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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 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** 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 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
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 het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifiek 
programma: "Capaciteiten" tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-
2013) van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en demonstratie
(COM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0443)1,

– gelet op artikel 166 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0384/2005),

– 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
Bijlage I, thema 1 "Onderzoeksinfrastructuren", tussentitel "Activiteiten", punt 1.2, alinea 1 

bis (nieuw)

Zowel ESFRI, de Technologieplatforms, 

  
1 Nog niet gepubliceerd in het PB.
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de gezamenlijke technologie-initiatieven 
als de Europese Onderzoeksraad zullen 
worden gevraagd uitdrukkelijk aan te 
geven waar zij op het gebied van 
onderzoeksinfrastructuren behoefte aan 
hebben.

Motivering

Alle belanghebbenden moeten hun mening geven over het opzetten van nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren en over de verbetering van de bestaande infrastructuren.

Amendement 2
Bijlage I, thema 1 "Onderzoeksinfrastructuren", tussentitel "Activiteiten", punt 1.2.2, streepje 

2, alinea 1

De tweede fase dient voor de 
tenuitvoerlegging van de bouwplannen op 
basis van de bereikte technische, 
juridische, administratieve en financiële 
overeenkomsten, met name met 
gebruikmaking van de complementariteit 
tussen nationale en communautaire 
instrumenten (zoals de Structuurfondsen en 
de Europese Investeringsbank). De 
financiële steun uit hoofde van het 
kaderprogramma voor de bouwfase kan 
worden verleend voor de prioritaire 
projecten waarvoor een aantoonbare 
behoefte aan steun bestaat. Voor deze 
gevallen worden besluiten genomen 
volgens een formule die afhankelijk is van 
de aard en het niveau van de vereiste steun 
(bijvoorbeeld rechtstreekse subsidie, EIB-
leningen waartoe de toegang kan worden 
vergemakkelijkt via de risicodelende 
financieringsfaciliteit (bijlage III), artikel 
171).

De tweede fase dient voor de 
tenuitvoerlegging van de bouwplannen op 
basis van de bereikte technische, 
juridische, administratieve en financiële 
overeenkomsten, met name met 
gebruikmaking van de complementariteit 
tussen nationale en communautaire 
instrumenten (zoals de Structuurfondsen en 
de Europese Investeringsbank) en met de 
betrokkenheid van alle relevante private 
financiële instellingen. De financiële steun 
uit hoofde van het kaderprogramma voor 
de bouwfase kan worden verleend voor de 
prioritaire projecten waarvoor een 
aantoonbare behoefte aan steun bestaat. 
Voor deze gevallen worden besluiten 
genomen volgens een formule die 
afhankelijk is van de aard en het niveau 
van de vereiste steun (bijvoorbeeld 
rechtstreekse subsidie, EIB-leningen 
waartoe de toegang kan worden 
vergemakkelijkt via de risicodelende 
financieringsfaciliteit (bijlage III), artikel 
171).

Motivering

Bij de tenuitvoerlegging van de onderzoeksinfrastructuren moet op een zo breed mogelijke 
steun kunnen worden gerekend.
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Amendement 3
Bijlage I, thema 4 "Onderzoekspotentieel", tussentitel "Activiteiten", alinea 1, eerste streepje

• uitwisseling van knowhow en ervaring 
via transnationale wederzijdse 
detacheringen van onderzoekspersoneel 
tussen geselecteerde centra in de in 
aanmerking komende regio's en een of 
meer partnerorganisaties in een andere 
EU-lidstaat, met een ingebouwd verplicht 
terugkeermechanisme voor gedetacheerd 
personeel van de geselecteerde centra in de 
in aanmerking komende regio's;

• uitwisseling van knowhow en ervaring 
via transnationale wederzijdse 
detacheringen van onderzoekspersoneel en 
managers tussen geselecteerde centra in de 
in aanmerking komende regio's en een of 
meer partnerorganisaties in lidstaten, 
geassocieerde landen,
nabuurschapslanden en derde landen,
met een ingebouwd verplicht 
terugkeermechanisme voor gedetacheerd 
personeel van de geselecteerde centra in de 
in aanmerking komende regio's;

Motivering

Het is belangrijk om ook managers voor activiteiten in verband met onderzoek en innovatie 
op te nemen in het systeem voor de uitwisseling van personeel.

