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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifiek 
programma dat door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek door middel van 
eigen acties moet worden uitgevoerd op grond van het zevende kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013)
(COM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0439)1,

– gelet op artikel 166 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0380/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Begrotingscommissie (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) aandacht moet worden 
geschonken aan het feit dat met 
overheidsgeld gefinancierd onderzoek 
hoofdzakelijk gericht moet zijn op 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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publieke behoeften en prioriteiten en 
complementariteit met het met particulier 
geld gefinancierd onderzoek moet 
nastreven;

Amendement 2
Overweging 4

(4) De eigen acties van het GCO moeten 
door middel van onderhavig specifiek 
programma worden geïmplementeerd. Bij 
de uitvoering van dit specifiek programma 
in overeenstemming met zijn opdracht 
moet het GCO vooral de nadruk leggen op 
gebieden die van cruciaal belang zijn voor 
de Unie: voorspoed in een kennisintensieve 
maatschappij, solidariteit en verantwoord 
beheer van middelen, veiligheid en vrijheid 
en Europa als wereldpartner. 

(4) De eigen acties van het GCO moeten 
door middel van onderhavig specifiek 
programma worden geïmplementeerd. Bij 
de uitvoering van dit specifiek programma 
in overeenstemming met zijn opdracht 
moet het GCO vooral de nadruk leggen op 
gebieden die van cruciaal belang zijn voor 
de Unie: voorspoed en sociaal welzijn in 
een kennisintensieve maatschappij, 
solidariteit, duurzaamheid en verantwoord 
beheer van middelen, veiligheid en vrijheid 
en Europa als wereldpartner. 

Amendement 3
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) geen communautaire steun zal 
worden verstrekt aan 
onderzoeksactiviteiten die stimulansen 
verstrekken tot de exploitatie van vrouwen 
en de commercialisering van hun 
lichamen door het verstrekken van 
eicellen als "grondstof" voor de productie 
van embryo's, embryonale stamcellen en 
cellijnen daarvan. De  financiële steun 
van de EU op dit gebied zou moeten 
worden geconcentreerd op alternatieven,
zoals onderzoek op somatische stamcellen 
of stamcellen uit navelstrengen, 
praktijken die in alle lidstaten worden 
geaccepteerd en reeds tot succesrijke 
behandeling van patiënten geleid hebben.

Amendement 4
Overweging 4 ter (nieuw)
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(4 ter) In het licht van de resolutie van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties van 8 maart 2005 (A/RES/59/280), 
waarin expliciet verwezen wordt naar de 
noodzaak om gezondheidsrisico's te 
vermijden en de exploitatie van vrouwen 
te voorkomen, benadrukt het Europees 
Parlement dat het van groot belang is om 
uit te sluiten dat er in het kader van enig 
programma van de EU financiële steun 
wordt verleend aan het klonen van 
menselijke wezens.

Amendement 5
Overweging 9

(9) De onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd uit hoofde van dit specifiek 
programma moeten de fundamentele 
ethische beginselen respecteren, inclusief 
die welke zijn neergelegd in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie. 

(9) De onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd uit hoofde van dit specifiek 
programma, zoals dit is vastgelegd in de 
aanbevelingen van de Europese Raad van 
Gotenburg, moeten de fundamentele 
ethische beginselen respecteren, inclusief 
die welke zijn neergelegd in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie
en het Verdrag inzake Mensenrechten en 
Medische Biologie van de Raad van 
Europa, waarnaar wordt verwezen in de 
resolutie van het Europees Parlement van 
10 maart 2005 betreffende de handel in 
menselijke eicellen (1).
____________
1 PB C 320 E van 15.12.2005, blz. 251.

Amendement 6
Overweging 10

(10) Het GCO moet extra middelen blijven 
genereren via concurrerende activiteiten, 
onder meer deelname aan de acties onder 
contract van het kaderprogramma, werk 
voor derden en in mindere mate de 
exploitatie van de intellectuele eigendom.

(10) Het GCO moet extra middelen blijven 
genereren via concurrerende activiteiten, 
onder meer deelname aan de acties onder 
contract van het kaderprogramma, werk 
voor derden en in mindere mate de 
exploitatie van de intellectuele eigendom, 
en daarbij de uitwisseling van kennis 
bevorderen.
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Motivering

Dit is in overeenstemming met wat de Commissie zelf op bladzijde 2 verklaart.

Amendement 7
Overweging 13

(13) De Commissie dient te gelegener tijd 
ervoor te zorgen dat een onafhankelijke 
beoordeling plaatsvindt van de uitgevoerde 
activiteiten op de onder dit programma 
vallende gebieden.

(13) De Commissie dient te gelegener tijd 
ervoor te zorgen dat een onafhankelijke 
beoordeling plaatsvindt van de uitgevoerde 
activiteiten op de gebieden die vallen 
onder dit programma, dat de criteria op het 
gebied van milieu, sociale zaken, 
gezondheid en dierenwelzijn zou 
omvatten..

Motivering

Op grond van het aan het Verdrag gehechte protocol inzake dierenbescherming en 
dierenwelzijn zijn de landen van de Gemeenschap verplicht bij het formuleren en ten uitvoer 
leggen van communautaire beleidsmaatregelen, en dus ook op het  gebied van onderzoek, 
rekening te houden met de behoeften van dieren.

Amendement 8
Artikel 4, lid 2

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

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

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

– onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op 
het klonen van mensen,

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

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

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

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

- onderzoeksactiviteiten waarbij vormen 
van leven als handelswaar worden 
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gebruikt.

Amendement 9
Bijlage, afdeling 2, streepje 2

– zijn aandacht toe te spitsen op 
belangrijke zorgpunten van de samenleving 
die worden gekenmerkt door een 
onderzoekscomponent en door een 
overheersende gemeenschapsdimensie; 

- zijn aandacht toe te spitsen op belangrijke 
zorgpunten van de samenleving die worden 
gekenmerkt door een 
onderzoekscomponent en door een 
overheersende gemeenschapsdimensie, 
waarbij speciale nadruk moet worden 
gelegd op interdisciplinair onderzoekwerk 
en samenwerking tussen experts op 
natuurwetenschappelijk en 
sociaalwetenschappelijk gebied;

Amendement 10
Bijlage, afdeling 2, streepje 3

– partnerschappen te ontwikkelen met 
onderzoekscentra, universiteiten, het 
bedrijfsleven, overheden en regelgevende 
instanties in de lidstaten en met derde 
landen en internationale organisaties;

– partnerschappen te ontwikkelen met 
onderzoekscentra, universiteiten, het 
bedrijfsleven, overheden, 
maatschappelijke organisaties en 
regelgevende instanties in de lidstaten en 
met derde landen en internationale 
organisaties;

Motivering

Ontwikkeling van partnerschappen met maatschappelijke organisaties (civil society 
organisations) is van groot belang en moet worden benadrukt las een van de middelen om de 
dialoog tussen wetenschap en samenleving te intensiveren.

