
PR\600207NL.doc PE 368.075v01-00

Externe Vertaling

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie industrie, onderzoek en energie

VOORLOPIGE VERSIE
2005/0186(CNS)

4 april 2006

*
ONTWERPVERSLAG
over een voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifiek 
programma "Ideeën" tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-
2013) van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie
(COM(2005)0441 — C6-0382/2005 — 2005/0186(CNS))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Angelika Niebler



PE 368.075v01-00 2/19 PR\600207NL.doc

NL

PR_CNS_art51am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
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*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
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van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een 
taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd door de 
betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifiek 
programma "Ideeën" tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-2013) van 
de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie
(COM(2005)0441 — C6-0382/2005 — 2005/0186(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0441)1,

– gelet op artikel 166 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0382/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie, alsook het advies 
van de Begrotingscommissie en de Commissie cultuur en onderwijs (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 4

(4) Voorstellen voor “grensverleggend 
onderzoek” worden uitsluitend geëvalueerd 
op basis van het criterium excellentie zoals 
beoordeeld door middel van peer review; 
bij dergelijke voorstellen staan 

(4) Voorstellen voor “grensverleggend 
onderzoek” in de betekenis van 
fundamenteel onderzoek worden 
uitsluitend geëvalueerd op basis van het 
criterium excellentie zoals beoordeeld door 

  
1 PB C…/ Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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interdisciplinariteit, pionierende projecten 
met een hoog risico en nieuwe groepen en 
minder ervaren onderzoekers alsmede 
gevestigde teams centraal.

middel van peer review; bij dergelijke 
voorstellen staan inter- en 
multidisciplinariteit, pionierende projecten 
met een hoog risico en nieuwe groepen en 
minder ervaren onderzoekers alsmede 
gevestigde teams centraal.

Motivering

Het is noodzakelijk dat reeds in de overwegingen het begrip “grensverleggend onderzoek” in 
een duidelijke samenhang met het fundamenteel onderzoek wordt geplaatst. Voorts dient 
naast de interdisciplinariteit tevens waarde te worden gehecht aan de multidisciplinariteit van 
de onderzoeksprojecten.

Amendement 2
Overweging 6

(6) De Europese Commissie is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
specifiek programma en staat borg voor de 
autonomie en integriteit van de Europese 
Onderzoeksraad, alsmede voor de 
functionele doeltreffendheid.

(6) De Europese Commissie is tijdens een 
proefperiode van twee tot maximaal drie 
jaar verantwoordelijk voor de uitvoering 
van dit specifiek programma en staat borg 
voor de autonomie en integriteit van de 
Europese Onderzoeksraad, alsmede voor 
de functionele doeltreffendheid.

Motivering

Op lange termijn zou de ERC een in hoge mate van de Europese instellingen onafhankelijke 
organisatiestructuur moeten krijgen en volledig door de internationale 
onderzoeksgemeenschap op verantwoordelijke wijze moeten worden bestuurd. Voor de 
proefperiode is de oprichting van een uitvoerend agentschap onder toezicht van de 
Commissie nuttig om een snelle start van de Europese Onderzoeksraad te garanderen.  

Amendement 3
Overweging 8

(8) Om de integriteit van de ERC te 
waarborgen, zorgt de Commissie ervoor 
dat dit specifiek programma wordt 
uitgevoerd in overeenstemming met de 
doelstellingen.

(8) Om de integriteit van de ERC te 
waarborgen, zorgt de Commissie er samen 
met het Europees Parlement en de Raad 
voor dat dit specifiek programma wordt 
uitgevoerd in overeenstemming met de 
doelstellingen.

Motivering

De integriteit van de ERC mag niet alleen door de Commissie worden gewaarborgd. Gezien 
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de grote betekenis van het project en de aanzienlijke financiële middelen die ervoor worden 
uitgetrokken, is het noodzakelijk dat ook de Raad en het Parlement, bijvoorbeeld via 
jaarlijkse verslagen, op een consequente manier bij de werking van de ERC worden 
betrokken.

Amendement 4
Overweging 17

(17) De Commissie voorziet in de 
onafhankelijke beoordeling van de werking 
van de ERC. In het licht van deze 
beoordeling en rekening houdend met de 
ervaringen van de ERC met betrekking tot 
de basisbeginselen ervan moet uiterlijk in 
2010 de mogelijkheid in aanmerking 
worden genomen om, mogelijkerwijs op 
grond van artikel 171 van het Verdrag, de 
ERC te reorganiseren tot een juridisch 
onafhankelijke structuur.

