiase onderzoeksstimuli door middel van
bilaterale overeenkomsten toegankelijk zijn en dat de wederkerigheid door een aantal 
aanmoedigingsstructuren wordt bemoeilijkt.

Amendement 10
Neena Gill

Ontwerpbesluit
Overweging 5

Door de Raad voorgestelde tekst Amendement

(5) De Overeenkomst tot hernieuwing van 
de Overeenkomst voor wetenschappelijke 

(5) De Overeenkomst tot hernieuwing van 
de Overeenkomst voor wetenschappelijke 
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en technologische samenwerking tussen de 
Europese Gemeenschap en de regering van 
de Republiek India dient namens de 
Gemeenschap te worden goedgekeurd,

en technologische samenwerking tussen de 
Europese Gemeenschap en de regering van 
de Republiek India dient namens de 
Gemeenschap te worden goedgekeurd 
aangezien dit het sleutelelement is in de 
verwezenlijking van het in 2004 
ondertekende Strategische 
Samenwerkingsverband tussen de EU en 
India en bij het nastreven van 
uitgebreidere politieke doelen.

Or. en

Motivering

De W&T-Overeenkomst biedt reële mogelijkheden om bij te dragen tot verwezenlijking van de 
doelen van het strategische samenwerkingsverband tussen de EU en India en het nastreven van 
uitgebreidere politieke doelen zoals bestrijding van de klimaatverandering, veilig en doelmatig 
wegvervoer en gezondheid. Het is belang de resultaten en de behoeften die ontstaan in hogere 
mate terug te koppelen naar het politieke proces en debat. Hierop moet op deze plek met nadruk 
worden gewezen daar de oorspronkelijke overeenkomst in 2001 is ondertekend, vóór het 
strategisch samenwerkingsverband van 2004.
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