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Amendement 1
Maria Da Graça Carvalho, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op de Verklaring van Berlijn 
inzake open toegang tot kennis op het 
gebied van de natuur- en 
menswetenschappen,

Or. en

Amendement 2
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de EU in een 
wereldwijde economie moet concurreren 
op grond van producten die een hoge 
graad van scholing vereisen,

Or. en

Amendement 3
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat onderzoek een 
fundamentele bijdrage levert in termen van 
economische groei en schepping van 
arbeidsplaatsen,

B. overwegende dat onderzoek een 
fundamentele bijdrage levert in termen van 
economische groei, schepping van 
arbeidsplaatsen en van groene en 
duurzame energie,

Or. en
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Amendement 4
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de EU minder 
succes heeft gehad dan verwacht werd bij 
het ten gelde maken van innovatie op de 
interne markt en de internationale markt,

Or. en

Amendement 5
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat er nog steeds 
slechts sprake is van een beperkte 
coördinatie tussen het nationale, 
regionale en Europese beleid op 
onderzoekgebied, waardoor belangrijke 
obstakels worden gecreëerd bij het 
bereiken van vanuit financieel opzicht 
gunstige oplossingen,

Or. en

Amendement 6
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het huidige beheer van 
het KP7 wordt gekenmerkt door een 
excessieve bureaucratie, een geringe 
risicotolerantie, een geringe efficiency en 
veel te lange termijnen, dingen die 
demotiverend werken op participatie van 
de kant van onderzoekers, de academische 
wereld, het bedrijfsleven en de industrie 

D. overwegende dat, ondanks 
verbeteringen ten opzichte van de extreme 
complexiteit van het KP6, het huidige 
beheer van het KP7 wordt gekenmerkt 
door een excessieve bureaucratie, een 
geringe risicotolerantie, een geringe 
efficiency en veel te lange termijnen, 
dingen die demotiverend werken op 
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(en in het bijzonder de kmo's), participatie van de kant van onderzoekers, 
de academische wereld, het bedrijfsleven 
en de industrie (en in het bijzonder de 
kmo's),

Or. fr

Amendement 7
Maria Da Graça Carvalho, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het huidige beheer van 
het KP7 wordt gekenmerkt door een 
excessieve bureaucratie, een geringe 
risicotolerantie, een geringe efficiency en 
veel te lange termijnen, dingen die 
demotiverend werken op participatie van 
de kant van onderzoekers, de academische 
wereld, het bedrijfsleven en de industrie 
(en in het bijzonder de kmo's),

D. overwegende dat het huidige beheer van 
het KP7 wordt gekenmerkt door een 
excessieve bureaucratie, een geringe 
risicotolerantie, een geringe efficiency en 
veel te lange termijnen, dingen die 
demotiverend werken op participatie van 
de kant van onderzoekers, de academische 
wereld, maatschappelijke organisaties, het 
bedrijfsleven en de industrie (en in het 
bijzonder de kleinere onderzoekbedrijvers, 
met inbegrip van de kmo's),

Or. en

Amendement 8
Christian Ehler, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat rechtszekerheid 
van het allergrootste belang is om 
wederzijdse vertrouwen tussen de 
belanghebbenden te scheppen en doen 
toenemen,

Or. en
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Amendement 9
Maria Da Graça Carvalho, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat alle belanghebbenden 
aandringen op een verdere 
vereenvoudiging en harmonisering van de 
regels en procedures, waarbij de 
vereenvoudiging geen doel op zich is, maar 
eerder een middel om de aantrekkelijkheid 
en toegankelijkheid van de communautaire 
financiering van het onderzoek te 
verzekeren,

E. overwegende dat alle belanghebbenden 
aandringen op een verdere 
vereenvoudiging en harmonisering van de 
regels en procedures, waarbij de 
vereenvoudiging geen doel op zich is, maar 
eerder een middel om de aantrekkelijkheid 
en toegankelijkheid van de communautaire 
financiering van het onderzoek te 
verzekeren en de tijd te verminderen die 
onderzoekers moeten investeren in het 
proces zelf,

Or. en

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat universiteiten en 
onderzoekinstellingen toegang hebben tot 
financieringsfaciliteiten met vaak zeer 
verschillende regels, hetgeen leidt tot 
toegenomen administratieve 
beslommeringen en kosten met betrekking 
tot het gebruik van dergelijke faciliteiten 
bij het financieren van programma's voor 
onderzoek en innovatie,

Or. ro

Amendement 11
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat een op resultaten 
gebaseerde financiering het bereik van de 
onderzoekprogramma's zou kunnen 
beperken tot de minder riskante projecten 
en tot marktgericht onderzoek, een 
ontwikkeling die de EU zou hinderen bij 
het nastreven van excellent onderzoek aan 
de grenzen van onze kennis,

F. overwegende dat een op resultaten 
gebaseerde financiering het bereik van de 
onderzoekprogramma's zou kunnen 
beperken tot de minder riskante projecten 
en tot marktgericht onderzoek, een 
ontwikkeling die de EU zou hinderen bij 
het nastreven van excellent onderzoek aan 
de grenzen van onze kennis, met inbegrip 
van experimenteel onderzoek, dat 
bijzondere vereisten heeft vanwege het 
innovatieve karakter, dat met hoge risico's 
gepaard gaat,

Or. it

Amendement 12
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat een op resultaten 
gebaseerde financiering het bereik van de 
onderzoekprogramma's zou kunnen 
beperken tot de minder riskante projecten 
en tot marktgericht onderzoek, een 
ontwikkeling die de EU zou hinderen bij 
het nastreven van excellent onderzoek aan 
de grenzen van onze kennis,

F. overwegende dat een op resultaten 
gebaseerde financiering het bereik van de 
onderzoekprogramma's zou kunnen 
beperken tot de minder riskante projecten 
en hun flexibiliteit bij de aanpassing aan 
nieuwe ontwikkelingen zou kunnen 
verminderen, een ontwikkeling die de EU 
zou hinderen bij het nastreven van 
excellent onderzoek aan de grenzen van 
onze kennis en bij succesvolle innovatie,

Or. en

Amendement 13
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat een op resultaten 
gebaseerde financiering het bereik van de 
onderzoekprogramma's zou kunnen 

F. overwegende dat een alleen op 
resultaten gebaseerde financiering het 
bereik van de onderzoekprogramma's zou 



PE445.806v01-00 8/60 AM\824782NL.doc

NL

beperken tot de minder riskante projecten 
en tot marktgericht onderzoek, een 
ontwikkeling die de EU zou hinderen bij 
het nastreven van excellent onderzoek aan 
de grenzen van onze kennis,

kunnen beperken tot de minder riskante 
projecten en tot marktgericht onderzoek, 
een ontwikkeling die de EU zou hinderen 
bij het nastreven van excellent onderzoek 
aan de grenzen van onze kennis,

Or. fr

Amendement 14
António Fernando Correia De Campos, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat een sterke 
onderzoekbasis vereist is om een 
innoverender Europa te bevorderen, dat 
een op kennis gebaseerde economie moet 
ondersteunen,

Or. en

Amendement 15
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het ontwerp en de 
tenuitvoerlegging van het huidige KP7 en 
de toekomstige kaderprogramma's 
gebaseerd moet zijn op de beginselen van 
eenvoudigheid, stabiliteit, rechtszekerheid, 
consistentie, excellentie en vertrouwen,

I. overwegende dat het ontwerp en de 
tenuitvoerlegging van het huidige KP7 en 
de toekomstige kaderprogramma's 
gebaseerd moet zijn op de beginselen van 
eenvoudigheid, stabiliteit, transparantie, 
rechtszekerheid, consistentie, excellentie 
en vertrouwen,

Or. fr

Amendement 16
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de talrijke 
controles van de diensten van Commissie, 
die op grond van de huidige niet-
vereenvoudigde regels worden uitgevoerd 
ten aanzien van de onderzoekinstanties in 
Europa, snel moeten worden afgesloten 
om het vertrouwen van de betrokken 
instanties te behouden,

Or. fr

Amendement 17
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat onderzoek en 
innovatie, in het bijzonder in de centres of 
excellence en het grensverleggende 
onderzoek, van het allergrootste belang 
zijn bij het stimuleren van de 
economische groei om Europa 
concurrerender te maken en de 
transformatie van Europa tot een op 
kennis gebaseerde samenleving te 
versnellen,

Or. en

Amendement 18
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat KP7, in vergelijking 
met zijn voorgangers, procedures heeft die 
aanzienlijk vereenvoudigd zijn, maar dat 
het te moeilijk blijft om aan de 
programma's deel te nemen en voorstellen 
voor te bereiden en dat de administratieve 
lasten in termen van projectbeheer en het 
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afleggen van verantwoording te groot 
zijn;

Or. lt

Amendement 19
Christian Ehler, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept de noodzaak om in het 
geval van elke individuele 
vereenvoudigingsmaatregel te bepalen of 
deze in werking treedt binnen het huidige 
kader, of dat er veranderingen vereist zijn 
in de regels van het Financieel Reglement, 
de regels voor participatie of de specifieke 
regels die van toepassing zijn op de 
programma's van het kaderprogramma;

3. onderstreept de noodzaak om in het 
geval van elke individuele 
vereenvoudigingsmaatregel te bepalen of 
deze in werking treedt binnen het huidige 
kader, of dat er veranderingen vereist zijn 
in de regels van het Financieel Reglement, 
de regels voor participatie of de specifieke 
regels die van toepassing zijn op de 
programma's van het kaderprogramma; 
dringt er bij de Commissie op aan om een 
bijdrage te leveren aan de lopende 
hervorming van het Financieel 
Reglement, die de volgende doeleinden 
beoogt:
1. meer samenhang te brengen in het 
huidige juridische kader,
2. vermindering van het aantal 
bepalingen,
3. duidelijkheid en ondubbelzinnigheid;
4. beheerbaarheid;

Or. en

Amendement 20
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt het feit dat de Commissie 
naast de door haar voorgestelde 
vereenvoudigingen ook een gedetailleerd 
plan zou moeten opstellen voor de 
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ontwikkeling van een 
onderzoekinfrastructuur in de nieuwe 
lidstaten, ten einde voor alle lidstaten 
gelijke kansen te creëren voor toegang tot 
financiering uit hoofde van het KP7 en 
het toekomstige KP8; 

Or. ro

Amendement 21
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om een bijdrage te leveren aan de lopende 
hervorming van het Financieel 
Reglement, die de volgende doeleinden 
beoogt: meer samenhang te brengen in 
het huidige juridische kader, 
vermindering van het aantal bepalingen, 
duidelijkheid en ondubbelzinnigheid, en 
beheerbaarheid; pleit er in dit verband 
voor om de regels voor deelneming op te 
nemen in het Financieel Reglement; 

