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Amendement 1
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Visum 2 

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op het besluit van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap (later verworden tot het 
Verdrag van Lissabon, Europese Unie)
voor activiteiten op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie (2007-2013)1,

– gelet op het besluit van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap (later verworden tot het 
Verdrag van Lissabon, Europese Unie)
voor activiteiten op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie (2007-2013)1 (KP7),

Or. fr

Amendement 2
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Visum 3 

Ontwerpresolutie Amendement

– gelet op, in het bijzonder, artikel 7 van 
het hierboven genoemde besluit 
betreffende de voortgangscontrole, 
evaluatie en toetsing van het zevende
kaderprogramma,

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 3
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies betreffende de 
tussentijdse evaluatie van het zevende 
kadeprogramma voor onderzoek (KP7), 
met inbegrip van de financieringsfaciliteit 
met risicodeling, van de 3074e zitting van 
de Raad Concurrentievermogen (Interne 
markt, Industrie, Onderzoek en Ruimte) 
van de Raad van de Europese Unie van 9 
maart 2011,

Or. fr

Amendement 4
Antonio Cancian, Patrizia Toia, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op de mededeling van de 
Commissie van 6 oktober 2010 over het 
kerninitiatief "Innovatie-Unie" en de 
bijbehorende doelstellingen,

Or. it

Amendement 5
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op zijn Resolutie van 20 mei 2010 
over de totstandbrenging van synergieën 
tussen voor onderzoek en innovatie 
bestemde fondsen in Verordening (EG) 
nr. 1080/2006 betreffende het Europees 
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Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 
het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek en ontwikkeling in steden en 
regio’s alsmede in de lidstaten en de 
Unie1,
1Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0189.

Or. en

Amendement 6
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op Gemeenschappelijk Optreden 
2004/551/GBVB van de Raad van 12 juli 
2004 betreffende de oprichting van het 
Europees Defensieagentschap, dat in 
artikel 5, punt 3.4.1., aan het Agentschap 
de taak toebedeelt om "in samenhang met 
de onderzoeksactiviteiten in de 
Gemeenschap, onderzoek te bevorderen 
dat erop gericht is te voorzien in de 
toekomstige behoeften op het gebied van 
defensie- en beveiligingsvermogens, om 
aldus het Europese industriële en 
technologische potentieel op dit gebied te 
versterken",

Or. fr

Amendement 7
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Visum 19 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité over de 
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"Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van des Regio’s: 
Vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging 
van de kaderprogramma’s voor 
onderzoek" van 15 september 2010,

Or. fr

Amendement 8
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie (KP7) het breedste instrument 
is voor steun aan onderzoek wereldwijd, 
alsook het voornaamste instrument van het 
onderzoeksbeleid van de Europese Unie,

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. el

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst (taalkundig))

Amendement 9
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. herinnert eraan dat onderzoek een 
fundamenteel bestanddeel is van de 
kennisdriehoek (onderwijs-onderzoek-
innovatie) en dat bijgevolg elke poging tot 
versterking ervan onverbrekelijk 
verbonden is met de versterking van de 
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andere parameters en een coherent en 
evenwichtig beleid voor de 
totstandbrenging van een Europese, op 
kennis gebaseerde maatschappij 
(knowledge-based society) vereist,

Or. el

Amendement 10
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. herinnert eraan dat onderzoek een 
proces is waarbij economische waarde 
wordt omgezet in kennis, terwijl innovatie 
een omgekeerd proces is waarbij kennis 
wordt omgezet in economische waarde,

Or. el

Amendement 11
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende de noodzaak van een 
tussentijdse herziening van het zevende 
kaderprogramma vanwege talloze 
veranderingen die zich hebben voorgedaan 
sinds de onderhandelingen en de tijd 
waarin het is aangenomen in 2006 (nieuwe 
instellingen, nieuwe politieke organen, 
economische crisis), maar ook de omvang 
van de beschikbare financiële middelen 
totdat het ten einde loopt,

B. overwegende de noodzaak rekening te 
houden met de wijzigingen die zijn 
voortgekomen uit de tussentijdse 
herziening van het zevende 
kaderprogramma die tot stand is gekomen 
vanwege de talloze veranderingen die zich 
hebben voorgedaan sinds de 
onderhandelingen en de tijd waarin het is 
aangenomen in 2006 (nieuwe instellingen, 
nieuwe politieke organen, economische 
crisis), maar ook de omvang van de 
beschikbare financiële middelen totdat het 
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ten einde loopt,