(17) De Commissie dient ervoor te zorgen 
dat na een proefperiode van twee tot 
maximaal drie jaar een onafhankelijke 
beoordeling van de werking van de ERC 
plaatsvindt. Op basis van de verkregen 
resultaten dient de ERC op duurzame 
wijze te worden omgevormd tot een 
structuur waardoor de grootst mogelijke 
autonomie van de ERC en tegelijkertijd 
transparantie kunnen worden 
gegarandeerd. Daarbij moet uiterlijk in 
2010 de mogelijkheid in aanmerking 
worden genomen om, mogelijkerwijs op 
grond van artikel 171 van het Verdrag, de 
ERC te reorganiseren tot een juridisch 
onafhankelijke structuur.  

Motivering

Volgens de eenstemmige wens van de internationale wetenschappelijke en 
onderzoeksgemeenschap dient de Europese Onderzoeksraad op lange termijn een in hoge 
mate van de Europese instellingen onafhankelijke organisatiestructuur te krijgen en volledig 
door de internationale onderzoeksgemeenschap op verantwoordelijke wijze te worden 
bestuurd. Dit impliceert vooral de garantie op een transparante procedureafwikkeling bij een 
zo groot mogelijke autonomie. Een structuur zoals beschreven in artikel 171 van het EG-
Verdrag zou hierbij een optie kunnen zijn die nauwkeurig moet worden onderzocht. 

Amendement 5
Artikel 2

Overeenkomstig bijlage II van het 
kaderprogramma is het bedrag dat voor de 
uitvoering van het specifiek programma 
noodzakelijk wordt geacht 11 862 miljoen 
EUR, waarvan minder dan 6 % bestemd is 
voor de administratieve uitgaven van de 
Commissie.

Overeenkomstig bijlage II van het 
kaderprogramma is het bedrag dat voor de 
uitvoering van het specifiek programma 
noodzakelijk wordt geacht 11 862 miljoen 
EUR, waarvan ten hoogste 3 % bestemd is 
voor de administratieve en personele 
uitgaven van de begroting waarover de 
Europese Onderzoeksraad elk jaar 



PE 368.075v01-00 8/19 PR\600207NL.doc

NL

beschikt.

Motivering

Het succes van de Europese Onderzoeksraad hangt af van de voorwaarde dat zoveel mogelijk 
geld naar de projecten gaat. De uitbouw van een buitenproportionele administratie moet 
worden vermeden.

Amendement 6
Artikel 3, lid 1

1. Alle onderzoeksactiviteiten op grond 
van het specifiek programma moeten 
worden uitgevoerd met inachtneming van 
de fundamentele ethische beginselen.

1. Alle onderzoeksactiviteiten op grond 
van het specifiek programma moeten 
worden uitgevoerd met inachtneming van 
de fundamentele ethische beginselen zoals 
die in het zevende kaderprogramma zijn 
vastgelegd. Ter aanvulling hierop gelden 
de grondbeginselen uit de leden 2 en 3. 

Motivering

De waardeoordelen met betrekking tot de ethische grenzen, zoals die zijn geformuleerd in het 
zevende kaderprogramma voor onderzoek, moeten ook van toepassing zijn op het specifiek 
programma "Ideeën". 

Amendement 7
Artikel 4, lid 3

3. De Europese Onderzoeksraad bestaat uit 
een onafhankelijke Wetenschappelijke 
Raad, ondersteund door een specifieke 
uitvoeringsstructuur, zoals beschreven in 
bijlage I. Deze raad werkt volgens de 
beginselen van wetenschappelijke 
excellentie, autonomie, efficiency en
transparantie.

3. De Europese Onderzoeksraad bestaat uit 
een onafhankelijke Wetenschappelijke 
Raad, ondersteund door een specifieke 
uitvoeringsstructuur, zoals beschreven in 
bijlage I. Deze raad werkt volgens de 
beginselen van wetenschappelijke 
excellentie, autonomie, efficiency,
transparantie en verantwoordelijkheid.
Een adviescollege (“Board of Trustees”), 
bestaande uit telkens drie 
vertegenwoordigers van de Raad, de 
Commissie en het Europees Parlement, 
waakt over de naleving van deze 
grondbeginselen.