Or. en

Amendement 22
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat elk 
vereenvoudigingsproces zorgvuldig moet 
worden ontwikkeld binnen het huidige 
KP7, ten einde stabiliteit, consistentie en 
rechtszekerheid voor de deelnemers te 
handhaven;

5. onderstreept dat elk 
vereenvoudigingsproces zorgvuldig moet 
worden ontwikkeld binnen het huidige 
KP7, ten einde stabiliteit, consistentie en 
rechtszekerheid voor de deelnemers te 
handhaven; benadrukt in dit verband dat 
er weliswaar ten spoedigste moet worden 
gestreefd naar een uniforme interpretatie 
van de bestaande regels, maar dat bij de 
contracten de toepassing van na de 
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afsluiting vastgestelde "richtsnoeren" 
moet worden vermeden;

Or. en

Amendement 23
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat elk 
vereenvoudigingsproces zorgvuldig moet 
worden ontwikkeld binnen het huidige 
KP7, ten einde stabiliteit, consistentie en 
rechtszekerheid voor de deelnemers te 
handhaven;

5. onderstreept dat elk 
vereenvoudigingsproces zorgvuldig moet 
worden ontwikkeld binnen het huidige 
KP7, ten einde stabiliteit, consistentie en 
rechtszekerheid voor de deelnemers te 
handhaven en dat de Commissie rekening 
moet houden met de extreme complexiteit 
van de vorige kaderprogramma's, en in 
het bijzonder KP6, wanneer zij besluiten 
neemt op grond van de door haar na 
afloop uitgevoerde audits;

Or. fr

Amendement 24
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is bezorgd over het feit dat het huidige 
systeem en de huidige praktijk van het 
beheer van KP7 in excessieve mate op 
controle zijn gericht, en daardoor leiden tot 
verspilling van middelen, een lagere 
participatiegraad en minder aantrekkelijke 
onderzoeklandschappen; merkt met 
bezorgdheid op dat het huidige 
beheersysteem van "zero risk tolerance" 
eerder lijkt te leiden tot het vermijden van 
risico's dan tot het beheer van risico's; 
dringt daarom aan op de herziening en/of 
een verruiming van de interpretatie van het 
Personeelsstatuut van het EU voor wat 

6. is bezorgd over het feit dat het huidige 
systeem en de huidige praktijk van het 
beheer van KP7 in excessieve mate op 
controle zijn gericht, en daardoor leiden tot 
verspilling van middelen, een lagere 
participatiegraad en minder aantrekkelijke
onderzoeklandschappen; merkt met 
bezorgdheid op dat het huidige 
beheersysteem van "zero risk tolerance" 
eerder lijkt te leiden tot het vermijden van 
risico's dan tot het beheer van risico's; 
dringt daarom aan op de herziening en/of 
een verruiming van de interpretatie van het 
Personeelsstatuut van het EU voor wat 
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betreft de kwestie van persoonlijke 
aansprakelijkheid;

betreft de kwestie van persoonlijke 
aansprakelijkheid alsook op de indiening 
van concrete voorstellen in de context van 
de lopende hervorming van het Financieel 
Reglement (met name bij het 
verzekerings- of risicodelingssysteem);

Or. en

Amendement 25
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat het toezicht en de 
financiële controle vanwege de EU in de 
eerste plaats gericht moeten zijn op de 
bescherming van de openbare middelen en 
de bestrijding van fraude, waarbij een 
duidelijk onderscheid moet worden 
gemaakt tussen fraude en vergissingen;

7. is van oordeel dat het toezicht en de 
financiële controle vanwege de EU in de 
eerste plaats gericht moeten zijn op de 
bescherming van de openbare middelen en 
de bestrijding van fraude, waarbij een 
duidelijk onderscheid moet worden 
gemaakt tussen fraude en 
vergissingen;acht het in dit verband nodig 
om een duidelijker definitie te geven van 
"vergissingen", met inbegrip van 
mechanismen om bij verschillende 
interpretaties vast te stellen of er sprake is 
van een vergissing; dringt daarom aan op 
een grondige analyse van de vergissingen 
en de herstelacties die in verband 
daarmee worden genomen;

Or. en

Amendement 26
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat het toezicht en de 
financiële controle vanwege de EU in de 
eerste plaats gericht moeten zijn op de 
bescherming van de openbare middelen en 
de bestrijding van fraude, waarbij een 

7. is van oordeel dat het toezicht en de 
financiële controle vanwege de EU in de 
eerste plaats gericht moeten zijn op de 
bescherming van de openbare middelen en 
de bestrijding van fraude, waarbij een 
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duidelijk onderscheid moet worden 
gemaakt tussen fraude en vergissingen;

duidelijk onderscheid moet worden 
gemaakt tussen fraude en vergissingen; 
verzoekt het Europese 
Fraudebestrijdingsbureau (OLAF) om 
zich te onthouden van het beginnen van 
strafrechtelijke procedures totdat fraude 
is vastgesteld, en daarbij uit te gaan van 
de voorafgaande veronderstelling van 
onschuld;

Or. fr

Amendement 27
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat het toezicht en de 
financiële controle vanwege de EU in de 
eerste plaats gericht moeten zijn op de 
bescherming van de openbare middelen en 
de bestrijding van fraude, waarbij een 
duidelijk onderscheid moet worden 
gemaakt tussen fraude en vergissingen;

7. is van oordeel dat het toezicht en de 
financiële controle vanwege de EU in de 
eerste plaats gericht moeten zijn op de 
bescherming van de openbare middelen en 
de bestrijding van fraude, waarbij een 
duidelijk onderscheid moet worden 
gemaakt tussen fraude en vergissingen;
dringt er bij de Commissie op aan om de 
definitie van "vergissing" op te nemen in 
alle bindende juridische documenten;

Or. en

Amendement 28
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat de Europese 
financiering van onderzoek in sterkere 
mate gebaseerd moet zijn op vertrouwen en 
risicotolerantie ten aanzien van deelnemers 
in alle stadia, met flexibele EU-regels die 
kunnen worden toegepast overeenkomstig 
nationale bepalingen en praktijken;

8. is van oordeel dat het beheer van de 
Europese financiering van onderzoek in 
sterkere mate gebaseerd moet zijn op 
vertrouwen en risicotolerantie ten aanzien 
van deelnemers in alle stadia, met flexibele 
EU-regels die beter kunnen worden 
afgestemd op eventueel bestaande 
uiteenlopende nationale bepalingen en 
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internationaal erkende 
boekhoudpraktijken;

Or. en

Amendement 29
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat de Europese 
financiering van onderzoek in sterkere 
mate gebaseerd moet zijn op vertrouwen en 
risicotolerantie ten aanzien van 
deelnemers in alle stadia, met flexibele
EU-regels die kunnen worden toegepast 
overeenkomstig nationale bepalingen en 
praktijken;

8. is van oordeel dat de Europese 
financiering van onderzoek in sterkere 
mate gebaseerd moet zijn op vertrouwen en 
rekening moet houden met risicoplanning 
ten aanzien van deelnemers in alle stadia, 
ook in het aanvangsstadium van de 
aanvrage van het project en de 
goedkeuring ervan door onafhankelijke 
deskundigen, met EU-regels die hiertoe 
flexibel moeten zijn en kunnen worden 
toegepast overeenkomstig nationale 
bepalingen en praktijken;

Or. pl

Amendement 30
Christian Ehler, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat de Europese 
financiering van onderzoek in sterkere 
mate gebaseerd moet zijn op vertrouwen en 
risicotolerantie ten aanzien van deelnemers 
in alle stadia, met flexibele EU-regels die 
kunnen worden toegepast overeenkomstig 
nationale bepalingen en praktijken;

8. is van oordeel dat het beheer van de 
Europese financiering van onderzoek in 
sterkere mate gebaseerd moet zijn op 
vertrouwen en risicotolerantie ten aanzien 
van deelnemers in alle stadia, met flexibele 
EU-regels die beter kunnen worden 
afgestemd op eventueel bestaande 
uiteenlopende nationale bepalingen en 
internationaal erkende 
boekhoudpraktijken;

Or. en
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Amendement 31
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat de Europese 
financiering van onderzoek in sterkere 
mate gebaseerd moet zijn op vertrouwen en 
risicotolerantie ten aanzien van deelnemers 
in alle stadia, met flexibele EU-regels die 
kunnen worden toegepast overeenkomstig 
nationale bepalingen en praktijken;

8. is van oordeel dat de Europese 
financiering van onderzoek in sterkere 
mate gebaseerd moet zijn op vertrouwen en 
risicotolerantie ten aanzien van deelnemers 
in alle stadia, met flexibele EU-regels die 
kunnen worden toegepast overeenkomstig 
nationale bepalingen en praktijken, waarbij 
verantwoordingsplicht en een behoorlijk 
beheer van de middelen moeten worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 32
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verlangt dat de begunstigden die 
steun ontvangen uit hoofde van het KP 
geïnformeerd worden over de relevante 
auditstrategieën van de Commissie; pleit 
ervoor om de informatie over deze 
strategieën te verspreiden via de nationale 
contactpunten en op te nemen in Cordis;

Or. en

Amendement 33
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is van mening dat er veel meer 
bekendheid moet worden gegeven aan de 
voordelen van het bezitten van een door 
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de Commissie goedgekeurd certificaat 
voor de kostenmethodologie;

Or. en

Amendement 34
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stemt in met een ruimere aanvaarding 
van gebruikelijke boekhoudpraktijken voor 
de voor vergoeding in aanmerking 
komende kosten van deelnemers, en zou 
deze ook willen aanbevelen, vooral voor de 
methodologieën gebaseerd op de 
gemiddelde personeelskosten, mits deze 
procedures in overeenstemming zijn met de 
nationale regels en door de nationale 
overheden zijn gecertificeerd, hetgeen 
voldoende flexibiliteit voor elke 
begunstigde zou laten om te kiezen voor 
afwel de methodologie van de feitelijke 
persoonlijke kosten, ofwel die van de 
gemiddelde personeelskosten;

10. stemt in met een ruimere aanvaarding 
van gebruikelijke nationale 
boekhoudpraktijken voor de voor 
vergoeding in aanmerking komende kosten 
van deelnemers, en zou deze ook willen 
aanbevelen, vooral voor de 
methodologieën gebaseerd op de 
gemiddelde personeelskosten, mits deze 
procedures in overeenstemming zijn met de 
nationale regels en door de nationale 
overheden zijn gecertificeerd, hetgeen 
voldoende flexibiliteit voor elke 
begunstigde zou laten om te kiezen voor 
afwel de methodologie van de feitelijke 
persoonlijke kosten, ofwel die van de 
gemiddelde personeelskosten; pleit voor 
het gebruik van auditing in real time, op 
voorwaarde dat hiervoor een geschikt, 
gebruikersvriendelijk IT-instrument 
beschikbaar is;