Amendement 4
Bijlage I, thema 5 "Wetenschap in de maatschappij", tussentitel "Doelstelling", alinea 1 bis 

(nieuw)

Met name milieubeleid is het raakvlak 
tussen wetenschappelijke kennis en 
maatschappelijke ontwikkeling. Verder is 
er in het debat meer behoefte aan 
kwantitatieve elementen teneinde 
irrationele argumenten te kunnen 
weerleggen.

Motivering

Wetenschappelijke kennis en maatschappelijke ontwikkeling moeten parallel worden 
ontwikkeld.

Amendement 5
Bijlage I, thema 5 "Wetenschap in de maatschappij", tussentitel "Aanpak", tussentitel "Eerste 
actielijn: Verbeteren van de interactie tussen wetenschap en maatschappij", alinea 3, vierde 



PE 368.077v01-00 8/12 Externe vertaling

PR\600209NL.doc

NL

streepje bis (nieuw)

- risicobeoordelings- en 
beheersprocedures als instrumenten voor 
besluitvorming teneinde irrationele 
maatschappelijke reacties te beperken.

Motivering

Risicobeoordeling is een procedure die het mogelijk maakt een kwantitatieve vergelijking 
tussen verschillende opties te maken. We moeten er alles aan doen om de burgers te 
informeren en zo de irrationele gevolgen voor de besluitvorming te beperken.
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TOELICHTING

Onderzoek en technische ontwikkeling zijn van vitaal belang voor de Europese 
concurrentiekracht. Als we onze productiecapaciteit in de EU niet willen verliezen, moet in 
het bijzonder de functie van industrieel onderzoek worden bevorderd en verbeterd. Anderzijds 
is het niet mogelijk de ontwerpcapaciteit in Europa te houden zonder een productiecapaciteit 
die ten minste in de bovenste regionen van elke sector ligt.

Het KP7 biedt een zeer goede gelegenheid om de concurrentiekracht voor de hele Unie terug 
te winnen, door met overtuigd engagement het Lissabon-scenario ten uitvoer te leggen.

Er dient te worden benadrukt dat het KP7 in feite een concretisering is van de behoefte om 
O&TO in goede banen te leiden. Het programma moet worden gezien als de binnenste kern 
van het communautaire beleid voor economische en sociale ontwikkeling. Concurrentie vindt 
plaats onder actoren met een continentale of vergelijkbare grootte of actoren die enorm veel 
groter zijn dan een enkele lidstaat. Uitmuntendheid moet derhalve op Europese schaal worden 
gezocht.

De activiteiten die onder dit deel van het kaderprogramma worden verricht, zijn bedoeld om 
een coherente ontwikkeling van het onderzoeksbeleid te steunen, waarbij wordt uiteengezet 
welke taken in het licht van het subsidiariteitsbeginsel op regionaal niveau kunnen worden 
vervuld.

Onderzoeks- en innovatiecapaciteit dient als volgt te worden vergemakkelijkt:

– Het gebruik en de ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuren optimaliseren.
– De innovatieve capaciteiten van KMO’s en hun vermogen om voordeel uit onderzoek te 

halen versterken.
– De ontwikkeling van regionale onderzoeksgedreven clusters ondersteunen.
– Het onderzoekspotentieel in de convergentie- en ultraperifere regio’s van de EU 

ontsluiten.
– Wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar brengen voor de harmonieuze integratie 

van wetenschap en technologie in de Europese maatschappij.
– Horizontale acties en maatregelen ter ondersteuning van de internationale samenwerking.

Steun voor bestaande en nieuwe onderzoeksinfrastructuren, evenals de ontwikkeling van het 
menselijk potentieel dienen sleutelacties te zijn.

Onderzoeksinfrastructuren zijn van fundamenteel belang voor de capaciteitsopbouw in 
Europa aangezien ze opleiding, onderzoek en nieuwe zakelijke kansen genereren. Bovendien 
dragen ze bij aan een betere zichtbaarheid van de bijzonder hoge kwaliteit van het Europese 
onderzoek.

Om het gebruik van de bestaande infrastructuren in Europa te optimaliseren, is meer
coördinatie nodig. Daarnaast moet een gemeenschapsactiviteit ten uitvoer worden gelegd om 
bestaande onderzoeksinfrastructuren met elkaar te verbinden.
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Wat de opbouw van de volgende generatie grootschalige infrastructuren betreft is het nodig 
een Europese strategie te bepalen. Om te beginnen zouden de wensen van de 
wetenschappelijke gemeenschap kunnen worden geïnventariseerd.