Motivering

De werking van de Wetenschappelijke Raad moeten ook worden gekenmerkt door het 
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grondbeginsel van verantwoordelijkheid. De oprichting van een adviescollege ("Board of 
Trustees"), bestaande uit telkens drie vertegenwoordigers van de Raad, de Commissie en het 
Parlement, is nodig om de naleving te garanderen van de grondbeginselen die de werking van 
de ERC bepalen.

Amendement 8
Artikel 4, lid 4

De Commissie staat borg voor de 
autonomie en integriteit van de Europese 
Onderzoeksraad en verzekert de goede 
uitvoering van de aan de raad opgedragen 
taken.

Samen met de Raad en het Europees 
Parlement staat de Commissie borg voor 
de autonomie en integriteit van de 
Europese Onderzoeksraad en verzekert ze
de goede uitvoering van de aan de raad 
opgedragen taken.

De Wetenschappelijke Raad en de 
Commissie leggen het Europees 
Parlement en de Raad een jaarverslag 
over de werking van de ERC over, waarin 
met name wordt uiteengezet in welke mate 
de vooropgestelde doelstellingen konden 
worden bereikt.

Motivering

De integriteit van de ERC mag niet alleen door de Commissie worden gewaarborgd. Gezien 
de grote betekenis van het project en de aanzienlijke financiële middelen die ervoor worden 
uitgetrokken, is het noodzakelijk dat ook de Raad en het Parlement, bijvoorbeeld via 
jaarlijkse verslagen, op een consequente manier bij de werking van de ERC worden 
betrokken.

Amendement 9
Artikel 5, lid 1

1. De Wetenschappelijke Raad is 
samengesteld uit wetenschappers, 
ingenieurs en geleerden met een zeer goede 
naam, die door de Commissie worden 
aangesteld en handelen op persoonlijke 
titel, onafhankelijk van externe belangen.

1. De Wetenschappelijke Raad is 
samengesteld uit wetenschappers, 
ingenieurs en geleerden met een zeer goede 
naam, die zoveel mogelijk sectoren en 
deelgebieden van het wetenschappelijk 
onderzoek vertegenwoordigen, naast hun 
uitstekende wetenschappelijke kwaliteiten 
over jarenlange ervaring met 
wetenschapsmanagement beschikken en 
handelen op persoonlijke titel, 
onafhankelijk van externe belangen.
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Motivering

Het is van groot belang dat de leden van de Wetenschappelijke Raad zoveel mogelijk 
onderzoeksgebieden bestrijken en de verschillende deelgebieden, van publiek tot privaat 
onderzoek, weerspiegelen, en dat ze over vakkennis op het gebied van 
wetenschapsmanagement beschikken .

Amendement 10
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis) De leden van de Wetenschappelijke 
Raad worden na een hoorzitting van het 
Europees Parlement door de Commissie 
benoemd, nadat ze door de 
wetenschappelijke gemeenschap via een 
transparante en onafhankelijke procedure 
werden voorgesteld. 

Motivering

De voorstellen met betrekking tot de leden van de Wetenschappelijke Raad moeten in eerste 
instantie uit de wetenschappelijke gemeenschap zelf komen. De hoorzitting door het 
Parlement zorgt voor de nodige transparantie en openbare aandacht.

Amendement 11
Artikel 5, lid 1 ter (nieuw)

1 ter) De ambtstermijn van de leden van 
de Wetenschappelijke Raad bedraagt twee 
jaar en ze mogen maximaal twee keer 
worden herverkozen. De leden worden 
gekozen volgens een rotatiesysteem, wat 
betekent dat bij elke verkiezing telkens 
een derde van de leden nieuw moet 
worden benoemd.   

Motivering

De ambtstermijn van de leden van het Wetenschappelijk Comité dient te worden beperkt. 
Door een rotatiesysteem wordt een evenwichtige verhouding tussen nieuwe en oude leden 
gegarandeerd. 

Amendement 12
Artikel 5, lid 3 letter -a (nieuw)
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(-a) werkt een algemene strategie voor het 
werk van de ERC uit, die met geregelde 
tussenpozen aan de wetenschappelijke 
vereisten moet worden aangepast;

Motivering

Het is noodzakelijk dat het Wetenschappelijk Comité voor de algemene strategie van de ERC 
verantwoordelijk is. Verder dient de algemene strategie met geregelde tussenpozen te worden 
gecontroleerd en aan de veranderende behoeften te worden aangepast.  