Amendement 11
Bijlage, afdeling 2, streepje 3 bis (nieuw)

– intensivering van de samenwerking met 
andere Europese instellingen, en met 
name met het Europees Parlement;

Motivering

Over dit principe was overeenstemming bereikt op de zitting van de Mededingingsraad van 
13.09.2002 (zie officiële verklaring van de Commissie, addendum op de notulen van 
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vergadering 2451 van de Mededingingsraad te Brussel op 13.09.2002 (I2S23/02ADD1rev1, 
21 oktober 2002) en de Interface-werkgroep EP-GCO  heeft zijn werkzaamheden hervat en 
een nieuwe reeks regelmatige ontmoetingen gestart.

Amendement 12
Bijlage, afdeling 2, alinea 3

Verspreiding van kennis onder de 
verschillende bij deze processen betrokken 
partijen zal een essentieel kenmerk van de 
aanpak zijn. De activiteiten zullen mede 
zijn gericht op het ondersteunen van de 
uitvoering en bewaking van regelgeving en 
op het verspreiden van de beste 
werkwijzen in de EU-25, de kandidaat-
lidstaten en de nabuurlanden. 

Verspreiding van kennis onder de 
verschillende bij deze processen betrokken 
partijen zal een essentieel kenmerk van de 
aanpak zijn. In dit verband zal de dialoog 
tussen wetenschap en samenleving 
worden aangemoedigd. De activiteiten 
zullen mede zijn gericht op het 
ondersteunen van de uitvoering en 
bewaking van regelgeving en op het 
verspreiden van de beste werkwijzen in de 
EU-25, de kandidaat-lidstaten en de 
nabuurlanden. 

Motivering

De dialoog tussen wetenschap en samenleving is van groot belang om een oplossing te vinden 
voor de vertrouwenscrisis ten aanzien van de wetenschap en te voorkomen dat bepaalde 
wetenschappelijke resultaten door de burgers worden verworpen (bijv. ten aanzien van GMO-
producten).

Amendement 13
Bijlage, afdeling 2, alinea 6

Tijdens de hele looptijd van het zevende 
kaderprogramma zullen ten behoeve van 
het EU-beleid op het gebied van externe 
betrekkingen en veiligheid nieuwe 
verzoeken tot het GCO worden gericht. Op 
deze werkterreinen zal gebruik worden 
gemaakt van beveiligde interne informatie-
en analysesystemen waarmee snel kan 
worden gereageerd. Ook zullen in dit 
programma de mondiale en internationale 
dimensies van de werkzaamheden van het 
GCO verder worden ontwikkeld. 

Tijdens de hele looptijd van het zevende 
kaderprogramma zullen ten behoeve van 
het EU-beleid op het gebied van externe 
betrekkingen en veiligheid nieuwe 
verzoeken tot het GCO worden gericht. Op 
deze werkterreinen zal gebruik worden 
gemaakt van beveiligde interne informatie-
en analysesystemen waarmee snel kan 
worden gereageerd. Speciale aandacht zal 
worden geschonken aan 
wetenschappelijke ondersteuning voor het 
Europese nabuurschapsbeleid. Ook zullen 
in dit programma de mondiale en 
internationale dimensies van de 
werkzaamheden van het GCO verder 
worden ontwikkeld. 
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Motivering

Het GCO heeft tot taak om beleidsmaatregelen van de EU te ondersteunen.

Amendement 14
Bijlage, afdeling 2, alinea 8

In het kader van de ondersteuning die het 
GCO voor thematisch beleid biedt, zal het 
op verzoek specifieke projecten opzetten 
die tot doel hebben relevante 
onderzoeksresultaten uit de hele EU beter 
te gebruiken. Op deze wijze zal het GCO 
de voordelen van de kennismaatschappij 
vergroten. 

In het kader van de ondersteuning die het 
GCO voor thematisch beleid biedt, zal het 
op verzoek specifieke projecten opzetten 
die tot doel hebben relevante 
onderzoeksresultaten uit de hele EU beter 
te verspreiden en te gebruiken. Op deze 
wijze zal het GCO de voordelen van de 
kennismaatschappij vergroten. 

Motivering

Kennis moet eerst worden verspreid voordat zij in innovatie kan worden omgezet.

Amendement 15
Bijlage, afdeling 3, punt 3.1, titel

Beleidsthema 1: voorspoed in een 
kennisintensieve maatschappij

Beleidsthema 1: voorspoed en welzijn in 
een kennisintensieve maatschappij

Amendement 16
Bijlage, afdeling 3, punt 3.1.1, alinea 6

De Lissabon-agenda voor groei en 
werkgelegenheid zal worden ondersteund 
door middel van directe kwantitatieve 
sociaal-economische analyses – ook met 
betrekking tot het beginsel van “betere 
regelgeving” – op een aantal 
beleidsterreinen zoals macro-economische 
stabiliteit en groei, financiële 
dienstverlening, aspecten van 
concurrentievermogen, levenslang leren en 
het onderdeel “menselijk kapitaal” van de 
Lissabon-strategie, landbouw, 
klimaatverandering en duurzame energie-
en vervoerssystemen. Het GCO zal 
bijdragen tot een beter inzicht in de relatie 
tussen de verstrekking van onderwijs en de 

De Lissabon-agenda voor groei en 
werkgelegenheid zal worden ondersteund 
door middel van directe kwantitatieve 
sociaal-economische analyses – ook met 
betrekking tot het beginsel van “betere 
regelgeving” – op een aantal 
beleidsterreinen zoals macro-economische 
stabiliteit en groei, financiële 
dienstverlening, aspecten van 
concurrentievermogen, levenslang leren en 
het onderdeel “menselijk kapitaal” van de 
Lissabon-strategie, landbouw, 
klimaatverandering en duurzame energie-
en vervoerssystemen. Het GCO zal 
bijdragen tot een beter inzicht in de relatie 
tussen de verstrekking van onderwijs en de 
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behoeften van de kennismaatschappij, in de 
factoren die van invloed zijn op gelijke 
kansen in het onderwijs, en in de wijze 
waarop een efficiënt gebruik van 
onderwijsmiddelen kan worden bereikt.

behoeften van de kennismaatschappij, in
het circuleren van kennis, in de factoren 
die van invloed zijn op gelijke kansen in 
het onderwijs, en in de wijze waarop een 
efficiënt gebruik van onderwijsmiddelen 
kan worden bereikt, waarbij ondermeer 
ook moet worden verwezen naar de open-
source software.