Or. en

Amendement 35
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stemt in met een ruimere aanvaarding 
van gebruikelijke boekhoudpraktijken voor 
de voor vergoeding in aanmerking 
komende kosten van deelnemers, en zou 
deze ook willen aanbevelen, vooral voor de 

10. stemt in met een ruimere aanvaarding 
van gebruikelijke boekhoudpraktijken voor 
de voor vergoeding in aanmerking 
komende kosten van deelnemers, zodra 
deze duidelijk zijn gedefinieerd en 
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methodologieën gebaseerd op de 
gemiddelde personeelskosten, mits deze 
procedures in overeenstemming zijn met de 
nationale regels en door de nationale 
overheden zijn gecertificeerd, hetgeen 
voldoende flexibiliteit voor elke 
begunstigde zou laten om te kiezen voor 
afwel de methodologie van de feitelijke 
persoonlijke kosten, ofwel die van de 
gemiddelde personeelskosten;

hierover overeenstemming is bereikt, en 
zou deze ook willen aanbevelen, vooral 
voor de methodologieën gebaseerd op de 
gemiddelde personeelskosten, mits deze 
procedures in overeenstemming zijn met de 
nationale regels en door de nationale 
overheden zijn gecertificeerd, hetgeen 
voldoende flexibiliteit voor elke 
begunstigde zou laten om te kiezen voor 
afwel de methodologie van de feitelijke 
persoonlijke kosten, ofwel die van de 
gemiddelde personeelskosten;

Or. en

Amendement 36
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stemt in met een ruimere aanvaarding 
van gebruikelijke boekhoudpraktijken voor 
de voor vergoeding in aanmerking 
komende kosten van deelnemers, en zou 
deze ook willen aanbevelen, vooral voor de 
methodologieën gebaseerd op de 
gemiddelde personeelskosten, mits deze 
procedures in overeenstemming zijn met de 
nationale regels en door de nationale 
overheden zijn gecertificeerd, hetgeen 
voldoende flexibiliteit voor elke 
begunstigde zou laten om te kiezen voor 
afwel de methodologie van de feitelijke 
persoonlijke kosten, ofwel die van de 
gemiddelde personeelskosten;

10. stemt in met een ruimere aanvaarding 
van gebruikelijke boekhoudpraktijken voor 
de voor vergoeding in aanmerking 
komende kosten van deelnemers, en zou 
deze ook willen aanbevelen, vooral voor de 
methodologieën gebaseerd op de 
gemiddelde personeelskosten, mits deze 
procedures in overeenstemming zijn met de 
nationale regels, hetgeen voldoende 
flexibiliteit voor elke begunstigde zou laten 
om te kiezen voor afwel de methodologie 
van de feitelijke persoonlijke kosten, ofwel 
die van de gemiddelde personeelskosten;

Or. en

Amendement 37
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om universiteiten toe te 
staan meer dan een enkel pakket 
auditdocumenten per 
rapporteringsperiode in te dienen, waarbij 
de boekhouding van de Europese 
onderzoekmiddelen wordt opgenomen in 
de boekhouding voor de nationale 
onderzoekprogramma's, hetgeen voor de 
Europese universiteiten neer zou komen 
op een vermindering van de 
administratieve lasten;

Or. en

Amendement 38
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om actief gevolg te geven aan de 
verzoeken die het Parlement gedaan heeft 
in zijn kwijtingsbesluiten voor de jaren 
2007 en 2008, en in het bijzonder om 
concrete voorstellen te doen ter 
vereenvoudiging van de berekening van 
de gemiddelde personeelskosten en om 
deze voorstellen ook toe te passen;

Or. en

Amendement 39
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is verder van oordeel dat voor 
openbare lichamen de verklaringen van 
verzekering over de betrouwbaarheid van 
de jaarrekeningen van de organisatie en 
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de legaliteit en regelmatigheid van de 
onderliggende transacties, die zijn 
afgegeven door de nationale rekenkamer 
en/of de nationale openbare financiële 
controleurs, door de Europese 
instellingen geaccepteerd moeten worden 
bij de audit van de gehele 
kostenmethodologie; 

Or. en

Amendement 40
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verlangt de invoering van een 
gemeenschappelijk kader van regels, die 
van toepassing zijn op alle faciliteiten 
voor de financiering van programma's op 
het gebied van onderzoek en innovatie, ter 
vermindering van de bureaucratische 
lasten en de kosten die verbonden zijn aan 
het gebruik van aanvullende financiële 
faciliteiten; 

Or. ro

Amendement 41
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat de participatie van de 
particuliere sector aan het KP gering blijft 
tengevolge van de gecompliceerde en 
tijdrovende voorschriften voor 
participatie, de hoge personeelskosten en 
de excessieve administratieve lasten;

Or. en
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Amendement 42
Christian Ehler, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stemt in met de vermindering van het 
aantal combinaties in 
financieringspercentages en methoden voor 
het vaststellen van indirecte kosten via de 
verschillende instrumenten; erkent dat 
noch het huidige onderscheid tussen 
universiteiten/onderzoekcentra, industrie 
en kmo's, noch het onderscheid tussen
activiteiten (management, onderzoek, 
demonstratie en verspreiding) moet 
worden afgeschaft;

11. erkent dat het huidige onderscheid 
tussen universiteiten/onderzoekcentra, 
industrie en kmo's niet moet worden 
afgeschaft, maar dat er een uniform 
financieringspercentage moet worden 
ingevoerd voor alle activiteiten
(management, onderzoek, demonstratie en 
verspreiding); stemt in met de 
vermindering van het aantal combinaties in 
financieringspercentages en methoden voor 
het vaststellen van indirecte kosten via de 
verschillende instrumenten;

Or. en

Amendement 43
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stemt in met de vermindering van het 
aantal combinaties in 
financieringspercentages en methoden voor 
het vaststellen van indirecte kosten via de 
verschillende instrumenten; erkent dat 
noch het huidige onderscheid tussen 
universiteiten/onderzoekcentra, industrie 
en kmo's, noch het onderscheid tussen 
activiteiten (management, onderzoek, 
demonstratie en verspreiding) moet 
worden afgeschaft;

11. stemt in met de vermindering van het 
aantal combinaties in 
financieringspercentages en methoden voor 
het vaststellen van indirecte kosten via de 
verschillende instrumenten en tussen de 
activiteiten (management, onderzoek,
demonstratie en verspreiding); erkent dat 
het huidige onderscheid tussen 
universiteiten/onderzoekcentra, industrie 
en kmo's moet worden gehandhaafd;

Or. en

Amendement 44
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. stemt in met de vermindering van het 
aantal combinaties in 
financieringspercentages en methoden voor 
het vaststellen van indirecte kosten via de 
verschillende instrumenten; erkent dat 
noch het huidige onderscheid tussen 
universiteiten/onderzoekcentra, industrie 
en kmo's, noch het onderscheid tussen 
activiteiten (management, onderzoek, 
demonstratie en verspreiding) moet worden 
afgeschaft;

11. stemt in met de vermindering van het 
aantal combinaties in 
financieringspercentages en methoden voor 
het vaststellen van indirecte kosten via de 
verschillende instrumenten; erkent dat 
noch het huidige onderscheid tussen 
universiteiten/onderzoekcentra, industrie 
en kmo's, noch het onderscheid tussen 
activiteiten (management, onderzoek, 
demonstratie en verspreiding) moet worden 
afgeschaft; verzoekt de Commissie het 
gebruik van de feitelijke kosten aan te 
houden als een methode om de 
financieringspercentages te combineren 
en de indirecte kosten te definiëren;

Or. en

Amendement 45
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stemt in met de vermindering van het 
aantal combinaties in 
financieringspercentages en methoden voor 
het vaststellen van indirecte kosten via de 
verschillende instrumenten; erkent dat 
noch het huidige onderscheid tussen 
universiteiten/onderzoekcentra, industrie 
en kmo's, noch het onderscheid tussen 
activiteiten (management, onderzoek, 
demonstratie en verspreiding) moet worden 
afgeschaft;

11. stemt in met de vermindering van het 
aantal combinaties in 
financieringspercentages en methoden voor 
het vaststellen van indirecte kosten via de 
verschillende instrumenten; erkent dat 
noch het huidige onderscheid tussen 
universiteiten/onderzoekcentra, industrie 
en kmo's, noch het onderscheid tussen 
activiteiten (management, onderzoek, 
demonstratie en verspreiding) moet worden 
afgeschaft en dat alle organisaties de 
mogelijkheid moeten behouden om 
gebruik te maken van de werkelijke 
kosten;

Or. en
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Amendement 46
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. stemt in met de vermindering van het 
aantal combinaties in 
financieringspercentages en methoden voor 
het vaststellen van indirecte kosten via de 
verschillende instrumenten; erkent dat 
noch het huidige onderscheid tussen 
universiteiten/onderzoekcentra, industrie 
en kmo's, noch het onderscheid tussen 
activiteiten (management, onderzoek, 
demonstratie en verspreiding) moet worden 
afgeschaft;

11. stemt in met de vermindering van het 
aantal combinaties in 
financieringspercentages en methoden voor 
het vaststellen van indirecte kosten via de 
verschillende instrumenten; erkent dat 
noch het huidige onderscheid tussen 
universiteiten/onderzoekcentra, industrie, 
organisaties zonder winstoogmerk en 
kmo's, noch het onderscheid tussen 
activiteiten (management, onderzoek, 
demonstratie en verspreiding) moet worden 
afgeschaft;

Or. en

Amendement 47
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie om de 
beheerskosten van de deelnemers te 
evalueren;

Or. en

Amendement 48
Christian Ehler, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt bij de Commissie aan op een 
verdere verduidelijking van de 
terminologie over het gebruik van flat-rates 
en forfaitaire bedragen; is van oordeel dat 
forfaitaire bedragen en flat rates van 

12. is van oordeel dat forfaitaire bedragen 
en flat rates gebruikt moeten worden in 
gevallen waarin dit is gerechtvaardigd;
dringt bij de Commissie aan op een verdere 
verduidelijking van de terminologie over 
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uitzonderlijke aard moeten zijn en
gebruikt moeten worden op vrijwillige 
basis en alleen in gevallen waarin dit is 
gerechtvaardigd;

het gebruik van flat-rates en forfaitaire 
bedragen;

Or. en

Amendement 49
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorstander van forfaitaire bedragen 
ter vergoeding van "andere rechtstreekse 
kosten"; dringt bij de Commissie aan op 
zorgvuldige evaluatie van het gebruik van 
forfaitaire bedragen voor personeelskosten; 
benadrukt dat forfaitaire bedragen het 
meest effectieve alternatief zijn voor 
partnerlanden voor internationale 
samenwerking in het kader van het KP;