Amendement 13
Artikel 6, lid 1

1. De Commissie stelt voor de uitvoering 
van het specifiek programma het 
werkprogramma op, waarin de in bijlage I 
opgenomen doelstellingen en 
wetenschappelijke en technologische 
prioriteiten, de desbetreffende financiering 
en het tijdschema voor de uitvoering 
worden gespecificeerd.

1. De Commissie en de Wetenschappelijke 
Raad stellen voor de uitvoering van het 
specifiek programma het werkprogramma 
op, waarin de in bijlage I opgenomen 
doelstellingen en wetenschappelijke en 
technologische prioriteiten, de 
desbetreffende financiering en het 
tijdschema voor de uitvoering worden 
gespecificeerd.

Motivering

Het is zinvol dat de Commissie en de Wetenschappelijke Raad gezamenlijk het 
werkprogramma van de ECR vaststellen.  

Amendement 14
Artikel 8 bis (nieuw)

Artikel 8 bis
1. Na een proefperiode van twee tot 
maximaal drie jaar wordt door 
onafhankelijke deskundigen een 
beoordeling van de werking van de ERC 
uitgevoerd. Hierbij wordt onder andere 
beoordeeld of 
de doelstellingen van de ERC zijn bereikt 
en de procedures op een doeltreffende en 
transparante wijze zijn verlopen, 
de wetenschappelijke onafhankelijkheid 
kon worden verzekerd en 
rekening is gehouden met de idee van 
wetenschappelijke excellentie.
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In de beoordeling wordt bovendien een 
standpunt bepaald met betrekking tot de 
vraag welke structuur op lange termijn 
voor de ERC is geschikt.  
2. Onafhankelijk van de uit te voeren 
beoordeling dient in elk geval op lange 
termijn voor de ERC een structuur te 
worden gekozen die garant staat voor een 
zo groot mogelijke autonomie van de 
Onderzoeksraad en tegelijkertijd voor 
transparantie en verantwoordelijkheid 
tegenover de Commissie, de Raad en het 
Europees Parlement. 
3. Op basis van het beoordelingsverslag 
zal de Commissie een voorstel over de 
verdere evolutie van de ERC voorleggen, 
dat tevens aan het Europees Parlement en 
de Raad voor overleg en eventueel voor 
medebeslissing dient te worden 
voorgelegd. Wat de toekomstige taken van 
de ERC betreft, moet worden uitgegaan 
van een structuur zoals beschreven in 
artikel 171 van het EG-Verdrag, tenzij 
belangrijke redenen tegen een dergelijke 
organisatiestructuur pleiten. 

Motivering

Volgens de eenstemmige wens van de internationale wetenschappelijke en 
onderzoeksgemeenschap dient de Europese Onderzoeksraad op lange termijn een in hoge 
mate van de Europese instellingen onafhankelijke organisatiestructuur te krijgen en volledig 
door de internationale onderzoeksgemeenschap op verantwoordelijke wijze te worden 
bestuurd. Voor de proefperiode is de oprichting van een uitvoerend agentschap nuttig om een 
snelle start van de Europese Onderzoeksraad te garanderen. De ervaringen uit die periode 
zouden aan een grondige beoordeling moeten worden onderworpen. 

Amendement 15
Bijlage 1, ondertitel "De Wetenschappelijke Raad", eerste alinea en 1 a en 1 b (nieuw)

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit 
vooraanstaande vertegenwoordigers van de 
Europese wetenschappelijke wereld. Zij
handelen op persoonlijke titel, 
onafhankelijk van externe belangen. De 
leden van de Raad worden aangesteld door 
de Commissie na een onafhankelijke 
aanwijzingsprocedure. 