Or. es

Amendement 12
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon de totstandbrenging van de 
Europese onderzoeksruimte tot een 
specifieke doelstelling van het Europees 
beleid maakt,

C. overwegende dat het Verdrag van 
Lissabon de totstandbrenging van de 
Europese onderzoeksruimte introduceert 
als een specifiek middel van het Europees 
beleid,

Or. fr

Amendement 13
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat KP7, in het 
bijzonder topcentra en grensverleggend 
onderzoek, cruciaal is voor het stimuleren 
van economische groei, het verbeteren 
van het Europese concurrentievermogen 
en het versnellen van de transformatie 
van Europa in een kennismaatschappij,

Or. en
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Amendement 14
Amalia Sartori, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de Innovatie-Unie 
al vanaf 2011 het strategisch 
referentiekader zal vormen voor het 
onderzoek en de 
financieringsprogramma's,

Or. it

Amendement 15

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat uitgaven zoveel 
mogelijk op één lijn moeten worden 
gebracht met de overkoepelende 
beleidsdoelen in het kader van de Europa 
2020-strategie,

Or. en

Amendement 16
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de idee van een 
"Innovatie-Unie" bevestigt dat er een 
Europees innovatiebeleid moet worden 
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ontwikkeld,

Or. fr

Amendement 17
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten in de middelen moeten voorzien 
om een gemeenschappelijke oplossing aan 
te dragen voor de grote maatschappelijke 
uitdagingen die de Europese volkeren 
ondervinden,

E. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten in de middelen moeten voorzien 
om een gemeenschappelijke oplossing aan 
te dragen voor de grote maatschappelijke 
uitdagingen die de Europese volkeren 
ondervinden, zoals vergrijzing en 
gezondheid, energievoorziening, 
voorziening van water of voedsel, 
duurzame ontwikkeling, de grote 
uitdagingen op milieugebied, enz.,

Or. fr

Amendement 18
Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten in de middelen moeten voorzien 
om een gemeenschappelijke oplossing aan 
te dragen voor de grote maatschappelijke 
uitdagingen die de Europese volkeren 
ondervinden,

E. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten in de middelen moeten voorzien 
om een gemeenschappelijke oplossing aan 
te dragen voor de grote maatschappelijke 
uitdagingen die de Europese volkeren 
ondervinden en overwegende dat de 
daaruit voortvloeiende oplossingen
individuen moeten motiveren om meer 
verantwoordelijkheid voor hun daden
nemen,
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Or. lv

Amendement 19
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging Ε 

Ontwerpresolutie Amendement

Ε. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten in de middelen moeten voorzien 
om een gemeenschappelijke oplossing aan 
te dragen voor de grote maatschappelijke 
uitdagingen die de Europese volkeren 
ondervinden,

Ε. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten in de middelen moeten voorzien 
om een gemeenschappelijke oplossing aan 
te dragen voor de grote maatschappelijke, 
economische, ecologische, demografische 
en morele uitdagingen die de Europese 
volkeren ondervinden,

Or. el

Amendement 20
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat investeringen in 
OOI op de lange termijn de beste remedie 
vormen voor de huidige economische en 
financiële crisis, omdat de EU daarmee 
een entiteit kan worden die op 
kennisgebied moeiteloos kan wedijveren 
met de rest van de wereld,

Or. fr

Amendement 21
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat er nog steeds 
enorme ongelijkheid bestaat tussen de 
lidstaten wat betreft de toegang tot KP7-
financiering, terwijl dit instrument als een 
essentieel instrument voor sociale cohesie 
binnen de EU moet worden ingezet,

Or. en

Amendement 22
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Europa concurreert 
met continentstaten (China, India, 
Brazilië, Australië, de Verenigde Staten 
van Amerika, Rusland) maar dat Europa 
geen natie is maar een statenbond en dat 
ons vermogen om onze inspanningen te 
verenigen en te coördineren tussen de 
Europese Unie en de lidstaten, in het 
bijzonder wat betreft onderzoek, in zeer 
hoge mate bepalend is voor ons 
economische concurrentievermogen en, 
dus, de mogelijkheid om onze sociale 
ambities te financieren en onze 
milieuverplichtingen na te leven,