Motivering

De globalisering van de kennis maakt het uiterst belangrijk om inzicht te krijgen in de 
mechanismen waarmee kennis wordt verspreid.

Amendement 17
Bijlage, afdeling 3, punt 3.1.3, alinea 1, streepje 1

– een referentiesysteem voor duurzame 
energie te realiseren dat met het oog op de 
beleidsbehoeften van de EU W&T-
expertise op het gebied van technologische 
innovatie en ontwikkeling (alle 
energiebronnen) levert;

– een referentiesysteem voor duurzame 
energie te realiseren dat met het oog op de 
beleidsbehoeften van de EU W&T-
expertise op het gebied van technologische 
innovatie en ontwikkeling (alle 
energiebronnen  en doelmatigheid bij het 
eindgebruik van energie) levert;

Amendement 18
Bijlage, afdeling 3, punt 3.1.3, alinea 1, streepje 3

– informatie te verschaffen over de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening voor Europa.

– informatie te verschaffen over de 
betrouwbaarheid van de 
energievoorziening voor Europa en de 
beschikbaarheid van hernieuwbare 
energiebronnen..

Amendement 19
Bijlage, afdeling 3, punt 3.1.3, alinea 2, streepje 3

– de sociale dimensie, met activiteiten op 
gebieden zoals ruimtelijke planning, de 
gevolgen voor de gezondheid en 
bewustmaking. Ook zal aandacht worden 
besteed aan aspecten van de veiligheid en 
zekerheid van vervoer door de lucht, te 
land en over zee. 

– de sociale dimensie, met activiteiten op 
gebieden zoals ruimtelijke planning,
architecturale planning en stadsplanning,
de gevolgen voor de gezondheid en 
bewustmaking. Ook zal aandacht worden 
besteed aan aspecten van duurzaamheid, 
veiligheid en zekerheid van vervoer door 
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de lucht, te land en over zee. 

Amendement 20
Bijlage, afdeling 3, punt 3.1.4

Door de opstelling van prospectieve 
analyses en strategieën met betrekking tot 
de kennismaatschappij zal het GCO de 
totstandbrenging ondersteunen van 
beleidsmaatregelen en instrumenten op het 
gebied van 
informatiemaatschappijtechnologie die 
bijdragen tot een concurrerende Europese 
kennismaatschappij. Groei, solidariteit, 
sociale insluiting en duurzaamheid zullen 
aandachtspunten zijn. Het GCO zal ook 
bijdragen tot de uitvoering van EU-beleid 
dat nauw verbonden is met of sterk 
profiteert van ontwikkelingen op het 
gebied van informatiemaatschappij-
technologie. 
Het gaat daarbij om toepassingen op het 
gebied van e-zakendoen, e-gezondheid, 
persoonlijke veiligheid, e-leren, e-bestuur 
en milieu en ook om de bepaling van de 
mogelijkheden voor nieuwe 
ontwikkelingen bij de uitvoering van de 
overkoepelende Europese strategieën op 
het gebied van groei, sociale insluiting en 
de kwaliteit van het bestaan. 

Door de opstelling van prospectieve 
analyses en strategieën met betrekking tot 
de kennismaatschappij, met nadruk op vrij 
toegankelijke en open-source software, 
zal het GCO de totstandbrenging 
ondersteunen van beleidsmaatregelen en 
instrumenten op het gebied van 
informatiemaatschappijtechnologie die 
bijdragen tot een concurrerende Europese 
kennismaatschappij. Groei, solidariteit, 
sociale insluiting en duurzaamheid zullen 
aandachtspunten zijn. Het GCO zal ook 
bijdragen tot de uitvoering van EU-beleid 
dat nauw verbonden is met of sterk 
profiteert van ontwikkelingen op het 
gebied van informatiemaatschappij-
technologie. Het GCO zal ook evaluaties 
uitvoeren van het effect dat verschillende 
regelingen voor intellectueel eigendom 
hebben op groei en mededingings-
vermogen en het zal de ontwikkeling 
ondersteunen van mechanismen die in 
dienst staan van de uitwisseling van 
kennis in het digitale tijdperk.
Het gaat daarbij om toepassingen op het 
gebied van e-zakendoen, e-gezondheid, 
persoonlijke veiligheid, e-leren, e-bestuur 
en milieu en ook om de bepaling van de 
mogelijkheden voor nieuwe 
ontwikkelingen bij de uitvoering van de 
overkoepelende Europese strategieën op 
het gebied van groei, sociale insluiting en 
de kwaliteit van het bestaan. Het GCO 
streeft ook naar verbetering van de 
toegankelijkheid van de op kennis 
gebaseerde samenleving voor 
gehandicapte personen.

Het GCO zal onderzoek verrichten met 
betrekking tot “convergentie” op het 
gebied van informatiemaatschappij-
technologie met het doel de mogelijke 

Het GCO zal onderzoek verrichten met 
betrekking tot “convergentie” op het 
gebied van informatiemaatschappij-
technologie met het doel de mogelijke 
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gevolgen voor de maatschappij te 
beoordelen uit het oogpunt van 
concurrentievermogen, persoonlijke 
levenssfeer, het eigenaar zijn en sociale 
insluiting. Gewerkt zal worden aan op 
convergentie gebaseerde toepassingen op 
het gebied van gezondheid (biosensoren, 
nanotechnologie en cognitiewetenschap), 
veiligheid (sensoren, openbare veiligheid 
en integriteit van de persoon) en milieu 
(monitoringtechnieken en duurzaam 
milieubeheer). 

gevolgen voor de maatschappij te 
beoordelen uit het oogpunt van 
concurrentievermogen, persoonlijke 
levenssfeer, ethiek, het eigenaar zijn en 
sociale insluiting. Gedacht zal worden aan 
op convergentie gebaseerde toepassingen 
op het gebied van gezondheid 
(biosensoren, nanotechnologie en 
cognitiewetenschap), veiligheid (sensoren, 
openbare veiligheid en integriteit van de 
persoon) en milieu (monitoringtechnieken 
en duurzaam milieubeheer), tezamen met 
een evaluatie van de potentiële weerslag 
hiervan op sociaal gebied en op het gebied 
van milieu en gezondheid.

Motivering

Sociaal-linguistische samenhang met andere taalversie.

Amendement 21
Bijlage, afdeling 3, punt 3.1.5, alinea 1

Biowetenschappen en biotechnologie zijn 
relevant voor tal van beleidsterreinen, waar 
zij aanzienlijk kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Lissabon-
doelstellingen. Het besef van dit potentieel 
is wijdverbreid in de sectoren gezondheid, 
landbouw, voeding, milieu, enz, waar in 
snel tempo toepassingen worden 
ontwikkeld. Om referentiematerialen en 
gevalideerde methoden beschikbaar te 
kunnen stellen zijn toegang tot en controle 
van een breed scala van geavanceerde 
biotechnologische instrumenten 
noodzakelijk. Het GCO zal zijn 
bekwaamheden op dit gebied verder 
ontwikkelen met het oog op de te 
verrichten wet- en regelgevende 
werkzaamheden. 