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit 
vooraanstaande vertegenwoordigers van de 
Europese wetenschappelijke wereld, die 
zoveel mogelijk sectoren en deelgebieden 
van het wetenschappelijk onderzoek 
vertegenwoordigen, naast hun uitstekende 
wetenschappelijke kwaliteiten over 
jarenlange ervaring met 
wetenschapsmanagement beschikken en
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handelen op persoonlijke titel, 
onafhankelijk van externe belangen. 
De leden van de Wetenschappelijke Raad 
worden na een hoorzitting van het 
Europees Parlement aangesteld door de 
Commissie, nadat ze door de 
wetenschappelijke gemeenschap werden 
voorgesteld. De ambtstermijn van de leden 
bedraagt twee jaar en ze mogen maximaal 
twee keer worden herverkozen. De leden 
worden gekozen volgens een 
rotatiesysteem, wat betekent dat bij elke 
verkiezing telkens een derde van de leden 
nieuw moet worden benoemd. 
De leden van de Wetenschappelijke Raad 
stellen een “Code of Conduct”op om 
belangenconflicten te vermijden. 

Motivering

Het is van groot belang dat de leden van de Wetenschappelijke Raad zoveel mogelijk 
onderzoeksgebieden bestrijken en de verschillende deelgebieden, van publiek tot privaat 
onderzoek, weerspiegelen, en dat ze over vakkennis op het gebied van 
wetenschapsmanagement beschikken. Met betrekking tot de aanstelling van de leden wordt 
door de hoorzitting in het Parlement voor de nodige transparantie gezorgd. Voorts dient een 
rotatiebeginsel te worden geïntroduceerd. 

Amendement 16
Bijlage I, ondertitel "Specifieke uitvoeringsstructuur"

De specifieke uitvoeringsstructuur is 
verantwoordelijk voor alle aspecten van de 
administratieve implementatie en de 
uitvoering van het programma, zoals 
omschreven in het jaarlijkse 
werkprogramma. Deze structuur is met 
name belast met de uitvoering van de 
evaluatieprocedures, peer review en het 
selectieproces overeenkomstig de door de 
Wetenschappelijke Raad vastgestelde 
beginselen en draagt zorg voor het 
financiële en wetenschappelijke beheer van 
de subsidies. 

De specifieke uitvoeringsstructuur is 
tijdens de proefperiode verantwoordelijk 
voor alle aspecten van de administratieve 
implementatie en de uitvoering van het 
programma, zoals omschreven in het 
jaarlijkse werkprogramma. Deze structuur 
is met name belast met de uitvoering van 
de evaluatieprocedures, peer review en het 
selectieproces overeenkomstig de door de 
Wetenschappelijke Raad vastgestelde 
beginselen en draagt zorg voor het 
financiële en wetenschappelijke beheer van 
de subsidies. 
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Motivering

Op lange termijn zou de ERC een in hoge mate van de Europese instellingen onafhankelijke 
organisatiestructuur moeten krijgen en volledig door de internationale 
onderzoeksgemeenschap op verantwoordelijke wijze moeten worden bestuurd. Voor de 
proefperiode is de oprichting van een uitvoerend agentschap onder toezicht van de 
Commissie nuttig om een snelle start van de Europese Onderzoeksraad te garanderen.   

Amendement 17
Bijlage I, ondertitel "Rol van de Europese Commissie", eerste alinea

De Europese Commissie zorgt voor de 
volledige autonomie en integriteit van de 
Europese Onderzoeksraad. De 
verantwoordelijkheid van de Commissie 
voor de uitvoering van het programma 
houdt in de eerste plaats in dat zij er zorg 
voor draagt dat het programma wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de hierboven 
vermelde wetenschappelijke doelstellingen 
en de eisen van wetenschappelijke 
excellentie, zoals deze op onafhankelijke 
wijze worden bepaald door de 
Wetenschappelijke Raad. De Commissie 
zal met name: 

Samen met de Raad en het Europees 
Parlement zorgt de Europese Commissie 
voor de volledige autonomie en integriteit 
van de Europese Onderzoeksraad. De 
verantwoordelijkheid van de Commissie 
voor de uitvoering van het programma 
houdt in de eerste plaats in dat zij er zorg 
voor draagt dat het programma wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de hierboven 
vermelde wetenschappelijke doelstellingen 
en de eisen van wetenschappelijke 
excellentie, zoals deze op onafhankelijke 
wijze worden bepaald door de 
Wetenschappelijke Raad. De Commissie 
zal met name:

Motivering

De integriteit van de ERC mag niet alleen door de Commissie worden gewaarborgd. Gezien 
de grote betekenis van het project en de aanzienlijke financiële middelen die ervoor worden 
uitgetrokken, is het noodzakelijk dat ook de Raad en het Parlement bij de werking van de ERC 
worden betrokken. 