F. overwegende dat Europa concurreert 
met economische machten zoals China, 
India, Brazilië, Australië, de Verenigde 
Staten van Amerika en Rusland, en dat ons 
vermogen om onze inspanningen te 
verenigen en te coördineren tussen de 
Europese Unie en de lidstaten, in het 
bijzonder wat betreft onderzoek, in zeer 
hoge mate bepalend is voor ons 
economische concurrentievermogen en, 
dus, de mogelijkheid om onze sociale 
ambities te financieren en onze 
milieuverplichtingen na te leven,

Or. en

Amendement 23
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging F 
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Europa concurreert 
met continentstaten (China, India, Brazilië, 
Australië, de Verenigde Staten van 
Amerika, Rusland) maar dat Europa geen 
natie is maar een statenbond en dat ons 
vermogen om onze inspanningen te 
verenigen en te coördineren tussen de 
Europese Unie en de lidstaten, in het 
bijzonder wat betreft onderzoek, in zeer 
hoge mate bepalend is voor ons 
economische concurrentievermogen en, 
dus, de mogelijkheid om onze sociale 
ambities te financieren en onze 
milieuverplichtingen na te leven,

F. overwegende dat Europa concurreert 
met continentstaten (China, India, Brazilië, 
Australië, de Verenigde Staten van
Amerika, Rusland) maar dat Europa geen 
natie is maar een statenbond en dat ons 
vermogen om onze inspanningen te 
verenigen en te coördineren tussen de 
Europese Unie en de lidstaten, in het 
bijzonder wat betreft onderzoek, in zeer 
hoge mate bepalend is voor ons 
economische concurrentievermogen en, 
dus, de mogelijkheid om onze sociale 
ambities te financieren en onze 
verplichtingen betreffende het welzijn van 
de Europese burgers en de bescherming 
van het milieu na te leven,

Or. ro

Amendement 24
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het investeringstekort 
in Europa ten opzichte van andere 
wereldmachten voornamelijk te wijten is 
aan de ontoereikende investeringen uit de 
particuliere sector en dat de 
aantrekkelijkheid van het zevende 
kaderprogramma voor de industriële sector 
op die manier niet volop tot uiting komt; 
maar eveneens overwegende, nog afgezien 
van de bedragen, dat er duidelijk behoefte 
bestaat aan een betere coördinatie tussen de 
lidstaten en de Unie,

G. overwegende dat het investeringstekort 
in Europa ten opzichte van andere 
wereldmachten voornamelijk te wijten is 
aan een gebrek aan echte sociaal-
economische stimulansen, hetgeen 
bijgevolg ook leidt tot ontoereikende 
investeringen uit de particuliere sector en 
dat de aantrekkelijkheid van het zevende 
kaderprogramma voor de industriële sector 
en de benutting van onderzoek ten 
behoeve van de economie op die manier 
niet volop tot uiting komen; maar eveneens 
overwegende, nog afgezien van de 
bedragen, dat er duidelijk behoefte bestaat 
aan een betere coördinatie tussen de 
lidstaten en de Unie,
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Or. el

Amendement 25
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het investeringstekort 
in Europa ten opzichte van andere 
wereldmachten voornamelijk te wijten is 
aan de ontoereikende investeringen uit de 
particuliere sector en dat de 
aantrekkelijkheid van het zevende 
kaderprogramma voor de industriële sector 
op die manier niet volop tot uiting komt; 
maar eveneens overwegende, nog afgezien 
van de bedragen, dat er duidelijk behoefte 
bestaat aan een betere coördinatie tussen de 
lidstaten en de Unie,

G. overwegende dat het investeringstekort 
in Europa ten opzichte van andere 
wereldmachten onder andere te wijten is 
aan de ontoereikende investeringen uit de 
particuliere sector en aan het ontbreken 
van een ondernemingsklimaat ter 
ondersteuning van innovatie in de 
lidstaten, en dat de aantrekkelijkheid van 
het zevende kaderprogramma voor de 
industriële sector op die manier niet volop 
tot uiting komt; maar eveneens 
overwegende, nog afgezien van de 
bedragen, dat er duidelijk behoefte bestaat 
aan een betere coördinatie tussen de 
lidstaten en de Unie,