Biowetenschappen en biotechnologie zijn 
relevant voor tal van beleidsterreinen, waar 
zij aanzienlijk kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU. Het besef van dit potentieel is 
wijdverbreid in de sectoren gezondheid, 
landbouw, voeding, milieu, enz, waar in 
snel tempo toepassingen worden 
ontwikkeld. Om referentiematerialen en 
gevalideerde methoden beschikbaar te 
kunnen stellen zijn toegang tot en controle 
van een breed scala van geavanceerde 
biotechnologische instrumenten 
noodzakelijk. Het GCO zal zijn 
bekwaamheden op dit gebied verder 
ontwikkelen met het oog op de te 
verrichten wet- en regelgevende 
werkzaamheden. 

Amendement 22
Bijlage, afdeling 3, punt 3.1.5, alinea 2

Met name zal het GCO ter ondersteuning Met name zal het GCO ter ondersteuning 
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van toekomstige wetgeving onderzoek 
verrichten naar het sociaal-economische 
effect van geselecteerde toepassingen van 
biotechnologie en biowetenschappen. Door 
een geïntegreerde inspanning met 
betrekking tot de toepassing van 
nanobiotechnologie, fysica, biologie en 
chemie ten behoeve van detectietechnieken 
zal het GCO bijdragen tot de ontwikkeling 
van nieuwe strategieën en technologieën 
voor milieu- en gezondheidsmonitoring, 
(eco)toxicologisch onderzoek, 
levensmiddelencontrole en het waarborgen 
van de voedselveiligheid.

van toekomstige wetgeving onderzoek 
verrichten naar het sociaal-economische 
effect van geselecteerde toepassingen van 
biotechnologie en biowetenschappen. Door 
een geïntegreerde inspanning met 
betrekking tot de toepassing van 
nanobiotechnologie, fysica, biologie en 
chemie ten behoeve van detectietechnieken 
zal het GCO bijdragen tot de ontwikkeling 
van nieuwe strategieën en technologieën
voor milieu- en gezondheidsmonitoring, 
(eco)toxicologisch en epidemiologisch 
onderzoek, levensmiddelencontrole en het 
waarborgen van de voedselveiligheid. Bij 
dit streven dient de toepassing van het 
voorzorgsbeginsel ten aanzien van privé 
levenssfeer en ethiek duidelijk 
richtinggevend te zijn.

Amendement 23
Bijlage, afdeling 3, punt 3.1.5, alinea 3, punt (1), streepje 1

– realisering van 
kwaliteitsborgingsinstrumenten voor 
gentests; 

– realisering van 
kwaliteitsborgingsinstrumenten voor 
gentests en toereikende 
voorzorgsmaatregelen om ervoor te 
zorgen dat deze op een sociaal 
verantwoorde wijze gebruikt worden; 

Amendement 24
Bijlage, afdeling 3, punt 3.1.5, alinea 1, punt (2), streepje 1

– prospectief onderzoek met betrekking tot 
opkomende biotechnologische 
toepassingen bij de 
levensmiddelenproductie (bv. functionele 
levensmiddelen, gekloonde 
landbouwhuisdieren en genetisch 
gemodificeerde gewassen voor de 
productie van medisch waardevolle 
moleculen);

– prospectief onderzoek met betrekking tot 
mogelijke effecten van de opkomende 
biotechnologische toepassingen bij de 
levensmiddelenproductie (bv. functionele 
levensmiddelen, gekloonde 
landbouwhuisdieren en genetisch 
gemodificeerde gewassen voor de 
productie van medisch waardevolle 
moleculen);

Amendement 25
Bijlage, afdeling 3, punt 3.2.1, alinea 1, streepje 2



PR\600206NL.doc 15/25 PE 368.074v01-00

NL

– Milieuaspecten: beoordeling van de 
consequenties van de eisen die worden 
gesteld ten aanzien van een goede 
landbouw- en milieuconditie, en onderzoek 
naar de effecten en de doeltreffendheid van 
de agromilieumaatregelen wat bodem en 
water, de biodiversiteit en de Europese 
landschappen betreft. Analyse, door het 
ontwikkelen van indicatoren en ruimtelijke 
modellen, van de verbanden tussen het 
landbouwbeleid, het beleid voor 
plattelandsontwikkeling en het regionale 
beleid en van hun effecten op de 
veranderingen in het Europese 
grondgebruik. Ondersteuning van de 
ontwikkeling van gerichte territoriale 
strategieën voor de uitvoering van de 
programma’s voor 
plattelandsontwikkeling. Beoordeling van 
het effect van de klimaatverandering op de 
landbouw met het oog op 
aanpassingsmaatregelen. Werkzaamheden 
betreffende de bijdrage die aan 
vermindering van de emissies van 
broeikasgassen kan worden geleverd door 
de teelt van energiegewassen en door de 
terugwinning van energie uit 
landbouwafval.

– Milieuaspecten: beoordeling van de 
consequenties van de eisen die worden 
gesteld ten aanzien van een goede 
landbouw- en milieuconditie, en onderzoek 
naar de effecten en de doeltreffendheid van 
de agromilieumaatregelen wat bodem en 
water, de biodiversiteit en de Europese 
landschappen betreft. Analyse, door het 
ontwikkelen van indicatoren en ruimtelijke 
modellen, van de verbanden tussen het 
landbouwbeleid, het beleid voor 
plattelandsontwikkeling en het regionale 
beleid en van hun effecten op de 
veranderingen in het Europese 
grondgebruik. Evaluatie van maatregelen 
ter bevordering van organische landbouw 
en landbouwvormen die op lage inputs 
gebaseerd zijn. Ondersteuning van de 
ontwikkeling van gerichte territoriale 
strategieën voor de uitvoering van de 
programma’s voor 
plattelandsontwikkeling. Beoordeling van 
het effect van de klimaatverandering op de 
landbouw met het oog op 
aanpassingsmaatregelen. Werkzaamheden 
betreffende de bijdrage die aan 
vermindering van de emissies van 
broeikasgassen kan worden geleverd door 
de teelt van energiegewassen en door de 
terugwinning van energie uit 
landbouwafval.