Amendement 18
Bijlage I, ondertitel "Rol van de Europese Commissie", tweede streepje

- Het werkprogramma en de standpunten 
betreffende de uitvoeringsmethodologie die 
door de Wetenschappelijke raad zijn 
opgesteld goedkeuren.

- Samen met de Wetenschappelijke Raad
het werkprogramma en de standpunten 
betreffende de uitvoeringsmethodologie die 
door de Wetenschappelijke raad zijn 
opgesteld goedkeuren.

Motivering

Het is zinvol dat de Commissie en de Wetenschappelijke Raad gezamenlijk het
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werkprogramma van de ERC vaststellen.     
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TOELICHTING

I. Voorstelling van het specifiek programma „Ideeën“

Met het zevende kaderprogramma voor onderzoek zal op Europees niveau voor de eerste keer 
een zogeheten “Europese Onderzoeksraad” (ERC) worden opgericht. De ERC is een 
belangrijke nieuwigheid van het kaderprogramma. In het specifiek programma “Ideeën” 
omschrijft de Europese Commissie de taken en de structuur van de ERC nader. 

1. Basisprincipe

De ERC is er in de eerste plaats op gericht het vakgebied van het fundamenteel onderzoek of 
van het „grensverleggend onderzoek“ zoals de Commissie het noemt, te ondersteunen. Dit is 
een koerswijziging die reeds lang had moeten plaatsvinden. Belangrijke resultaten op 
onderzoeksvlak zijn pas mogelijk door inzichten die door fundamenteel onderzoek werden 
verkregen. Bovendien is het fundamenteel onderzoek in de kaderprogramma’s voor 
onderzoek tot dusver duidelijk achterop gebleven ten opzichte van het toepassingsgericht 
onderzoek. Ten slotte aarzelen particuliere investeerders vaak om op dat belangrijke gebied te 
investeren omdat er belangrijke financiële risico's mee gepaard gaan en niet automatisch kan 
worden gegarandeerd dat er marktrijpe producten uit voortvloeien.  

De Commissie en toonaangevende Europese onderzoeksinstellingen hopen dat de ERC een 
“concurrentie-effect” zal teweegbrengen: de beste onderzoekers uit Europa moeten om de 
middelen concurreren en zo de aantrekkelijkheid van Europa als onderzoekscentrum 
verhogen. Voorts wordt gehoopt dat door het succes van enkele onderzoekers tevens 
conclusies met betrekking tot de kwaliteit van het onderzoek in de afzonderlijke lidstaten 
worden getrokken.  

2. Structuur van de Europese Onderzoeksraad

Op voorstel van de Commissie zal de ERC in eerste instantie bestaan uit een 
Wetenschappelijke Raad en uit een zogenaamde uitvoeringsstructuur.

a)  De Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad zal binnen de ERC een sleutelrol vervullen. Deze raad moet uit 
vooraanstaande vertegenwoordigers van de Europese onderzoekswereld zijn samengesteld, 
die handelen op persoonlijke titel, onafhankelijk van politieke of overige belangen. De leden 
van de raad dienen door de Commissie te worden aangesteld na een onafhankelijke 
aanwijzingsprocedure. 

Nog voor een formele beslissing over de ERC was genomen heeft een comité van vijf 
vertegenwoordigers onder leiding van voormalig commissaris Lord Patten in het voorbije jaar 
22 leden voor de Wetenschappelijke Raad aangesteld, die hun taak ook reeds hebben 
opgenomen.

Volgens de voorstelling van de Commissie zijn de taken van de Wetenschappelijke Raad 
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hoofdzakelijk gericht op de uitwerking van een algemene wetenschappelijke strategie en op 
de opstelling van een werkprogramma voor de ERC. Hiertoe behoort ook de bepaling van 
bepaalde criteria op basis waarvan een beslissing over de financiering van afzonderlijke 
projecten dient te worden genomen. Voorts dient de Wetenschappelijke Raad vanuit 
wetenschappelijk standpunt voor het toezicht en de kwaliteitscontrole in te staan. Daartoe 
behoren peer-reviewprocessen, de selectie van deskundigen en de evaluatiemethoden. 