Alle belanghebbenden zouden hun mening kunnen geven over het opzetten van nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren en over de verbetering van de bestaande infrastructuren. ESFRI 
dient in deze context een sleutelrol te spelen, maar ook technologieplatforms (TP’s), 
gezamenlijke technologie-initiatieven (JTI’s) en de Europese Onderzoeksraad moet worden 
gevraagd welke onderzoeksinfrastructuren ze nodig hebben.

Wat het opzetten van nieuwe infrastructuren betreft moet een doeltreffende coördinatie van de 
financiële instrumenten van de Gemeenschap, het kaderprogramma en de structuurfondsen in 
het bijzonder worden verzekerd, waarbij ook de nodige private financiële instellingen moeten 
worden betrokken. Bij de tenuitvoerlegging van de onderzoeksinfrastructuren moet op een zo 
breed mogelijke steun kunnen worden gerekend.

Er moet worden gestreefd naar beter contacten tussen de onderzoekswereld en de industrie. 
Lidstaten moeten fiscale en/of andere maatregelen nemen om industriële innovatie te 
bevorderen, vooral gericht op KMO’s. Anderzijds is de bescherming van intellectuele 
eigendom essentieel voor de ontwikkeling van de EOR.

Het is absoluut van essentieel belang de intellectuele eigendomsrechten te garanderen met 
doorzichtige en vereenvoudigde procedures die voornamelijk KMO’s ten goede zou komen.

De algehele betrokkenheid van alle Europese ondernemingen bij innovatieve inspanningen, of 
het nu om kleine, middelgrote of grote ondernemingen gaat, is absoluut noodzakelijk voor de 
concurrentiekracht van onze productieindustrieën. TP’s en JTI’s vormen een geschikt 
instrument om alle ondernemingen kennis te laten maken met de voordelen van 
wetenschappelijk of technologisch onderzoek voor innovatie.

TP’s zouden een algemeen instrument voor de bevordering van de Europese 
concurrentiekracht moeten zijn, als een bottom-up-organisatie binnen elke handelssector zelf. 
De belangrijkste belanghebbenden zijn de ondernemingen; verder spelen plaatselijke 
instellingen, onderzoekscentra en universiteiten, lidstaten, banken en kamers van koophandel 
een rol.

Waar van toepassing zouden TP’s een rechtspersoonlijkheid kunnen hebben, zodat hun werk 
goed kan worden georganiseerd en hun middelen, die uit een brede waaier bronnen kunnen 
komen, in ontvangst kunnen worden genomen en kunnen worden beheerd.

TP’s zouden op regionaal niveau kunnen worden opgesplitst in de vorm van regionale 
onderzoeksgedreven clusters. Op die manier kan de potentiële concurrentiekracht van 
specifieke sectoren binnen specifieke gebieden ten volle worden benut, zoals de 
"Kennisregio’s".

Het is essentieel om binnen het kader van de TP’s de vorming van wetenschappelijke clusters 
te bevorderen, zelfs op regionaal niveau en met de betrokkenheid van KMO’s. Regionale 
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clusters dienen te worden opgenomen in de bredere Europese dimensie om de voordelen van 
onderzoek en innovatie volledig te benutten.

Met het oog hierop zal steun aan afzonderlijke of georganiseerde KMO’s een zeer nuttig 
instrument zijn.

Voor onderzoeksbeleid en -activiteiten op regionaal niveau is een sterk engagement van de 
ondernemingen nodig, evenals van de plaatselijke instellingen, onderzoekscentra, 
universiteiten, banken en kamers van koophandel om het potentieel te ontsluiten dat schuilt in 
het oprichten van spin-off-KMO’s uit onderzoeksprojecten.

Een synergie tussen al deze actoren is essentieel om de juiste omgeving te scheppen waarin 
Europese regio’s hun capaciteit om in O&O te investeren kunnen versterken. TP’s zouden het 
juiste instrument voor dit soort algemene participatie kunnen zijn. Met name regionale 
autoriteiten kunnen zich sterk maken om die factoren te bevorderen die een bijzondere troef 
voor het gebied vertegenwoordigen, zoals industriële clusters (bestaande of nog op te richten). 
Met het oog hierop dient te worden gestreefd naar een synergie tussen de structuurfondsen, de 
middelen uit het KP7, eigen regionale bronnen en andere financiële faciliteiten om ervoor te 
zorgen dat O&TO een centraal element in de clusters wordt, in navolging van de succesvolle 
clusters in verscheidene Europese regio’s.