Amendement 26
Bijlage, afdeling 3, punt 3.2.1, alinea 1, streepje 3

– Aspecten met betrekking tot de 
producenten/consumenten: strategische 
beleidsanalyses op gebieden zoals: het 
effect van de hervorming van het GLB op 
de duurzaamheid van de 
landbouwsystemen; gevoeligheid van de 
landbouw voor de wensen van de 
consument: karakterisering en controle van 
levensmiddelen, effect van de in 
aanbodketens gehanteerde 
kwaliteitsborgings- en 
certificeringsregelingen en inachtneming 

– Aspecten met betrekking tot de 
producenten/consumenten: strategische 
beleidsanalyses op gebieden zoals: het 
effect van de hervorming van het GLB op 
de duurzaamheid van de 
landbouwsystemen; gevoeligheid van de 
landbouw voor de wensen van de 
consument: karakterisering en controle van 
levensmiddelen, effect van de in 
aanbodketens gehanteerde 
kwaliteitsborgings- en 
certificeringsregelingen en inachtneming 
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van de milieu- en dierenwelzijnsnormen; 
prognostische analyses en analyses van de 
beleidseffecten voor de belangrijkste 
Europese landbouwproducten uit het 
oogpunt van productie, wereldmarkt, 
prijzen, inkomen en consumentenwelzijn; 
effect van veranderingen in het 
handelsbeleid en van veranderingen op de 
wereldgoederenmarkten; in het kader van 
de plattelandsontwikkeling gevoerd 
landbouw- en ander beleid. Specifieke 
aandacht zal worden besteed aan het effect 
van de hervorming van het GLB in de 
nieuwe lidstaten en de kandidaat-lidstaten. 

van de milieu- en dierenwelzijnsnormen; 
prognostische analyses en analyses van de 
beleidseffecten voor de belangrijkste 
Europese landbouwproducten uit het 
oogpunt van productie, wereldmarkt, 
prijzen, inkomen en consumentenwelzijn; 
effect van veranderingen in het 
handelsbeleid en van veranderingen op de 
wereldgoederenmarkten; in het kader van 
de plattelandsontwikkeling gevoerd 
landbouw- en ander beleid. Specifieke 
aandacht zal worden besteed aan het effect 
van de hervorming van het GLB in de 
nieuwe lidstaten en de kandidaat-lidstaten
en aan multifunctionele programma's 
voor plattelandsontwikkeling en de 
doelmatigheid daarvan.. 

Amendement 27
Bijlage, afdeling 3, punt 3.2.1, alinea 2

Tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid zal worden bijgedragen door 
ervoor te zorgen dat wetenschappelijke 
gegevens van betere kwaliteit zijn en tijdig 
beschikbaar komen, en door processen te 
ontwikkelen voor de beoordeling van het 
economische en sociale effect van opties 
bij het beheer. Voor de opsporing van 
overtredingen zullen nieuwe technieken 
worden gebruikt, met inbegrip van de 
bepaling van de oorsprong van vis met 
behulp van DNA-analyse. Aandacht zal 
worden geschonken aan technieken die de 
betrokkenheid van de belanghebbenden 
bevorderen. In het kader van het 
opkomende maritieme beleid van de EU 
zal ertoe worden bijgedragen dat voor de 
visserij ontwikkelde diensten – zoals het 
volgen van vaartuigen door middel van 
teledetectie en elektronische verslaglegging 
– ook haalbaar worden voor de identificatie 
van koopvaardijschepen. Het effect van de 
groeiende aquacultuursector zal worden 
geëvalueerd.

Tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid zal worden bijgedragen door 
ervoor te zorgen dat wetenschappelijke 
gegevens van betere kwaliteit zijn en tijdig 
beschikbaar komen, en door processen te 
ontwikkelen voor de beoordeling van het 
economische en sociale effect van opties 
bij het beheer. Voor de opsporing van 
overtredingen zullen nieuwe technieken 
worden gebruikt, met inbegrip van de 
bepaling van de oorsprong van vis met 
behulp van DNA-analyse. Aandacht zal 
worden geschonken aan technieken die de 
betrokkenheid van de belanghebbenden 
bevorderen. In het kader van het 
opkomende maritieme beleid van de EU 
zal ertoe worden bijgedragen dat voor de 
visserij ontwikkelde diensten – zoals het 
volgen van vaartuigen door middel van 
teledetectie en elektronische verslaglegging 
– ook haalbaar worden voor de identificatie 
van koopvaardijschepen. Het effect van de 
groeiende aquacultuursector zal worden 
geëvalueerd, met inbegrip van de 
ecologische en sociale effecten en de 
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effecten op het gebied van de gezondheid..

Amendement 28
Bijlage, afdeling 3, punt 3.2.2, alinea 2, streepje 6

– Effectbeoordeling van de programma’s in 
het kader van het structuur- en 
cohesiebeleid en ondersteuning van de 
bepaling en evaluatie van het regionale 
beleid van de EU met behulp van 
territoriale indicatoren op regionaal en 
stedelijk niveau. 

– Effectbeoordeling van de programma’s in 
het kader van het structuur- en 
cohesiebeleid en ondersteuning van de 
bepaling en evaluatie van het regionale 
beleid van de EU met behulp van 
territoriale indicatoren op regionaal en 
stedelijk niveau, het nabuurschapbeleid en 
de actieplannen daarvan. 

Amendement 29
Bijlage, afdeling 3, punt 3.2.3, streepje 1 bis (nieuw)

– ontwikkeling en validatie van 
geavanceerde methoden voor de 
verfijning, vermindering en vervanging 
van dierproeven bij het testen van 
biotechnische geneesmiddelen, alsook 
voor de voorspelling van de toxiciteit van 
chemische substanties middels testen met 
celcultures in vitro, hoge-debiet-
technieken en toxicogenomische analyses;

Motivering

Zie toelichting van de rapporteur.

Amendement 30
Bijlage, afdeling 3, punt 3.2.3, streepje 2

– beoordeling van gezondheidseffecten 
door middel van experimenteel onderzoek, 
biomonitoring, toxicogenomische analyses, 
computationele technieken en analyse-
instrumenten;

– beoordeling van gezondheidseffecten 
door middel van experimenteel onderzoek, 
biomonitoring, toxicogenomische en 
epidemiologische analyses,
computationele technieken en analyse-
instrumenten;

Amendement 31
Bijlage, afdeling 3, punt 3.2.3, streepje 3 bis (nieuw)
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– Gezondheidsanalyses gebaseerd op drie 
factoren: (i) syndromen en chronische 
blootstellingen, (ii) interactie met toxische 
substanties  en (iii) analyse van 
genetische polymorphismen en 
immunologische tests, met inbegrip van 
tests betreffende transformatie en 
lymfocytaire activatie;

Motivering

De milieugeneeskunde onderscheidt zich van de arbeidsgeneeskunde door het feit dat de 
blootstellingen aan een toxische substantie zeer laag kunnen zijn, maar van lange duur; dit 
onderzoekgebied heeft behoefte aan zijn eigen analyse-instrumenten: de analyse berust op 
drie factoren, waarbij de mogelijkheid moet bestaan om rekening te houden met het 
uiteenlopende genetische profiel van personen, waardoor sommige personen veel gevoeliger 
op bepaalde substanties reageren dan andere.