b) De specifieke uitvoeringsstructuur

In eerste instantie dient voor de uitvoering van het programma een specifieke 
uitvoeringsstructuur verantwoordelijk te zijn. Deze structuur geeft uitvoering aan het peer-
reviewproces, alsook aan de procedures voor de selectie van projecten in de praktijk. Voor de 
start van het programma heeft de Commissie als uitvoeringsstructuur een uitvoerend 
agentschap van de Commissie voorgesteld. Er bestaat echter een mogelijkheid om het 
agentschap na een onafhankelijke beoordeling tot 2010 in een alternatieve en juridisch 
onafhankelijke structuur om te zetten zoals die welke beschreven wordt in artikel 171 van het 
EG-Verdrag. 

II. Beoordeling van de rapporteur

De Europese Onderzoeksraad zet op het juiste tijdstip een belangrijke stap om Europa als 
kenniscentrum veilig te stellen en het fundamenteel onderzoek te ondersteunen. Een 
succesvolle ERC kan zorgen voor de “aantrekkingskracht” die dringend nodig is om 
vooraanstaande onderzoekers in Europa te kunnen houden of voor Europa te kunnen winnen. 
Daarom is het begrijpelijk dat de idee van de Onderzoeksraad in de onderzoeksgemeenschap 
op overweldigende steun kan rekenen, die ook door het Europees Parlement in ruime mate 
wordt gedeeld. Desondanks is de rapporteur van mening dat het voorstel op verschillende 
plaatsen vragen doet rijzen, waarop dieper moet worden ingegaan. 

1. Uiteindelijke structuur van de Europese Onderzoeksraad

Voor de uiteindelijke structuur van de ERC staan twee mogelijkheden ter discussie: het reeds 
genoemde uitvoerend agentschap, dat heel duidelijk de voorkeur van de Commissie 
wegdraagt, en de onafhankelijke structuur zoals beschreven in artikel 171 van het EG-
Verdrag. Aan beide mogelijkheden zijn volgens de rapporteur voor- en nadelen verbonden. 
Het uitvoerend agentschap zou de Commissie verzekeren van een sterke invloed op de 
Onderzoeksraad, wat vanuit het standpunt van de onafhankelijkheid problematisch zou 
kunnen zijn. Maar ook een organisatie conform artikel 171 van het EG-Verdrag roept een 
reeks vragen op waarover moet worden nagedacht. Het begint met heel praktische aspecten 
zoals de keuze van vestiging.  

Volgens de rapporteur dient daarom na een proefperiode van maximaal twee tot drie jaar door 
onafhankelijke deskundigen een evaluatie van de ervaringen met de ERC te worden gemaakt 
aan de hand van bepaalde, op voorhand vastgelegde criteria. Hierbij moeten onder andere 
aspecten worden geëvalueerd zoals de wetenschappelijke autonomie en de gelijktijdige 
transparantie en verantwoordelijkheid tegenover de Commissie, de Raad en het Parlement.

2. Transparantie in de werking van de Europese Onderzoeksraad
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Gezien de belangrijke middelen waarover de ERC zal beslissen, is het noodzakelijk dat een 
zekere verantwoordelijkheid tegenover de Raad, het Parlement en de Commissie wordt 
gegarandeerd. Er moet worden vermeden dat de indruk ontstaat dat de ERC een „gesloten 
werkplaats“ zou zijn. 

De betrokkenheid van de Europese instellingen, bijvoorbeeld via een adviescollege (Board of 
Trustees), is bevorderlijk voor de transparantie en biedt de Onderzoeksraad de mogelijkheid 
om zijn acties ten opzichte van dat comité te staven. De rapporteur is van mening dat het niet 
voldoende is om enkel te rekenen op de Rekenkamer of op het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding OLAF. Het voorbeeld van de nationale onderzoeksraden toont dat in alle 
gevallen een min of meer sterk uitgesproken controle door de overheid als geldschieter 
bestaat. 

Zo moeten bijvoorbeeld alle bestuursleden en ook de directeur van de Amerikaanse National 
Science Foundation door de Amerikaanse president worden benoemd en door de senaat 
worden goedgekeurd. Wat de Duitse onderzoeksgemeenschap betreft, zetelen de federale 
regering en de deelstaten in het hoofdcomité dat de richtsnoeren vastlegt en zelfs over 
individuele projecten beslist.