13. is voorstander van forfaitaire bedragen 
ter vergoeding van "andere rechtstreekse 
kosten", mits de optie van de werkelijke 
kosten behouden blijft voor gevallen van 
onderzoekactiviteiten die kostbaar zijn 
vanwege de infrastructuur of de gebruikte 
artikelen; dringt bij de Commissie aan op 
zorgvuldige evaluatie van het gebruik van 
forfaitaire bedragen voor personeelskosten; 
benadrukt dat forfaitaire bedragen het 
meest effectieve alternatief zijn voor 
partnerlanden voor internationale 
samenwerking in het kader van het KP;

Or. en

Amendement 50
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorstander van forfaitaire bedragen 
ter vergoeding van "andere rechtstreekse 
kosten"; dringt bij de Commissie aan op 
zorgvuldige evaluatie van het gebruik van 
forfaitaire bedragen voor personeelskosten; 
benadrukt dat forfaitaire bedragen het 
meest effectieve alternatief zijn voor 
partnerlanden voor internationale 
samenwerking in het kader van het KP;

13. is voorstander van forfaitaire bedragen 
ter vergoeding van "andere rechtstreekse 
kosten" als een optie in aanvulling op het 
gebruik van de werkelijke kosten; dringt 
bij de Commissie aan op zorgvuldige 
evaluatie van het gebruik van forfaitaire 
bedragen voor personeelskosten; benadrukt 
dat forfaitaire bedragen het meest 
effectieve alternatief zijn voor 
partnerlanden voor internationale 



AM\824782NL.doc 25/60 PE445.806v01-00

NL

samenwerking in het kader van het KP; 

Or. en

Amendement 51
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorstander van forfaitaire bedragen 
ter vergoeding van "andere rechtstreekse 
kosten"; dringt bij de Commissie aan op 
zorgvuldige evaluatie van het gebruik van
forfaitaire bedragen voor personeelskosten; 
benadrukt dat forfaitaire bedragen het 
meest effectieve alternatief zijn voor 
partnerlanden voor internationale 
samenwerking in het kader van het KP;

13. is voorstander van forfaitaire bedragen 
ter vergoeding van "andere rechtstreekse 
kosten, zolang de gebruikmaking daarvan 
facultatief is; dringt bij de Commissie aan 
op zorgvuldige evaluatie van het gebruik 
van forfaitaire bedragen voor 
personeelskosten; benadrukt dat forfaitaire 
bedragen het meest effectieve alternatief 
zijn voor partnerlanden voor internationale 
samenwerking in het kader van het KP;

Or. en

Amendement 52
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is voorstander van forfaitaire 
bedragen ter vergoeding van "andere 
rechtstreekse kosten"; dringt bij de 
Commissie aan op zorgvuldige evaluatie 
van het gebruik van forfaitaire bedragen 
voor personeelskosten; benadrukt dat 
forfaitaire bedragen het meest effectieve 
alternatief zijn voor partnerlanden voor 
internationale samenwerking in het kader 
van het KP;

13. dringt bij de Commissie aan op 
zorgvuldige evaluatie van het gebruik van 
forfaitaire bedragen voor personeelskosten; 
benadrukt dat forfaitaire bedragen het 
meest effectieve alternatief zijn voor 
partnerlanden voor internationale 
samenwerking in het kader van het KP;

Or. en
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Amendement 53
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. ondersteunt de afschaffing van de 
verplichting voor de coördinatoren om 
rentedragende bankrekeningen te openen, 
aangezien hierdoor administratieve 
beslommeringen zouden worden bespaard 
aan organisaties die dergelijke 
rekeningen niet kunnen openen;

Or. ro

Amendement 54
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. stemt alleen in met het aanvaarden 
van gemiddelde personeelskosten als deze 
gebaseerd zijn op een voldoende aantal 
categorieën, overeenkomstig de structuur 
van de organisatie en de salarisstrookjes 
van de individuele werknemers;

Or. en

Amendement 55
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is voorstander van de herinvoering 
van voorafgaande controles voor de 
potentieel meer riskante deelnemers of 
organisaties die voor de eerste keer 
deelnemen aan de KPs;

Or. en
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Amendement 56
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. erkent dat beperking in omvang tot 
consortia van kleinere omvang, waar dit 
mogelijk is, bijdraagt tot vereenvoudiging 
van het proces en verkorting van de duur 
van projecten;

14. erkent dat beperking in omvang tot 
consortia van kleinere omvang, ook in 
termen van verscheidenheid van de 
vestigingsplaats van de deelnemers, waar 
dit mogelijk is, bijdraagt tot 
vereenvoudiging van het proces en 
verkorting van de duur van projecten en tot 
vermindering van de administratieve 
kosten;

Or. en

Amendement 57
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. erkent dat beperking in omvang tot 
consortia van kleinere omvang, waar dit 
mogelijk is, bijdraagt tot vereenvoudiging 
van het proces en verkorting van de duur
van projecten;

14. erkent dat beperking in omvang tot 
consortia van kleinere omvang, waar dit 
mogelijk is, bijdraagt tot vereenvoudiging 
van het proces en verkorting van de het 
tijdschema van projecten;

Or. en

Amendement 58
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. stelt bijvoorbeeld een procedure 
van stilzwijgende goedkeuring voor om de 
wijziging van het akkoord voor het 
verlenen van steun te vergemakkelijken, 
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met name om rekening te houden met 
wijzigingen in de samenstelling van 
consortia of wijzigingen in hun 
administratieve en financiële 
configuratie;

Or. fr

Amendement 59
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van oordeel dat grotere teams 
gerechtvaardigd moeten worden door de 
multidisciplinaire aard van de uit te 
voeren taken;

Or. en

Amendement 60
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is voorstander van de totale 
afschaffing van mechanismen voor 
tijdregistratie, zoals tijdkaarten (deze 
afschaffing dient zich niet te beperken tot 
gevallen waarin gebruik wordt gemaakt 
van forfaitaire bedragen);

Schrappen

Or. en

Amendement 61
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om de terugbetaling mogelijk te maken 
van kosten die na de indiening van het 
project worden gemaakt, om de 
deelneming te bevorderen van industriële 
partners, en in het bijzonder de kmo's; 

Or. en

Amendement 62
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verlangt een verdere verduidelijking 
van de definitie van voor vergoeding in 
aanmerking komende kosten (zoals 
belastingen en personeelskosten) en van de 
vraag of btw gerekend kan worden tot deze 
kosten; verlangt een verdere 
verduidelijking te aanzien van de 
procedures in verband met de 
wisselkoersen voor partners die 
verschillende valuta gebruiken;

17. verlangt een verdere verduidelijking 
van de definitie van voor vergoeding in 
aanmerking komende kosten (zoals 
belastingen en personeelskosten) en van de 
vraag of btw gerekend kan worden tot deze 
kosten; verzoekt de Commissie om de 
mogelijkheid te onderzoeken om 
aankopen gedaan met gelden van de EU 
in de lidstaten van btw vrij te stellen; 
verlangt een verdere verduidelijking te 
aanzien van de procedures in verband met 
de wisselkoersen voor partners die 
verschillende valuta gebruiken; 

Or. en

Amendement 63
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verlangt een verdere verduidelijking 
van de definitie van voor vergoeding in 
aanmerking komende kosten (zoals 
belastingen en personeelskosten) en van de 
vraag of btw gerekend kan worden tot deze 
kosten; verlangt een verdere 

17. verlangt een verdere verduidelijking 
van de definitie van voor vergoeding in 
aanmerking komende kosten (zoals 
belastingen en personeelskosten en in het 
bijzonder ziekteverlof en 
moederschapsverlof) en van de vraag of 
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verduidelijking te aanzien van de 
procedures in verband met de 
wisselkoersen voor partners die 
verschillende valuta gebruiken;

btw gerekend kan worden tot deze kosten; 
verlangt een verdere verduidelijking te 
aanzien van de procedures in verband met
de wisselkoersen voor partners die 
verschillende valuta gebruiken;

Or. fr

Amendement 64
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verlangt een verdere verduidelijking 
van de definitie van voor vergoeding in 
aanmerking komende kosten (zoals 
belastingen en personeelskosten) en van de 
vraag of btw gerekend kan worden tot deze 
kosten; verlangt een verdere 
verduidelijking te aanzien van de 
procedures in verband met de 
wisselkoersen voor partners die 
verschillende valuta gebruiken;

17. verlangt een vereenvoudigde 
interpretatie van de definitie van voor 
vergoeding in aanmerking komende kosten 
(zoals belastingen en personeelskosten) en 
van de vraag of btw gerekend kan worden 
tot deze kosten; verlangt een verdere 
verduidelijking te aanzien van de 
procedures in verband met de 
wisselkoersen voor partners die 
verschillende valuta gebruiken;

Or. en

Amendement 65
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie om voorstellen 
voor preciezere, consistentere en 
transparantere procedures voor financiële 
controles voor te leggen en verslag uit te 
brengen over de kosten-batenverhouding 
van die controles;

18. verzoekt de Commissie om voorstellen 
voor preciezere, consistentere en 
transparantere procedures voor financiële 
controles voor te leggen, met inbegrip van 
regels en principes die verzekeren dat de 
rechten van de gecontroleerde instantie 
gerespecteerd worden en dat alle partijen 
worden gehoord, en verslag uit te brengen 
over de kosten-batenverhouding van die 
controles;

Or. fr
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Amendement 66
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. betreurt het dat de invoering van 
een code voor de vaststelling van 
participatie (PIC) niet heeft geleid tot een 
vermindering van de herhaalde verzoeken 
om juridische en financiële informatie 
(met inbegrip van bewijsstukken) en dat 
de ontvangst van de pic tijdens de 
aanvraagprocedure niet altijd wordt 
gevolgd door een validatiecontrole; dringt 
daarom bij de betrokken partijen aan op 
een betere en efficiëntere gebruikmaking 
van de pic;

Or. en

Amendement 67
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van oordeel dat een gedetaillerde 
mededeling van de Commissie over vaak 
gemaakte fouten, opgesteld op grond van 
door de financiële controleurs verstrekte 
input, zou kunnen helpen voorkomen dat 
andere organisaties deze fouten herhalen; 

Or. en

Amendement 68
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt bij de Commissie aan op 
uitvoering van de "enkele audit aanpak" en 

19. dringt bij de Commissie aan op 
uitvoering van de "enkele audit aanpak" en 



PE445.806v01-00 32/60 AM\824782NL.doc

NL

over te gaan op auditing in "real time" door 
een enkele eenheid, waarbij de 
begunstigden de mogelijkheid krijgen om 
eventuele systeemfouten te corrigeren en 
het volgende jaar verbeterde 
kostenverklaringen in te dienen;

over te gaan op auditing in "real time" door 
een enkele eenheid, waarbij de 
begunstigden de mogelijkheid krijgen om 
eventuele systeemfouten te corrigeren en 
het volgende jaar verbeterde 
kostenverklaringen in te dienen; is van 
oordeel dat een dergelijke "enkele audit 
aanpak" verder kan verzekeren dat 
afgesloten projecten niet meer dan 
eenmaal door de verschillende financiële 
controleurs aan een audit worden 
onderworpen, zodat het advies van de 
eerstbenoemde (onafhankelijke) 
financieel controleur door de Commissie 
wordt vertrouwd;