Amendement 32
Bijlage, afdeling 3, punt 3.3.1, alinea 2, streepje 4

– normen voor en proeven met 
biometrische sensoren ten behoeve van 
grensbeveiliging en -beheer, 
monitoringsystemen voor de opsporing van 
illegale handel, monitoring van 
migratiestromen; 

– normen voor en proeven met 
biometrische sensoren ten behoeve van 
grensbeveiliging en -beheer, 
monitoringsystemen voor de opsporing van 
illegale handel, monitoring van 
migratiestromen, met speciale verwijzing 
naar de preventie van schendingen van de 
mensenrechten;

Motivering

Mensenhandel leidt tot flagrante schendingen van de mensenrechten.

Amendement 33
Bijlage, afdeling 3, punt 3.3.3, alinea 2, streepje 6 bis (nieuw)

– ontwikkeling en validatie van 
geavanceerde methoden voor de 
verfijning, vermindering en vervanging  
van dierproeven bij het testen van 
biotechnische geneesmiddelen, alsook 
voor de voorspelling van de toxiciteit van 
chemische substanties door testen op 
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celcultures in vitro, hoge-debiet-
technieken en toxicogenomische analyses

Amendement 34
Bijlage, afdeling 3, punt 3.4

Het GCO zal ondersteuning bieden voor de 
besluitvorming van de EU in het kader van 
de instrumenten voor externe betrekkingen 
(ontwikkelingssamenwerking, handel en 
instrumenten om op crises te reageren 
inclusief het stabiliteitsinstrument en het 
instrument voor humanitaire hulp). 

Het GCO zal ondersteuning bieden voor de 
besluitvorming van de EU in het kader van 
de instrumenten voor externe betrekkingen 
(ontwikkelingssamenwerking, handel en 
instrumenten om op crises te reageren en 
vreedzame oplossingen voor conflicten te 
vinden, inclusief het stabiliteitsinstrument 
en het instrument voor humanitaire hulp). 

Motivering

Het GCO heeft ook tot taak om beleidsmaatregelen van de EU te ondersteunen.

Amendement 35
Bijlage, afdeling 3, punt 3.4.2, alinea 4

De samenwerking met belangrijke actoren 
(FAO, EUMETSAT, 
Wereldvoedselprogramma, GMES-GMFS-
project van het Europees 
Ruimteagentschap) zal worden 
geïntensiveerd.

De samenwerking met belangrijke actoren 
(UNEP, FAO, EUMETSAT, 
Wereldvoedselprogramma, GMES-GMFS-
project van het Europees 
Ruimteagentschap) zal worden 
geïntensiveerd.

Motivering

UNEP, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, is een belangrijke internationale 
organisatie.

Amendement 36
Bijlage, afdeling 3, punt 3.4, onderafdeling "Ethische aspecten", alinea 1

Bij de uitvoering van dit specifiek 
programma en bij de 
onderzoeksactiviteiten die eruit 
voortvloeien, moeten de fundamentele 

Bij de uitvoering van dit specifiek 
programma en bij de 
onderzoeksactiviteiten die eruit 
voortvloeien, moeten rekening worden 



PE 368.074v01-00 20/25 PR\600206NL.doc

NL

ethische beginselen in acht worden 
genomen. Deze betreffen onder meer de 
bescherming van de menselijke 
waardigheid en van het menselijke leven, 
de bescherming van de persoonsgegevens 
en van de persoonlijke levenssfeer en de 
bescherming van dieren en van het milieu, 
een en ander overeenkomstig het Handvest 
van de grondrechten van de EU, het 
Gemeenschapsrecht en de jongste versies 
van de relevante internationale 
overeenkomsten en gedragscodes, bv. 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 
met bijbehorende aanvullende protocollen, 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind, de door de UNESCO aangenomen 
Universele Verklaring inzake het menselijk 
genoom en de mensenrechten, het VN-
Verdrag inzake biologische en 
toxinewapens (BTWC), het Internationaal 
Verdrag inzake plantgenetische bronnen 
voor voedsel en landbouw en de relevante 
resoluties van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

gehouden met de fundamentele ethische 
beginselen en moeten deze in acht worden 
genomen. Deze betreffen onder meer de 
bescherming van de menselijke 
waardigheid en van het menselijke leven, 
de bescherming van de persoonsgegevens 
en van de persoonlijke levenssfeer en de 
bescherming van dieren en van het milieu, 
een en ander overeenkomstig het Handvest 
van de grondrechten van de EU, het 
Gemeenschapsrecht en de jongste versies 
van de relevante internationale 
overeenkomsten en gedragscodes, bv. 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 
met bijbehorende aanvullende protocollen, 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind, de door de UNESCO aangenomen 
Universele Verklaring inzake het menselijk 
genoom en de mensenrechten, het VN-
Verdrag inzake biologische en 
toxinewapens (BTWC), het Internationaal 
Verdrag inzake plantgenetische bronnen 
voor voedsel en landbouw en de relevante 
resoluties van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst. In de Engelse tekst wordt aan het eind van de 
eerste zin na het woord "respected" toegevoegd "and taken into account". Het Nederlandse 
"in acht worden genomen" omvat reeds beide begrippen.
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TOELICHTING

Inleiding

De rapporteur is tevreden over het voorstel van de Commissie en is van oordeel dat dit een 
juiste voortzetting vormt van de activiteiten van het GCO, die gericht zijn op de verstrekking
van wetenschappelijk advies en technische know-how ter ondersteuning van het beleid van 
de EU. Er moeten echter enkele suggesties worden gedaan om de positie van het GCO te 
versterken en de reikwijdte van zijn activiteiten te verbreden en meer nadruk te leggen op 
het aspect van dienstverlening aan de consument.

Taak van het GCO

Het Gemeenschappelijk centrum van Onderzoek (GCO), dat in 1957 werd opgericht, is een op 
onderzoek gerichte, beleidsondersteunende organisatie, die een integraal onderdeel van de 
Europese Commissie vormt. Zijn voornaamste taak is de beleidsvormers, en in het bijzonder 
de Europese Commissie, de Raad, het Europees Parlement en de lidstaten, onafhankelijke 
wetenschappelijke en technische ondersteuning te verstrekken. Het GCO ondersteunt de 
Europese instellingen bij de totstandkoming van belangrijke Europese beleidsmaatregelen en, 
met zijn specialisatie op het gebied van metingen, analyses en het uitvoeren van tests, 
verstrekt het GCO de wetenschappelijke basis die voor de wetgevingsactiviteiten van de EU
vereist is. 