De rapporteur is van mening dat op zijn minst door geregelde rapportagevereisten een zekere 
mate aan politieke verantwoordelijkheid moet worden gegarandeerd.

3. Selectie en samenstelling van de Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad moet, voorzover dat in een college van ongeveer 
20 wetenschappers mogelijk is, alle onderzoeksectoren en de verschillende niveaus van 
universitair tot industrieel onderzoek vertegenwoordigen. Belangrijk hierbij is dat de leden ten 
aanzien van hun taken tevens over knowhow en deskundigheid op het gebied van 
wetenschapsmanagement beschikken.

Teneinde de Onderzoeksraad ontvankelijk te maken voor frisse ideeën en nieuwe 
onderzoeksterreinen, dient de ambtstermijn van de leden te worden beperkt. Bovendien kan 
een zeker rotatiesysteem nuttig zijn om een regelmatige afwisseling en tegelijkertijd 
continuïteit te garanderen. 

Verder zouden de leden van de Wetenschappelijke Raad enkel door de Europese 
wetenschappers mogen worden verkozen en aangewezen. Dit biedt een garantie voor de 
wetenschappelijke onafhankelijkheid van de ERC.   

4. Garantie voor een doeltreffende administratieve structuur

De afwikkeling van de projecten zal voor de ERC een test zijn. Gezien het brede thematische 
kader mogen veel voorstellen worden verwacht. Deze moeten snel en doeltreffend worden 
behandeld. Van de Wetenschappelijke Raad en de "uitvoeringsstructuur” wordt daarbij in het 
bijzonder verwacht dat ze intelligente oplossingen zullen ontwikkelen. Gezien de schaarse 
middelen dienen de uitgaven voor administratieve taken daarom van in het begin tot een 
bepaald deel van de volledige begroting te worden beperkt teneinde een „Lean Management“ 
te garanderen.

5. Richsnoeren voor de werking van de Wetenschappelijke Raad
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Critici vrezen dat het risico bestaat dat de ERC met voorstellen zal worden “overstelpt”. 
Tegen die achtergrond wordt voorgesteld om reeds in het specifiek programma richtsnoeren
voor de werking van de ERC en voor de keuze van projecten te formuleren door bepaalde 
criteria voor de projectkeuze vast te leggen. De rapporteur is van mening dat dit de zaak niet 
ten goede komt. Het is een basisvoorwaarde dat de richtsnoeren voor de inhoudelijke werking 
van de wetenschappers in de Wetenschappelijke Raad onafhankelijk en op basis van de 
behoeften van het onderzoek worden vastgelegd. Ook de Commissie moet zich daaraan 
houden. Er moeten echter wel duidelijke ethische grenzen worden vastgelegd. 

6.  Financiële middelen voor de Onderzoeksraad

Er is overeenstemming over het feit dat het succes van de ERC in niet onbelangrijke mate van 
zijn financiële middelen afhangt. Alleen als het lukt om de noodzakelijke „kritische massa“ te 
investeren, kan het in het begin geschetste concurrentie-effect worden bewerkstelligd. De 
Commissie had oorspronkelijk voor de volledige looptijd van het zevende kaderprogramma 
voor onderzoek een totale som van 11,861 miljard euro uitgetrokken voor de Europese 
Onderzoeksraad. Dit bedrag zal waarschijnlijk niet kunnen worden gehandhaafd. 

Deskundigen zijn terecht van mening dat de noodzakelijke "kritische massa" bij minstens 
1 miljard euro per jaar ligt. Dat bedrag moet gedurende de volledige looptijd van het 
programma beschikbaar zijn. Bovendien wordt een continue verhoging nuttig geacht. Volgens 
de rapporteur zou dit kunnen betekenen dat in het begin minder financiële middelen ter 
beschikking worden gesteld dan op het einde van de looptijd van het programma.  

III. Conclusie: 

De rapporteur juicht het voorstel voor de oprichting van de Europese Onderzoeksraad toe. 
Alle betrokken partijen wordt verzocht bij te dragen tot een snelle start van de 
werkzaamheden van de Onderzoeksraad. De Europese wetgever moet dan ook antwoorden 
vinden voor de voornoemde vragen. Enkel als dat lukt, zal de ERC een echt voorbeeld van 
succes worden dat kan zorgen voor het beoogde positieve effect op Europa als kenniscentrum.