Bij de tenuitvoerlegging van de programmadoelstellingen is een aanzienlijke 
verantwoordelijkheid weggelegd voor niet alleen onderzoekers uit de convergentie- en 
ultraperifere regio’s, maar ook voor het vermogen om alle financiële mechanismen te 
betrekken bij O&TO dat in potentie in elke regio aanwezig is.

Een beter gebruik van structuurfondsen om O&TO op regionaal niveau te steunen is 
essentieel. Er moet duidelijk worden aangegeven hoe de structuurfondsen en het 
Cohesiefonds mogen worden gebruikt voor investering in onderzoeksinfrastructuur en om de 
pre-startkloof tussen onderzoek en innovatie te dichten. In deze context zou het nuttig kunnen 
zijn proef- en demonstratieprojecten te financieren teneinde startkapitaal te vergaren, in de 
wetenschap dat investeringen in O&TO en innovatie voor de ontwikkeling op lange termijn 
van bepaalde gebieden ten minste vergelijkbaar zijn met investeringen in harde 
infrastructuren.

Zelfs voor de plaatselijke ontwikkeling moet extra nadruk worden gelegd op de organisatie 
van het systeem van productie, verzameling en behandeling van biomassa voor de directe 
productie van waterstof. Deze technologie lijkt zeer veelbelovend om zelfs op korte termijn te 
voorzien in waterstof tegen concurrerende prijzen en hoeveelheden.

De relatie tussen wetenschap/technologie en maatschappij/cultuur mag zeker niet uit het oog 
worden verloren. In het bijzonder zou milieubeleid een raakpunt kunnen zijn.

Klimaatverandering is bij uitstek de metafoor van duurzame ontwikkeling als uitdrukking van 
solidariteit met toekomstige generaties en wordt meer en meer als een dwingend leidend 
beginsel van de EU beschouwd.
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Met het oog op het welzijn van de burgers is een belangrijke rol weggelegd voor de evaluatie 
en beoordeling van risico’s, die een integraal onderdeel van hun cultuur moeten worden, 
opdat kwantitatieve instrumenten voor besluitvorming kunnen worden ingevoerd die de 
invloed van emotionele argumenten indammen.

Om op wereldniveau concurrerend te kunnen zijn en een vooraanstaande rol te kunnen spelen, 
heeft de Europese Gemeenschap een sterk en coherent internationaal wetenschaps- en 
technologiebeleid nodig.

Er moet in een sfeer van open samenwerking op specifieke wetenschappelijke gebieden naar 
strategische partnerschappen met ENPI (Europees Nabuurschaps- en 
Partnerschapsinstrumenten) en derde landen worden gestreefd. Hiertoe moeten de beste 
wetenschappers uit deze landen worden ingezet om in/met Europa aan de slag te gaan.

Met het oog hierop dienen de thematische gebieden in het KP7-document (hoofdstuk I, 
Samenwerking) als prioriteiten te worden gezien, zonder dat daarbij echter andere 
onderwerpen worden uitgesloten die op het gebied van internationale samenwerking (met 
buurlanden en derde landen) zouden kunnen opduiken.

Wetenschappelijk onderzoek binnen internationale wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden kan veel betekenen in het streven naar uitmuntendheid en brengt 
een duidelijk structureel effect van sterke samenhang met zich mee.

De Risk-Sharing Finance Facility (RSFF) van de EIB aan Europese investeringsfondsen, 
waarbij de nationale en regionale banksystemen betrokken zijn, zal uiterst belangrijk zijn. Het 
vermenigvuldigingseffect van het delen van de risico’s zal de beschikbaarheid van het 
risicokapitaal voor innovatie verzekeren en zal het lokale banksysteem betrekken bij de 
evaluatie van de specifieke aan innovatie verbonden financiële risico’s.

Om de Europese concurrentiekracht te bevorderen moet een strategisch partnerschap tussen 
EUREKA en het KP7, in samenwerking met JTI’s, worden aangemoedigd, ook om de 
activiteiten voor snelgroeiende KMO’s te vergemakkelijken.