Or. en

Amendement 69
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om voor 
rechtszekerheid te zorgen door af te zien 
van de toepassing met terugwerkende 
kracht van regels voor participatie en door 
zich te onthouden aan het opnieuw 
berekenen van reeds goedgekeurde 
financiële fiches, waardoor ook de 
noodzaak van audits achteraf en correcties 
met terugwerkende kracht zou worden 
verminderd;

20. verzoekt de Commissie om voor 
rechtszekerheid te zorgen door af te zien 
van de toepassing met terugwerkende 
kracht van regels voor participatie en door 
zich te onthouden aan het opnieuw 
berekenen van reeds goedgekeurde 
financiële fiches, waardoor ook de 
noodzaak van audits achteraf en correcties 
met terugwerkende kracht zou worden 
verminderd; verzoekt de Commissie 
spoedig een oplossing te vinden voor 
vroegere situaties die uit lopende 
inspecties voortvloeien, en daarbij het 
nodige onderscheidingsvermogen aan de 
dag te leggen, met inachtneming van de 
beginselen van goed financieel beheer; 
pleit ervoor om geschillen in verband met 
deze vroegere situaties op te lossen in 
gemeen overleg tussen alle partijen, 
bijvoorbeeld aan de hand van een 
hernieuwde onafhankelijke audit en/of 
met tussenkomst van een onafhankelijke 
ad hoc-bemiddelaar;
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Or. fr

Amendement 70
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om voor 
rechtszekerheid te zorgen door af te zien 
van de toepassing met terugwerkende 
kracht van regels voor participatie en door 
zich te onthouden aan het opnieuw 
berekenen van reeds goedgekeurde 
financiële fiches, waardoor ook de 
noodzaak van audits achteraf en correcties 
met terugwerkende kracht zou worden 
verminderd;

20. verzoekt de Commissie om voor 
rechtszekerheid te zorgen door af te zien 
van de toepassing met terugwerkende 
kracht van regels voor participatie en door 
zich ervan te onthouden de ontvangers te 
vragen om het opnieuw berekenen van 
reeds goedgekeurde financiële fiches, 
waardoor ook de noodzaak van audits 
achteraf en correcties met terugwerkende 
kracht zou worden verminderd;

Or. fr

Amendement 71
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om voor 
rechtszekerheid te zorgen door af te zien 
van de toepassing met terugwerkende 
kracht van regels voor participatie en door 
zich te onthouden aan het opnieuw 
berekenen van reeds goedgekeurde 
financiële fiches, waardoor ook de 
noodzaak van audits achteraf en correcties 
met terugwerkende kracht zou worden 
verminderd;

20. verzoekt de Commissie om voor 
rechtszekerheid te zorgen door af te zien 
van de toepassing met terugwerkende 
kracht van een striktere definitie van de 
regels voor participatie en door zich te 
onthouden aan het opnieuw berekenen van 
reeds door de diensten van de Commissie 
goedgekeurde financiële fiches, waardoor 
ook de noodzaak van audits achteraf en 
correcties met terugwerkende kracht zou 
worden verminderd;

Or. en
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Amendement 72
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om voor 
rechtszekerheid te zorgen door af te zien 
van de toepassing met terugwerkende 
kracht van regels voor participatie en door 
zich te onthouden aan het opnieuw 
berekenen van reeds goedgekeurde 
financiële fiches, waardoor ook de 
noodzaak van audits achteraf en correcties 
met terugwerkende kracht zou worden 
verminderd;

20. verzoekt de Commissie om voor 
rechtszekerheid te zorgen door af te zien 
van de toepassing met terugwerkende 
kracht van een striktere definitie van de 
regels voor participatie en door zich te 
onthouden aan het opnieuw berekenen van 
reeds door de diensten van de Commissie 
goedgekeurde financiële fiches, waardoor 
ook de noodzaak van audits achteraf en 
correcties met terugwerkende kracht zou 
worden verminderd;

Or. en

Amendement 73
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. stelt de invoering voor van een 
antwoordprocedure, die inhoudt dat 
indien de Commissie binnen een nader 
vast te stellen termijn geen enkele reactie 
heeft gegeven op de ontvangen informatie 
ervan wordt uitgegaan dat de Commissie 
hiermee heeft ingestemd;

Or. fr

Amendement 74
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verlangt dat informatie van 
algemene aard en informatie over de 
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organisatie en de boekhoudprocedures 
van de ontvangers slechts eenmaal mag 
worden opgevraagd, ongeacht de 
hoeveelheid uitgevoerde audits;

Or. fr

Amendement 75
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. pleit voor het gebruik van 
elektronische handtekeningen bij de 
voorbereiding van de dossiers;

Or. fr

Amendement 76
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. verlangt dat de status en de 
juridische aard van de door de Commissie 
en haar diensten in haar relaties met 
projectorganisatoren en ontvangers 
geformuleerde documentatie en vereiste 
informatie (poststukken, e-mails, 
ongetekende mededelingen, richtsnoeren, 
enz.) met grote nauwkeurigheid worden 
vastgesteld;

Or. fr

Amendement 77
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. geeft uiting aan zijn bezorgdheid 
dat er ook problemen kunnen rijzen ten 
aanzien van de precieze formulering van 
criteria voor de vaststelling van de 
resultaten/output van de projecten; wijst 
er verder op dat de voorgeselecteerde 
criteria ten onrechte een hinderpaal voor 
het wetenschappelijk onderzoek kunnen 
vormen en kunnen resulteren in een 
vermindering van de financiële middelen 
voor projecten zonder meetbare 
doelstelling of met een doelstelling die 
alleen gemeten kan worden aan de hand 
van andere parameters dan die van 
rechtstreeks nut;

Or. it

Amendement 78
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is overtuigd van de ontoereikendheid 
van het algemene gebruik van forfaitaire 
bedragen, zoals op grond van 
onderhandelingen specifiek voor bepaalde 
projecten vastgestelde forfaitaire bedragen 
of van te voren per project vastgestelde 
forfaitaire bedragen; geeft daarentegen de 
voorkeur aan een op "hoog vertrouwen" 
gebaseerde aanpak, die goed afgestemd is 
op de behoeften van grensverleggend 
onderzoek; beveelt het opstarten aan van 
tests naar de aanpak van de "op resultaten 
gebaseerde financiering" waarbij een voor 
een specifiek project vastgesteld forfaitair 
bedrag wordt uitbetaald op grond van 
overeengekomen output of resultaten en 
demonstratieprojecten op gebieden die een 
bijzondere uitdaging bieden;

24. is overtuigd van de ontoereikendheid,
behoudens uitzonderlijke en naar behoren 
gerechtvaardigde omstandigheden, van 
het algemene gebruik van forfaitaire 
bedragen, zoals op grond van 
onderhandelingen specifiek voor bepaalde 
projecten vastgestelde forfaitaire bedragen 
of van te voren per project vastgestelde 
forfaitaire bedragen; geeft daarentegen de 
voorkeur aan een op "hoog vertrouwen" 
gebaseerde aanpak, die goed afgestemd is 
op de behoeften van grensverleggend 
onderzoek; beveelt het opstarten aan van 
tests naar de aanpak van de "op resultaten 
gebaseerde financiering" waarbij een voor 
een specifiek project vastgesteld forfaitair 
bedrag wordt uitbetaald op grond van 
overeengekomen output of resultaten en 
demonstratieprojecten op gebieden die een 
bijzondere uitdaging bieden;
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Or. fr

Amendement 79
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. is overtuigd van de ontoereikendheid 
van het algemene gebruik van forfaitaire 
bedragen, zoals op grond van 
onderhandelingen specifiek voor bepaalde 
projecten vastgestelde forfaitaire bedragen 
of van te voren per project vastgestelde 
forfaitaire bedragen; geeft daarentegen de 
voorkeur aan een op "hoog vertrouwen" 
gebaseerde aanpak, die goed afgestemd is 
op de behoeften van grensverleggend 
onderzoek; beveelt het opstarten aan van 
tests naar de aanpak van de "op resultaten 
gebaseerde financiering" waarbij een voor 
een specifiek project vastgesteld forfaitair 
bedrag wordt uitbetaald op grond van 
overeengekomen output of resultaten en 
demonstratieprojecten op gebieden die een 
bijzondere uitdaging bieden;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst

Or. en

Amendement 80
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. geeft daarentegen de voorkeur van een 
financieringsysteem "op wetenschappelijke 
basis", met nadruk op wetenschappelijke 
en technische criteria en "peer review" op 
grond van excellentie, relevantie en effect, 
met een vereenvoudigde en efficiënte 
financiële controle; is van oordeel dat deze 
aanpak op wetenschappelijke basis zal 
leiden tot een belangrijke verschuiving van 
de mechanismes voor financiële controle 

26. geeft daarentegen de voorkeur van een 
financieringsysteem "op wetenschappelijke 
basis", met nadruk op wetenschappelijke 
en technische criteria en "peer review" op 
grond van excellentie, relevantie en effect, 
met een vereenvoudigde en efficiënte 
financiële controle, met inachtneming van 
het recht van alle partijen om te worden 
gehoord; is van oordeel dat deze aanpak op 
wetenschappelijke basis zal leiden tot een 
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van het financiële aspect naar het 
wetenschappelijke en technische aspect; is 
van oordeel dat een dergelijke benadering 
de belanghebbende partijen de 
mogelijkheid geeft om hun inspanningen te 
richten op hun centrale competenties, op 
wetenschappelijke kwesties en de opbouw 
van een Europese ruimte voor onderzoek;

belangrijke verschuiving van de 
mechanismes voor financiële controle van 
het financiële aspect naar het 
wetenschappelijke en technische aspect; is 
van oordeel dat een dergelijke benadering 
de belanghebbende partijen de 
mogelijkheid geeft om hun inspanningen te 
richten op hun centrale competenties, op 
wetenschappelijke kwesties en de opbouw 
van een Europese ruimte voor onderzoek;

Or. fr

Amendement 81
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. geeft daarentegen de voorkeur van een 
financieringsysteem "op wetenschappelijke 
basis", met nadruk op wetenschappelijke 
en technische criteria en "peer review" op 
grond van excellentie, relevantie en effect, 
met een vereenvoudigde en efficiënte 
financiële controle; is van oordeel dat deze 
aanpak op wetenschappelijke basis zal 
leiden tot een belangrijke verschuiving van 
de mechanismes voor financiële controle 
van het financiële aspect naar het 
wetenschappelijke en technische aspect; is 
van oordeel dat een dergelijke benadering 
de belanghebbende partijen de 
mogelijkheid geeft om hun inspanningen te 
richten op hun centrale competenties, op 
wetenschappelijke kwesties en de opbouw 
van een Europese ruimte voor onderzoek;