Or. de

Amendement 26
Konrad Szymański, Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het investeringstekort 
in Europa ten opzichte van andere 
wereldmachten voornamelijk te wijten is 
aan de ontoereikende investeringen uit de 
particuliere sector en dat de 
aantrekkelijkheid van het zevende 
kaderprogramma voor de industriële sector 
op die manier niet volop tot uiting komt; 
maar eveneens overwegende, nog afgezien 

G. overwegende dat het investeringstekort 
in Europa ten opzichte van andere 
wereldmachten voornamelijk te wijten is 
aan de ontoereikende investeringen uit de 
particuliere sector en dat de 
aantrekkelijkheid van het zevende 
kaderprogramma voor de industriële sector 
op die manier niet volop tot uiting komt; 
maar eveneens overwegende, nog afgezien 
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van de bedragen, dat er duidelijk behoefte 
bestaat aan een betere coördinatie tussen de 
lidstaten en de Unie,

van de bedragen, dat er duidelijk behoefte 
bestaat aan een betere coördinatie tussen de 
lidstaten en de Unie, waarbij de specifieke 
kenmerken en ethische keuzen van de 
lidstaten volledig geëerbiedigd worden,

Or. en

Amendement 27
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het investeringstekort 
in Europa ten opzichte van andere 
wereldmachten voornamelijk te wijten is 
aan de ontoereikende investeringen uit de 
particuliere sector en dat de 
aantrekkelijkheid van het zevende 
kaderprogramma voor de industriële sector 
op die manier niet volop tot uiting komt; 
maar eveneens overwegende, nog afgezien 
van de bedragen, dat er duidelijk behoefte 
bestaat aan een betere coördinatie tussen de 
lidstaten en de Unie,

G. overwegende dat het investeringstekort 
op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling in Europa ten opzichte van 
andere wereldmachten voornamelijk te 
wijten is aan de ontoereikende 
investeringen uit de particuliere sector en 
dat de aantrekkelijkheid van het zevende 
kaderprogramma voor de industriële sector 
op die manier niet volop tot uiting komt; 
maar eveneens overwegende, nog afgezien 
van de bedragen, dat er duidelijk behoefte 
bestaat aan een betere coördinatie tussen de 
lidstaten en de Unie,

Or. fr

Amendement 28
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het investeringstekort 
in Europa ten opzichte van andere 
wereldmachten voornamelijk te wijten is 

G. overwegende dat het investeringstekort 
in Europa ten opzichte van andere 
wereldmachten voornamelijk te wijten is 
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aan de ontoereikende investeringen uit de 
particuliere sector en dat de 
aantrekkelijkheid van het zevende 
kaderprogramma voor de industriële sector 
op die manier niet volop tot uiting komt; 
maar eveneens overwegende, nog afgezien 
van de bedragen, dat er duidelijk behoefte 
bestaat aan een betere coördinatie tussen de 
lidstaten en de Unie,

aan de ontoereikende investeringen uit de 
particuliere sector en dat de 
aantrekkelijkheid van het zevende 
kaderprogramma voor de industriële sector 
op die manier niet volop tot uiting komt; 
maar eveneens overwegende, nog afgezien 
van de bedragen, dat er duidelijk behoefte 
bestaat aan een betere coördinatie tussen de
Unie, de lidstaten en de regio’s,

Or. en

Amendement 29
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement
G. overwegende dat het investeringstekort 
in Europa ten opzichte van andere 
wereldmachten voornamelijk te wijten is 
aan de ontoereikende investeringen uit de 
particuliere sector en dat de 
aantrekkelijkheid van het zevende 
kaderprogramma voor de industriële sector 
op die manier niet volop tot uiting komt; 
maar eveneens overwegende, nog afgezien 
van de bedragen, dat er duidelijk behoefte 
bestaat aan een betere coördinatie tussen de 
lidstaten en de Unie,

G. overwegende dat het investeringstekort 
in Europa ten opzichte van andere 
wereldmachten voornamelijk te wijten is 
aan de ontoereikende investeringen uit de 
particuliere sector en dat de 
aantrekkelijkheid van het zevende 
kaderprogramma voor de industriële sector 
op die manier niet volop tot uiting komt; 
maar eveneens overwegende, nog afgezien 
van de bedragen, dat er duidelijk behoefte 
bestaat aan een betere coördinatie en 
cofinanciering tussen de lidstaten en de 
Unie,