Uw rapporteur is evenwel van mening dat het GCO meer openheid zou moeten betrachtenten 
aanzien van de buitenwereld, want het voert onderzoek uit waarover de burgers van de EU 
trots zouden zijn, als zij ervan op de hoogte zouden (hierbij moet natuurlijk wel de 
noodzakelijke vertrouwelijkheid in acht worden genomen). Het GCO moet openstaan voor 
samenwerking met maatschappelijke organisaties, die wellicht ook behoeften op het gebied 
van onderzoek hebben. 

GCO-activiteiten 

De activiteiten van het GCO, zoals voorgesteld in het buitengewone programma, zijn 
geconcentreerd rondom vier beleidsassen:

- welvaart in een kennisintensieve samenleving
- solidariteit en verantwoordelijk beheer van middelen
- veiligheid en vrijheid
- Europa als wereldwijde partner

Deze beleidsassen omvatten een aantal verschillende onderzoeksactiviteiten, die in meer 
gedetailleerde agenda's zijn gegroepeerd. Ondanks hun verschillende geaardheid gaat het hier 
om zeer waardevolle activiteiten, waarvan sommige een verdere versterking zouden moeten 
krijgen:
o gezondheidszorg: studies over de blootstelling aan gevaarlijke chemische substanties, 

standaardmetingen van de luchtkwaliteit binnenshuis en buiten de deur, gezondheid en 
consumentenbescherming, volksgezondheid;
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o milieu: controles op de emissies van voertuigen in overeenstemming met EC4 en EC5, 
een breed opgezette studie naar de gezondheids- en milieurisico's van de 
nanotechnologie, klimatologische kaarten en kaarten van natuurrampen, ecologische 
gezondheid;

o landbouw: landbouw met lage inputs, organische landbouw, traceerbaarheid van 
GMO's;

o internationale samenwerking en buitenlandse zaken, met name in het kader van het 
Europese nabuurschapsbeleid;

o hernieuwbare energieën: validatie en controle van de technologie van hernieuwbare 
energiebronnen;

o ECVAM en de bevordering van doelmatige alternatieve testmethoden;
o sociale wetenschappen, wetenschap en samenleving, met inbegrip van de interactie 

tussen de sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen, in het licht van de 
noodzaak van meer interdisciplinaire werkzaamheden op het GCO;

o ICT: vrij toegankelijke en Open Source Software, met inbegrip van 
rechtsbescherming. (Het GCO heeft de enige software geproduceerd die ooit onder de 
GPL-licentie werd verspreid. Dit experiment zou niet alleen kunnen worden herhaald, 
maar ook verder worden uitgebreid, waarbij met name aandacht moet worden 
geschonken aan de juridische aspecten van de rechten op het gebied van intellectueel 
eigendom. Dit zou de verspreiding van de resultaten van het GCO gemakkelijker 
maken en zou een juridisch kader kunnen vormen voor de software die door de andere 
DG's van de Commissie wordt geproduceerd).

Het GCO als een openbaar onderzoekinstituut

A. Open wetenschap

Het GCO, dat hoofdzakelijk uit openbare middelen wordt gefinancierd, produceert kennis die, 
voor zover dat mogelijk is, moet worden omgezet in kennis die toegankelijk is voor het 
publiek en voor de wetenschappelijke gemeenschap in het bijzonder. Wetenschap is 
afhankelijk van de toegang tot en het gebruik van feitelijke gegevens. Het wetenschappelijk 
onderzoek wordt steeds data-intensiever: of het nu gaat om meteorologie, genomics, 
geneeskunde of hoge-energiefysica, onderzoek is afhankelijk van de beschikbaarheid van een 
groot aantal databases, afkomstig van diverse publieke en particuliere bronnen. De vrije 
toegankelijkheid daarvan is daarbij van groot belang om combinatie, opzoeking en 
verwerking ervan te vergemakkelijken.

Tegelijkertijd voltrekt zich een verandering in de rol van de openbare financiering van het 
onderzoek: met openbare middelen gefinancierde onderzoekers worden aangemoedigd om te 
zoeken naar een potentieel commercieel gebruik voor hun onderzoek. De universiteiten zijn 
partners geworden in de technologische ontwikkeling en oogsten ook de vruchten van hun 
onderzoek. Dit proces heeft in vele gevallen uitstekende resultaten opgeleverd, maar het geeft 
ook aanleiding tot gecompliceerde juridische verwikkelingen. De kosten - in termen van tijd 
en geld - van zulke gecompliceerde, juridische werkzaamheden waarbij meerdere partijen 
betrokken zijn, kunnen ertoe leiden dat intellectueel eigendom zichzelf "uit de markt prijst": 
de kosten van de advocaat worden hoger dan wat het product op de open markt zou 
opbrengen nadat alle juridische horden genomen zijn. Hierdoor wordt de wetenschappelijke 
vernieuwing vertraagd, aangezien de waarde van wetenschappelijke informatie toeneemt, 
wanneer deze gecombineerd wordt met andere wetenschappelijke informatie, en de waarde 
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ervan erg laag wordt wanneer een dergelijke combinatie om juridische redenen niet mogelijk 
is. Veel wetenschappers hebben reeds gewezen op de ironische situatie dat, op dit historische 
ogenblik, waarop wij beschikken over de technologieën om wetenschappelijke data 
wereldwijd beschikbaar te maken en te verspreiden, juridische beperkingen deze verspreiding 
steeds moeilijker maken.

Uw rapporteur acht het daarom wenselijk dat de GCO onderzoek naar het model van de 
Creative Commons Science en van de verklaring van Berlijn inzake Open Access. "Open 
Access"-bijdragen omvatten de resultaten van origineel wetenschappelijk onderzoek, ruwe 
data en metadata, bronnenmateriaal, digitale weergaven van afbeeldingen en grafisch 
materiaal en wetenschappelijk multimediamateriaal. "Open access"-bijdragen moeten voldoen 
aan twee voorwaarden:

1. De auteurs en rechthebbers van dergelijke bijdragen verlenen aan alle gebruikers een gratis, 
onherroepbaar, wereldwijd recht op toegang en een licentie om het werk te kopiëren, 
gebruiken, verspreiden, verzenden en in het openbaar te vertonen,  alsook om afgeleide 
werken te maken en te verspreiden, in elk digitaal medium voor elk verantwoordelijk doel, op 
voorwaarde dat het eigenaarschap wordt erkend (gemeenschapsnormen zullen het 
mechanisme blijven vormen om een passende erkenning en een verantwoordelijk gebruik van 
het gepubliceerde werk af te dwingen, zoals thans reeds het geval is), en het recht om een 
klein aantal gedrukte kopieën te maken voor persoonlijk gebruik.