26. geeft daarentegen de voorkeur van een 
financieringsysteem "op wetenschappelijke 
basis", met nadruk op wetenschappelijke 
en technische criteria en controle door 
experts op grond van excellentie, 
relevantie en effect, met een 
vereenvoudigde en efficiënte financiële 
controle; is van oordeel dat deze aanpak op 
wetenschappelijke basis zal leiden tot een 
belangrijke verschuiving van de 
mechanismes voor financiële controle van 
het financiële aspect naar het 
wetenschappelijke en technische aspect; is 
van oordeel dat een dergelijke benadering 
de belanghebbende partijen de 
mogelijkheid geeft om hun inspanningen te 
richten op hun centrale competenties, op 
wetenschappelijke of technische kwesties 
en de opbouw van een Europese ruimte 
voor onderzoek;

Or. en

Amendement 82
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. verheugt zich over de algemene 
tendens tot verkorting van de gemiddelde 
tijd tot aan het verlenen van een subsidie 
en de tijd van uitbetaling, maar wil enkele 
reserves uiten over het algemene gebruik 
van oproepen met een grotere reikwijdte en 
oproepen met vervaldata;

27. . verheugt zich over de algemene 
tendens tot verkorting van de gemiddelde 
tijd tot aan het verlenen van een subsidie 
en de tijd van uitbetaling, en pleit voor een 
ruimer gebruik van oproepen met een 
grotere reikwijdte en oproepen met 
vervaldata als middel om de onzekerheid 
over financieringskansen voor de kmo's te 
verkleinen en de deelneming te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 83
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verheugt zich over de algemene 
tendens tot verkorting van de gemiddelde 
tijd tot aan het verlenen van een subsidie 
en de tijd van uitbetaling, maar wil enkele 
reserves uiten over het algemene gebruik 
van oproepen met een grotere reikwijdte 
en oproepen met vervaldata;

27. verheugt zich over de algemene 
tendens tot verkorting van de gemiddelde 
tijd tot aan het verlenen van een subsidie 
en de tijd van uitbetaling, maar wil enkele 
reserves uiten over het algemene gebruik 
van oproepen met vervaldata;

Or. en

Amendement 84
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. maakt zich zorgen over het feit dat de 
gemiddelde tijd tussen de indiening van 
een voorstel tot de ondertekening van een 
contract (tijd tot aan contract) nog steeds te 
lang is, ook al bestaan er grote verschillen 
binnen de verschillende diensten van de 
Commissie; dringt bij de Commissie aan 
op verkorting van de tijd tot aan contract 

28. maakt zich zorgen over het feit dat de 
gemiddelde tijd tussen de indiening van 
een voorstel tot de ondertekening van een 
contract (tijd tot aan contract) nog steeds te 
lang is, ook al bestaan er grote verschillen 
binnen de verschillende diensten van de 
Commissie; dringt bij de Commissie aan 
op verkorting van de tijd tot aan contract 
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tot 6 maanden en de vaststelling van 
passende termijnen voor evaluatie en het 
onderhandelen over contracten, op grond 
van een systeem van benchmarks;

tot maximaal 6 maanden en de vaststelling 
van passende termijnen voor evaluatie en 
het onderhandelen over contracten, op 
grond van een systeem van benchmarks;

Or. en

Amendement 85
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de Commissie om 
uitbreiding van de gemiddelde tijd tussen 
publicatie van de oproep om voorstellen 
en de uiterste termijn voor de indiening 
van een aanvraag;

Or. en

Amendement 86
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. heeft ernstige bedenkingen over de 
gevolgen van de afschaffing van de door 
vertegenwoordigers van de lidstaten 
verstrekte adviezen ten aanzien van de 
selectiebesluiten, vooral bij onderzoek op 
het gebied van veiligheid en defensie en in 
gevallen van ethische evaluatie van 
projecten; geeft daarentegen de voorkeur 
van een schriftelijke procedure op basis 
van de huidige mechanismes;

Schrappen

Or. en

Amendement 87
Christian Ehler, Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. heeft ernstige bedenkingen over de 
gevolgen van de afschaffing van de door 
vertegenwoordigers van de lidstaten 
verstrekte adviezen ten aanzien van de 
selectiebesluiten, vooral bij onderzoek op 
het gebied van veiligheid en defensie en in 
gevallen van ethische evaluatie van 
projecten; geeft daarentegen de voorkeur 
van een schriftelijke procedure op basis 
van de huidige mechanismes;

29. erkent de noodzaak van kennis van 
deskundigen, bijvoorbeeld in de vorm van 
door vertegenwoordigers van de lidstaten 
verstrekte adviezen ten aanzien van de 
selectiebesluiten, vooral bij onderzoek op 
het gebied van veiligheid en defensie en in 
gevallen van ethische evaluatie van 
projecten;

Or. en

Amendement 88
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. heeft ernstige bedenkingen over de 
gevolgen van de afschaffing van de door 
vertegenwoordigers van de lidstaten 
verstrekte adviezen ten aanzien van de 
selectiebesluiten, vooral bij onderzoek op 
het gebied van veiligheid en defensie en in 
gevallen van ethische evaluatie van 
projecten; geeft daarentegen de voorkeur 
van een schriftelijke procedure op basis 
van de huidige mechanismes;

29. heeft bedenkingen over de gevolgen 
van de afschaffing van de door 
vertegenwoordigers van de lidstaten 
verstrekte adviezen ten aanzien van de 
selectiebesluiten, vooral bij onderzoek op 
het gebied van veiligheid en defensie en in 
gevallen van ethische evaluatie van 
projecten, tenzij er voldoende garanties 
bestaan voor communicatie in de eerdere 
stadia, bijvoorbeeld bij het proces van 
selectie van thema's;

Or. en

Amendement 89
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. heeft ernstige bedenkingen over de 
gevolgen van de afschaffing van de door 
vertegenwoordigers van de lidstaten 
verstrekte adviezen ten aanzien van de 

29. gevolgen van de afschaffing van de 
door vertegenwoordigers van de lidstaten 
verstrekte adviezen ten aanzien van de 
selectiebesluiten; geeft daarentegen de 
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selectiebesluiten, vooral bij onderzoek op 
het gebied van veiligheid en defensie en in 
gevallen van ethische evaluatie van 
projecten; geeft daarentegen de voorkeur 
van een schriftelijke procedure op basis 
van de huidige mechanismes;

voorkeur van een schriftelijke procedure op 
basis van de huidige mechanismes;

Or. en

Amendement 90
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie tot afschaffing van de 
juridische vereiste voor een advies 
uitgebracht door een commissie van 
vertegenwoordigers van de lidstaten over 
de selectiebesluiten over individuele 
projecten, aangezien dit kan resulteren in 
een significante vermindering van de tijd 
tot aan de verlening van de subsidie en 
van de administratieve lasten;

Or. en

Amendement 91 
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. raadt de Commissie aan om elke 
drie maanden informatiedagen te 
organiseren over de kaderprogramma's 
om de particuliere sector aan te moedigen 
deel te nemen aan het kaderprogramma 
en de EU 2020 doelstelling te realiseren 
om 3% van het BIP in onderzoek en 
innovatie te investeren, waarbij twee 
derde van de investeringen afkomstig 
moet zijn van de particuliere sector;

Or. ro
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Amendement 92
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt aan op een substantiële 
verbetering van de duidelijkheid en 
toegankelijkheid van de 
oriëntatiedocumenten (bv. de financiële 
regels), die in alle officiële talen van de EU 
vertaald moeten zijn;

32. dringt aan op een substantiële 
verbetering van de duidelijkheid en 
toegankelijkheid van de 
oriëntatiedocumenten (bv. de financiële 
regels die in overeenstemming zijn met de 
nationale voorschriften), die in alle 
officiële talen van de EU vertaald moeten 
zijn; vraagt de lidstaten om hun adviezen 
uit te brengen over de vereenvoudiging 
van de procedures voor deelneming aan 
het KP en de uitvoering van de projecten;

Or. pl

Amendement 93
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. dringt aan op een substantiële 
verbetering van de duidelijkheid en 
toegankelijkheid van de 
oriëntatiedocumenten (bv. de financiële 
regels), die in alle officiële talen van de EU 
vertaald moeten zijn;

32. dringt aan op een substantiële 
verbetering van de duidelijkheid en 
toegankelijkheid van de 
oriëntatiedocumenten (bv. de financiële 
regels), die in een handboek moeten 
worden samengevat en in alle officiële 
talen van de EU vertaald moeten zijn;

Or. en

Amendement 94
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. onderstreept de noodzaak van een 
sterkere deelneming van de nieuwe 
lidstaten aan de projecten van het KP 
door middel van een vereenvoudiging van 
de procedures voor aanvragen en 
contracten, welke een belangrijke 
hindernis vormen voor deelneming in het 
stadium van voorstel, in het bijzonder 
voor organisaties die voor de eerste maal 
een aanvraag indienen;

Or. en

Amendement 95
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 ter. dringt aan op meer transparantie 
voor de aanvragers middels toegang tot 
informatie in alle stadia en, waar dit van 
toepassing is, open toegang tot de 
onderzoekresultaten;

Or. en

Amendement 96
Maria Da Graça Carvalho, Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. dringt aan op een betere stabiliteit ten 
gunste van de belanghebbenden door, voor 
zover dit mogelijk is, de beschikking te 
hebben over een enkele projectfunctionaris 
van de Commissie, die persoonlijke 
ondersteuning geeft tijdens de gehele 
looptijd van een project en zorg draagt 
voor een consistente toepassing van de 
regels;

33. dringt aan op een betere stabiliteit ten 
gunste van de belanghebbenden door, voor 
zover dit mogelijk is, de beschikking te 
hebben over een enkele projectfunctionaris 
van de Commissie, die persoonlijke 
ondersteuning geeft tijdens de gehele 
looptijd van een project en zorg draagt 
voor een consistente toepassing van de 
regels; alsook een "één-
loketbenadering", in het kader waarvan 
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advies over meerdere programma's bij een 
enkel contactpunt kan worden verkregen;

Or. en

Amendement 97
Teresa Riera Madurell, António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. is van oordeel dat in elk van de 
door de Commissie verstrekte documenten 
duidelijk moet worden vermeld wat de 
juridische status ervan is, met vermelding 
van voor wie de inhoud bindend is en van 
welke aard deze verbintelijkheid is;

Or. en

Amendement 98
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. stemt in met een verdergaande 
invoering van e-administratie en IT-
instrumenten en, in het bijzonder, de 
ontwikkeling van een portal voor 
deelnemende onderzoekers; verzoekt de 
Commissie om een geïntegreerd en 
gebruikersvriendelijk online systeem in te 
voeren; pleit ervoor om alle elektronische 
informatie over het programmabeheer 
(identificatie, toepassing, 
onderhandelingen, verslag) beschikbaar te 
stellen; pleit ervoor om dit online systeem 
op dag één van het programma beschikbaar 
te stellen; is van oordeel dat het houden 
van videoconferenties moet worden 
aangemoedigd in de plaats van 
persoonlijke ontmoetingen;

34. stemt in met een verdergaande 
invoering van e-administratie en IT-
instrumenten en, in het bijzonder, de 
ontwikkeling van een portal voor 
deelnemende onderzoekers; is van oordeel 
dat dit laatste verder moet worden 
uitgebreid en transparanter moet worden 
in die zin dat alle deelnemers alle 
transacties kunnen volgen; verzoekt de 
Commissie om een geïntegreerd en 
gebruikersvriendelijk online systeem in te 
voeren; pleit ervoor om alle elektronische 
informatie over het programmabeheer 
(identificatie, toepassing, 
onderhandelingen, verslag) beschikbaar te 
stellen; is van oordeel dat er thans te veel 
documenten bestaan en dat deze geen 
geïntegreerd beeld geven van wat een 
coördinator of begunstigde moet doen om 
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een project tot een succesvol einde te 
brengen; pleit ervoor om dit online 
systeem op dag één van het programma 
beschikbaar te stellen; is van oordeel dat 
het houden van videoconferenties moet 
worden aangemoedigd in de plaats van 
persoonlijke ontmoetingen;

Or. en

Amendement 99
Maria Da Graça Carvalho, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. stemt in met een verdergaande 
invoering van e-administratie en IT-
instrumenten en, in het bijzonder, de 
ontwikkeling van een portal voor 
deelnemende onderzoekers; verzoekt de 
Commissie om een geïntegreerd en 
gebruikersvriendelijk online systeem in te 
voeren; pleit ervoor om alle elektronische 
informatie over het programmabeheer 
(identificatie, toepassing, 
onderhandelingen, verslag) beschikbaar te 
stellen; pleit ervoor om dit online systeem 
op dag één van het programma beschikbaar 
te stellen; is van oordeel dat het houden 
van videoconferenties moet worden 
aangemoedigd in de plaats van 
persoonlijke ontmoetingen;

34. stemt in met een verdergaande 
invoering van e-administratie en IT-
instrumenten en, in het bijzonder, de 
ontwikkeling van een portal voor 
deelnemende onderzoekers; verzoekt de 
Commissie om een geïntegreerd en 
gebruikersvriendelijk online systeem in te 
voeren; pleit ervoor om alle elektronische 
informatie over het programmabeheer 
(identificatie, toepassing, 
onderhandelingen, verslag) beschikbaar te 
stellen; pleit ervoor om dit online systeem 
op dag één van het programma beschikbaar 
te stellen; is van oordeel dat het houden 
van videoconferenties moet worden 
aangemoedigd in de plaats van 
persoonlijke ontmoetingen; pleit ervoor dat 
bij de diensten voor e-administratie 
gebruik wordt gemaakt van open 
protocollen en formats bij de 
communicatie met burgers, om de 
toegankelijkheid en interoperabiliteit te 
verzekeren;

Or. en

Amendement 100
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34
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Ontwerpresolutie Amendement

34. stemt in met een verdergaande 
invoering van e-administratie en IT-
instrumenten en, in het bijzonder, de 
ontwikkeling van een portal voor 
deelnemende onderzoekers; verzoekt de 
Commissie om een geïntegreerd en 
gebruikersvriendelijk online systeem in te 
voeren; pleit ervoor om alle elektronische 
informatie over het programmabeheer
(identificatie, toepassing, 
onderhandelingen, verslag) beschikbaar te 
stellen; pleit ervoor om dit online systeem 
op dag één van het programma beschikbaar 
te stellen; is van oordeel dat het houden 
van videoconferenties moet worden 
aangemoedigd in de plaats van 
persoonlijke ontmoetingen;

34. stemt in met een verdergaande 
invoering van e-administratie en IT-
instrumenten en, in het bijzonder, de 
ontwikkeling van een portal voor 
deelnemende onderzoekers, alsook de 
invoering van de elektronische 
handtekening; verzoekt de Commissie om 
een geïntegreerd en gebruikersvriendelijk 
online systeem in te voeren; pleit ervoor 
om alle elektronische informatie over het 
programmabeheer (identificatie, 
toepassing, onderhandelingen, verslag) 
beschikbaar te stellen; pleit ervoor om dit 
online systeem op dag één van het 
programma beschikbaar te stellen; is van 
oordeel dat het houden van 
videoconferenties moet worden 
aangemoedigd in de plaats van 
persoonlijke ontmoetingen;

Or. en

Amendement 101
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. is van oordeel dat de Europese 
financiering meer open moet staan voor 
werkelijke innovatieve ideeën en pleit voor 
het lanceren van een proefproject, via een 
oproep tot voorstellen, ter financiering 
van onafhankelijke beste praktijken, die 
een begin van bewijs hebben gegeven een 
succesvolle innovatie te zijn op het gebied 
van onderzoek en innovatie;

Or. en
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Amendement 102
Maria Da Graça Carvalho, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. is ingenomen met het proefproject 
voor Open toegang van de Commissie, dat 
tot doel heeft een betere toegang te 
verstrekken tot de onderzoekresultaten, 
zowel via het Cordis-systeem als door het 
aanmoedigen van wetenschappers om 
hun onderzoek te registreren in een 
archiefbewaarplaats;

Or. en

Amendement 103
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. onderstreept de noodzaak van een 
uniforme aanvraagprocedure in alle 
lidstaten en regio's, met een 
gemeenschappelijk aanvraagformulier 
voor alle lidstaten, dat in de 23 officiële 
talen van de EU beschikbaar moet zijn ;

Or. en

Amendement 104
António Fernando Correia De Campos, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. onderstreept de noodzaak van een 
grotere transparantie met betrekking tot 
de procedure voor selectie van thema's bij 
oproepen tot aanvragen, waardoor een 
participatie van de in aanmerking 
komende belanghebbenden kan worden 
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gegarandeerd;

Or. en

Amendement 105
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. pleit ervoor dat de Commissie de 
aanzet geeft tot een informatie- en 
bewustmakingscampagne over de IT-
instrumenten die in het kader van het 
programma beschikbaar zijn;

Or. ro

Amendement 106
António Fernando Correia De Campos, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. pleit voor de invoering van een 
transparanter, coherenter en meer 
geharmoniseerd systeem voor "peer 
review", dat op verdienste is gebaseerd;

Or. en

Amendement 107
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. dringt aan op een betere 
synchronisering met de regionale en 
nationale onderzoekprogramma's bij het 
uitstippelen van de toekomstige 
bestaansgronden voor het KP, om 
duplicaties te voorkomen en het 
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programma daardoor af te stemmen op de 
belangrijke behoeften van de EU op het 
gebied van onderzoek en innovatie;

Or. en

Amendement 108
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. is van oordeel dat dezelfde 
financieringsbeginselen 
(financieringspercentages en 
-voorschriften) gebruikt moeten worden 
voor alle financieringsregelingen en 
programma's die door de Commissie 
worden ondersteund voor elk type 
begunstigde;

Or. en

Amendement 109
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. beveelt een vermindering aan van het 
aantal regels dat betrekking heeft over de 
financiering van O&O door de EU en 
dringt aan op coherentie en harmonisatie 
bij de tenuitvoerlegging en interpretatie 
van de regels en procedures; benadrukt de 
noodzaak om over het gehele KP en de 
daarmee samenhangende instrumenten en 
binnen de Commissie dit stel regels toe te 
passen, ongeacht de eenheid of het 
uitverend agentschap dat met de uitvoering 
is belast;

36. beveelt een vermindering aan van het 
aantal regels en procedures dat betrekking 
heeft over de financiering van O&O door 
de EU en dringt aan op het behoud van 
coherentie en harmonisatie bij de 
tenuitvoerlegging en interpretatie van deze
regels en procedures; benadrukt de 
noodzaak om in elk stadium: vanaf de 
goedkeuring van een project tot en met de 
uitvoering ervan uit hoofde van het 
onderzoekprogramma en de daarmee 
samenhangende instrumenten en binnen de 
Commissie dit stel regels toe te passen, 
ongeacht de eenheid of het uitverend 
agentschap dat met de uitvoering is belast; 

Or. pl
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Amendement 110
António Fernando Correia De Campos, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. beveelt een vermindering aan van het 
aantal regels dat betrekking heeft over de 
financiering van O&O door de EU en 
dringt aan op coherentie en harmonisatie 
bij de tenuitvoerlegging en interpretatie 
van de regels en procedures; benadrukt de 
noodzaak om over het gehele KP en de 
daarmee samenhangende instrumenten en 
binnen de Commissie dit stel regels toe te 
passen, ongeacht de eenheid of het 
uitverend agentschap dat met de uitvoering
is belast;

36. beveelt een vermindering aan van het 
aantal regels en gemeenschappelijke 
financieringsbeginselen dat betrekking 
heeft op de financiering van O&O door de 
EU en dringt aan op coherentie en 
harmonisatie bij de tenuitvoerlegging en 
interpretatie van de regels en procedures; 
benadrukt de noodzaak om over het gehele 
KP en de daarmee samenhangende 
instrumenten en binnen de Commissie dit 
gemeenschappelijke stel regels toe te 
passen, ongeacht de eenheid of het 
uitverend agentschap dat met de uitvoering 
is belast;

Or. en

Amendement 111
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. verlangt de invoering van een 
gemeenschappelijk kader van regels, die 
van toepassing zijn op alle faciliteiten 
voor de financiering van programma's op 
het gebied van onderzoek en innovatie, ter 
vermindering van de bureaucratische 
lasten en de kosten die verbonden zijn aan 
het gebruik van aanvullende financiële 
faciliteiten; 

Or. ro
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Amendement 112
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

36 bis. is van oordeel dat de aanpak die 
gericht is op het identificeren van 
gemeenschappelijke basisbeginselen niet 
in conflict mag komen met nationale 
ethische keuzen en specifieke elementen 
op onderzoekgebied;

Or. en

Amendement 113
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. beveelt de invoering aan van 
mechanismen die een gemeenschappelijke 
oriëntatie verstrekken binnen de 
Commissie en om te zorgen voor de 
opleiding van projectfunctionarissen en 
personen belast met de interne financiële 
controle; dringt aan op de oprichting van 
mechanismen voor beroep, zoals een "KP 
ombudsman",waartoe deelnemers aan 
projecten hun toevlucht kunnen nemen in 
gevallen van een incoherente en 
inconsistente interpretatie van de regels en 
procedures;