2. Een complete versie van het werk en al het aanvullende materiaal, met inbegrip van een 
kopie van de vergunning zoals bovengenoemd, wordt in een passend elektronisch 
standaardformaat gedeponeerd (en dus gepubliceerd) in ten minste één online-bewaarplaats,
met gebruikmaking van passende technische standaarden (zoals open-archive definities), die
wordt ondersteund en onderhouden door een academische instelling, wetenschappelijke 
vereniging, overheidsinstantie of andere gevestigde organisatie die zich tot doel stelt 
gelegenheid te geven tot open access, onbeperkte verbreiding, interoperabiliteit en archivering 
op lange termijn.

B. Onafhankelijke wetenschap

De andere belangrijke rol van het GCO is om te fungeren als een bron van openbaar 
beschikbare wetenschappelijke kennis, wanneer de wetgever behoefte heeft aan neutrale en 
onafhankelijk wetenschappelijk advies. De onafhankelijkheid van het GCO moet dus worden 
gewaarborgd, en daarom deelt uw rapporteur de mening dat een offerte van 10 tot 15% een 
goede drempel vormt.

C. Wetenschap in de samenleving

Ten slotte is het GCO een instelling die van essentieel belang is om het vertrouwen van het 
publiek in de wetenschap te herstellen, aangezien het onafhankelijke research verstrekt, met 
een agenda die gebaseerd is op de behoefte van de Europese samenleving. Dit is van groot 
belang op een tijdstip waarop veel Europeanen zeer sceptisch zijn over veel gebieden van het 
wetenschappelijk werk, zoals commissaris Potocnik nog onlangs heeft onderstreept in zijn 
toespraak te Wenen.

Uitbreiding van de rol van het GCO
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De steun die het GCO verleent bij het verstrekken van een wetenschappelijke basis voor de 
wetgeving van de EU moet worden uitgebreid tot de andere instellingen. In het geval van het 
Europees Parlement zou deze moeten worden geïntensiveerd. Uw rapporteur betreurt het dat 
er door het EP onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de expertise van het GCO , want een 
dergelijke ondersteuning is van groot nut voor de wetgevers bij hun besluitvorming (wij 
moeten bedenken dat ruim 25% van de communautaire wetgeving een technische of 
wetenschappelijke basis heeft). Om de wederzijdse contacten te vergemakkelijken, is een 
stabiele verbindingsgroep tussen Europees Parlement en GCO weer nieuw leven ingeblazen, 
om gevolg te kunnen geven aan hetgeen overeengekomen was op de zitting van de 
Mededingingsraad van 13 september 20021.

Ethiek

Bij de tenuitvoerlegging van dit specifieke programma en de daaruit voortvloeiende 
onderzoekactiviteiten, moeten zekere fundamentele ethische beginselen in acht worden 
genomen. Deze omvatten onder meer de beginselen die genoemd worden in het Handvest van 
de fundamentele rechten van de EU, zoals: bescherming van de menselijke waardigheid en 
het menselijk leven, bescherming van persoonlijke gegevens en privacy, evenals bescherming 
van dieren en van het milieu overeenkomstig de communautaire wetgeving en de meest 
recente versies van de relevante internationale verdragen en gedragscoden, zoals de 
Verklaring van Helsinki, het Verdrag van de Raad van Europa inzake mensenrechten en 
medische biologie, dat op 4 april 1997 te Oviedo werd ondertekend, en de daarbij gaande 
aanvullende protocollen, het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, de Universele 
Verklaring inzake het menselijk genoom en de mensenrechten, zoals die is goedgekeurd door 
de UNESCO, het UNO-Verdrag inzake biologische en toxische wapens (BTWC), het 
Internationaal Verdrag over plantaardige genetische resources ten behoeve van 
voedselvoorziening en landbouw, de resolutie van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties van 8 maart 2005 (A/RES/59/280), de resolutie van het Europees Parlement 
van 10 maart 2005 over de handel in menselijke eicellen en die van 26 oktober 2005 inzake de 
octrooiering van biotechnologische uitvindingen, alsook de relevante resoluties van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en de verschillende benaderingen die er 
binnen Europa bestaan, moeten de deelnemers aan de onderzoekprojecten zich richten naar de 
geldende wetgeving, de verordeningen en ethische regels die van toepassing zijn in de landen 
waar het onderzoek wordt uitgevoerd. In elk geval zijn de nationale bepalingen van 
toepassing en geen onderzoek dat in een bepaalde lidstaat of ander land verboden is, zal voor 
communautaire financiering in aanmerking komen, wanneer dat onderzoek in de betrokken 
lidstaat of land wordt uitgevoerd. 

In het voorkomende geval moeten de personen die onderzoeksprojecten uitvoeren de 
goedkeuring vragen van de relevante nationale of plaatselijk ethische comités, voordat zij een 
begin maken met hun activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische 
ontwikkeling. Een ethische evaluatie moet ook systematisch door de Commissie worden 

  
1 Zie de officiële verklaring van de Commissie, addendum bij de notulen van vergadering 2451 van de 
Mededingingsraad van de EU, welke op 13 september 2002 te Brussel plaatsvond (12S23/02ADD1rev1, 21 
oktober 2002).
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uitgevoerd voor projecten die betrekking hebben op gevoelige kwesties of wanneer blijkt dat 
er onvoldoende aandacht is geschonken aan de ethische aspecten.

Het Protocol inzake de bescherming en het welzijn van dieren, dat als bijlage bij het Verdrag 
gaat, verplicht de landen van de Gemeenschap ertoe ter dege rekening te houden met de eisen 
op het gebied van dierenwelzijn wanneer zij communautaire beleidsmaatregelen formuleren 
en uitvoeren. In de richtlijn van de Raad 86/6209/EEG inzake de bescherming van dieren die 
gebruikt worden voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden, wordt geëist 
dat alle experimenten zo worden opgezet dat onnodig lijden van de proefdieren wordt 
voorkomen, dat er een minimaal aantal dieren wordt gebruikt; dat gebruik wordt gemaakt van 
de dieren met de laagste graad van neurofysiologische gevoeligheid; en dat er een minimale 
hoeveelheid pijn, lijden of duurzame schade wordt berokkend. Bij de verandering van het 
genetisch erfgoed van dieren en het klonen van dieren moet het welzijn worden gegarandeerd 
en de beginselen van biologische verscheidenheid in acht worden genomen. Bij de 
tenuitvoerlegging van het onderhavige programma zal de Commissie regelmatig toezicht 
houden op de wetenschappelijke vorderingen en de naleving van de nationale en 
internationale bepalingen , zodat er met eventuele ontwikkelingen rekening kan worden 
gehouden. 