37. beveelt de invoering aan van 
mechanismen die een gemeenschappelijke 
oriëntatie verstrekken binnen de 
Commissie en om te zorgen voor de 
opleiding van projectfunctionarissen en 
personen belast met de interne financiële 
controle; dringt aan op de oprichting van 
mechanismen voor beroep, zoals een "KP 
ombudsman",waartoe deelnemers aan 
projecten hun toevlucht kunnen nemen in 
gevallen van een incoherente en 
inconsistente interpretatie van de regels en 
procedures; is van oordeel dat de door 
deze ombudsman genomen besluiten 
definitief en bindend moeten zijn;

Or. en

Amendement 114
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37
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Ontwerpresolutie Amendement

37. beveelt de invoering aan van 
mechanismen die een gemeenschappelijke 
oriëntatie verstrekken binnen de 
Commissie en om te zorgen voor de 
opleiding van projectfunctionarissen en 
personen belast met de interne financiële 
controle; dringt aan op de oprichting van 
mechanismen voor beroep, zoals een "KP 
ombudsman",waartoe deelnemers aan 
projecten hun toevlucht kunnen nemen in 
gevallen van een incoherente en 
inconsistente interpretatie van de regels en 
procedures;

37. beveelt de invoering aan van 
mechanismen die een gemeenschappelijke 
oriëntatie verstrekken binnen de 
Commissie en om te zorgen voor de 
opleiding van projectfunctionarissen en 
personen belast met de interne financiële 
controle; dringt aan op de oprichting van 
mechanismen voor beroep, zoals een "KP 
ombudsman",waartoe deelnemers aan 
projecten hun toevlucht kunnen nemen in 
gevallen van een incoherente en 
inconsistente interpretatie van de regels en 
procedures; is van oordeel dat de door 
deze ombudsman genomen besluiten 
definitief en bindend moeten zijn;

Or. en

Amendement 115
Adam Gierek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is van oordeel dat de herziening van het 
Financieel Reglement, die van het 
Personeelsstatuut en de tenuitvoerlegging 
van een specifiek op onderzoek 
afgestemde TRE (risicotolerantie) spelen
een kardinale rol bij de herstructurering 
van het financieringskader voor onderzoek 
en bij het maken van verdere vooruitgang 
bij de vereenvoudiging van de financiering 
van het onderzoek;

39. is van oordeel dat de algehele 
herziening van de procedures, met 
inbegrip van het Financieel Reglement en 
het Personeelsstatuut en de planning van 
een TRE (risicotolerantie) voor de 
uitvoering van specifieke 
onderzoekprojecten een kardinale rol 
spelen bij de herstructurering van het 
financieringskader voor onderzoek en bij 
het maken van verdere vooruitgang bij de 
bevordering van het onderzoek en de 
vereenvoudiging van de financiering;

Or. pl

Amendement 116
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40
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Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Commissie om het nut van 
elk individueel instrument, binnen elk 
programma, te evalueren, vervolgens 
diegene te selecteren die een bijzondere 
rol vervullen bij het ondersteunen van 
O&O en de onderlinge coördinatie ervan 
te vergroten al naar de gebieden waarop 
zij betrekking hebben, en daarbij 
voldoende flexibiliteit te handhaven om 
rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de projecten, zulks met 
inachtneming van de omvang ervan;

40. verzoekt de Commissie om de
effectiviteit van elk individueel instrument, 
binnen elk programma bij het realiseren 
van specifieke beleidsdoelstellingen te 
evalueren en dringt aan op vermindering 
van het aantal verschillende 
instrumenten, voorzover de effectiviteit of 
de specifieke bijdrage daarvan niet is 
aangetoond, daarbij voldoende flexibiliteit 
handhavend om rekening te houden met 
de specifieke kenmerken van de projecten; 

Or. en

Amendement 117
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om voor het toekomstige KP8 specifieke 
regels te evalueren en in te voeren die een 
sterkere deelneming van de kmo's in het 
kaderprogramma mogelijk maken door 
voor de kmo's een minimumquotum van 
15% van de totale waarde van KP8 
beschikbaar te stellen;

Or. ro

Amendement 118
Philippe Lamberts, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. dringt bij de Commissie aan op 
vaststelling van richtsnoeren ten aanzien 
van projecten met een begroting van meer 
dan EUR 100 miljoen, waarbij als eis 
wordt gesteld dat er opnieuw een begin 
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met het gehele goedkeuringsproces moet 
worden gemaakt wanneer te voorzien valt 
dat de kosten het oorspronkelijk budget 
met meer dan 15% gaan overschrijden;

Or. en

Amendement 119
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. stemt in met een financieringssysteem 
op basis van wetenschappelijk belang en 
een evenwichtige verdeling tussen top-
down, effectgericht en bottom-down, 
wetenschapsgericht, onderzoek als 
grondslag voor het achtste 
kaderprogramma;

stemt in met een financieringssysteem op 
basis van wetenschappelijk belang en een 
evenwichtige verdeling tussen top-down, 
effectgericht en bottom-down, 
wetenschapsgericht, onderzoek als 
grondslag voor het achtste 
kaderprogramma; verzoekt de Commissie 
een denktank op te richten waarbinnen 
toponderzoekers (bv. ontvangers van 
ERC-subsidies) voorstellen doen voor 
nieuwe thema's voor toekomstige 
oproepen en programma's, ten einde het 
excellente en innovatieve karakter van het 
Europese onderzoek te verzekeren;

Or. en

Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om een wetgevend kader 
te ontwikkelen dat bevorderlijk is voor de 
vergroting van de investeringen van de 
particuliere sector in onderzoek en 
innovatie, vooral op het gebied van het 
toegepast onderzoek, zodat de EU kan 
voldoen aan haar toezegging dat 3% van 
het BIP besteed zal worden voor 
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onderzoek en innovatie;

Or. ro

Amendement 121
Philippe Lamberts, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. is van oordeel dat bij het KP8 rekening 
moet worden gehouden met de gehele 
innovatieketen van grensverleggend 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 
demonstratieprojecten, verspreiding en 
evaluatie van de resultaten en een snelle 
marktintegratie van de 
onderzoekresultaten;

42. is van oordeel dat bij het KP8 rekening 
moet worden gehouden met de gehele 
innovatieketen van grensverleggend 
onderzoek, technologische ontwikkeling 
demonstratieprojecten en verspreiding;

Or. en

Amendement 122
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. is van oordeel dat bij het KP8 rekening 
moet worden gehouden met de gehele 
innovatieketen van grensverleggend 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 
demonstratieprojecten, verspreiding en 
evaluatie van de resultaten en een snelle 
marktintegratie van de 
onderzoekresultaten;

42. is van oordeel dat het KP8 gericht moet 
zijn op grensverleggend onderzoek, 
daarbij rekening houdend met de gehele 
innovatieketen van grensverleggend 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 
demonstratieprojecten, verspreiding en 
evaluatie van de resultaten en een snelle 
marktintegratie van de 
onderzoekresultaten;

Or. en

Amendement 123
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. is van oordeel dat het KP8 de 
samenwerking tussen Europese 
onderzoekers moet bevorderen door 
invoering van een systeem van 
onderzoekvouchers, op grond waarvan het 
onderzoeksgeld onderzoekers volgt die 
verhuizen naar universiteiten in alle 
lidstaten, daardoor een bijdrage leverend 
aan centres of excellence en 
onafhankelijke universiteiten en aan een 
grotere mobiliteit onder de onderzoekers;

Or. en

Amendement 124
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. verzoekt de Commissie om een 
analyse te publiceren van de niveaus van 
deelneming aan KP7 in de verschillende 
lidstaten en om rekening te houden met de 
conclusies van die analyse teneinde in het 
KP8 een evenwichtige ontwikkeling van 
het onderzoek in alle lidstaten te 
verzekeren;

Or. en

Amendement 125
Vicky Ford, Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. is van oordeel dat bij het 
vaststellen van prioriteiten voor het KP8 
rekening moet worden gehouden met de 
ruimere, niet op subsidies gebaseerde 
alternatieven voor de financiering van 
innovatie, zoals publiek-private ventures 
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en investeringen met vreemd vermogen;

Or. en

Amendement 126
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. pleit voor een verdere 
internationalisatie van het achtste 
kaderprogramma door middel van 
samenwerking met derde landen, met 
inbegrip van ontwikkelingslanden;

43. pleit voor een verdere 
internationalisatie van het achtste 
kaderprogramma door middel van 
samenwerking met derde landen, met 
inbegrip van ontwikkelingslanden, alsook 
met de huidige belangrijkste economieën, 
zoals de VS en Japan, en de opkomende 
economieën, zoals China, India en 
Brazilië; is van oordeel dat bij de 
samenwerking met de 
ontwikkelingslanden een bijzondere 
nadruk moet worden gelegd op 
onderzoeksprojecten die relevant zijn voor 
de ontwikkeling van deze landen;

Or. en

Amendement 127
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias, Philippe Lamberts, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. pleit voor een verdere 
internationalisatie van het achtste 
kaderprogramma door middel van 
samenwerking met derde landen, met 
inbegrip van ontwikkelingslanden;

43. pleit voor een verdere 
internationalisatie van het achtste 
kaderprogramma door middel van 
samenwerking met derde landen, met 
inbegrip van ontwikkelingslanden, door 
voor hen eenvoudige en specifieke regels 
van beheer vast te stellen;

Or. en
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Amendement 128
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. pleit voor een verdere 
internationalisatie van het achtste 
kaderprogramma door middel van 
samenwerking met derde landen, met 
inbegrip van ontwikkelingslanden;

43. pleit voor een verdere 
internationalisatie van het achtste 
kaderprogramma door middel van 
samenwerking met derde landen, met 
inbegrip van ontwikkelingslanden, ten 
einde de Europese zone voor onderzoek te 
versterken en open te stellen;

Or. en

Amendement 129
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. stemt in met de rol van de 
Commissie als poortwachter wanneer 
financiering van de kant van nationale of 
regionale overheden vereist is;

Or. en

Amendement 130
Niki Tzavela, Reinhard Bütikofer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. pleit, in het licht van de komende 
voorbereidingen voor KP8, voor een 
uitwisseling van beste praktijken en 
normen met andere internationale 
partners, en in het bijzonder de Verenigde 
Staten van Amerika;

Or. en
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Amendement 131
Niki Tzavela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. is ingenomen met de oprichting 
van de subgroep "innovatie" van de 
Commissie, en de besprekingen die hierin 
hebben plaatsgevonden over de manier 
waarop de doelmatigheid kan worden 
gemeten van het O&O beleid van de EU 
en de daarmee samenhangende uitgaven 
voor O&O-projecten;

Or. en

Amendement 132
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 ter. is van oordeel dat op resultaten 
gericht werk belangrijk is, maar dat dit 
niet het enige doel is waarop men zich 
moet richten, aangezien het van groot 
belang is te blijven investeren in 
fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek, het enige onderzoek dat 
fundamentele doorbraken mogelijk 
maakt;

Or. en