Or. es

Amendement 30
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat er, wat de 
overheidsinvesteringen in OOI betreft, 
slechts sprake is van een zeer bescheiden 
mate van Europese samenwerking,

Or. fr

Amendement 31
Antonio Cancian, Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat een betere verhouding 
tussen de academische en industriële 
wereld noodzakelijk is om de resultaten 
van het onderzoek om te kunnen zetten in 
producten en diensten die de economische 
groei bevorderen,

H. overwegende dat een betere verhouding 
tussen de academische wereld, openbare 
onderzoeksinstellingen en het 
bedrijfsleven noodzakelijk is om de 
resultaten van het onderzoek om te kunnen 
zetten in producten en diensten die de 
economische groei bevorderen,

Or. it

Amendement 32
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat een betere verhouding
tussen de academische en industriële 
wereld noodzakelijk is om de resultaten 
van het onderzoek om te kunnen zetten in 
producten en diensten die de economische 
groei bevorderen,

H. overwegende dat een betere interactie
tussen de academische, onderzoeks- en 
industriële wereld noodzakelijk is om de 
resultaten van het onderzoek beter om te 
kunnen zetten in producten en diensten die 
de economische groei bevorderen,

Or. fr
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Amendement 33
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat een betere verhouding 
tussen de academische en industriële 
wereld noodzakelijk is om de resultaten 
van het onderzoek om te kunnen zetten in 
producten en diensten die de economische 
groei bevorderen,

H. overwegende dat een betere verhouding 
tussen de academische en particuliere 
sector noodzakelijk is om de resultaten van 
het onderzoek om te kunnen zetten in 
producten en diensten die van nut zijn voor 
de gehele samenleving,

Or. en

Amendement 34
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging Η 

Ontwerpresolutie Amendement

Η. overwegende dat een betere verhouding 
tussen de academische en industriële 
wereld noodzakelijk is om de resultaten 
van het onderzoek om te kunnen zetten in 
producten en diensten die de economische 
groei bevorderen,

Η. overwegende dat een betere verhouding 
tussen de academische, onderzoeks- en 
industriële wereld noodzakelijk is om de 
resultaten van het onderzoek om te kunnen 
zetten in producten en diensten die de 
economische groei bevorderen,

Or. el

Amendement 35
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat er behoefte is aan 
onderzoek naar en de ontwikkeling van 
meer doeltreffende modellen, 
methodologieën en instrumenten voor 
innovatie en commercialisatie en dat dit 
onderdeel moet uitmaken van de rest van 
KP7,

Or. en

Amendement 36

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat KP7 moet worden 
gemodelleerd op basis van dezelfde 
algemene beginselen als ERA,

Or. en

Amendement 37
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging J 

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de jaren 2011 tot en 
met 2013 kwetsbare jaren zijn waarin 
onmiddellijke bijzondere aandacht dient te 
worden besteed aan factoren die van 
invloed zijn op het concurrentievermogen, 
zoals onderzoek en innovatie,

J. overwegende dat de jaren 2011 tot en 
met 2013 kwetsbare jaren zijn waarin 
onmiddellijke bijzondere aandacht dient te 
worden besteed aan factoren die van 
invloed zijn op het concurrentievermogen, 
waaronder onderzoek en innovatie, die in 
dit verband als essentiële elementen aan 
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te merken zijn,

Or. fr

Amendement 38
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging J 

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de jaren 2011 tot en 
met 2013 kwetsbare jaren zijn waarin 
onmiddellijke bijzondere aandacht dient te 
worden besteed aan factoren die van 
invloed zijn op het concurrentievermogen, 
zoals onderzoek en innovatie,

J. overwegende dat de jaren 2011 tot en 
met 2013 kwetsbare jaren zijn waarin 
onmiddellijke bijzondere aandacht dient te 
worden besteed aan factoren die van 
invloed zijn op het concurrentievermogen 
en sociale cohesie, zoals onderzoek en 
innovatie,

Or. en

Amendement 39
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Overweging K 

Ontwerpadvies Amendement

K. overwegende dat de complexiteit van 
het administratieve beheer een grote 
handicap blijft van het zevende 
kaderprogramma in dusdanige mate dat de 
vereenvoudiging ervan een grote
uitdaging is voor de toekomst van het 
programma,

K. overwegende dat de complexiteit van 
het administratieve beheer, de grote 
bureaucratische rompslomp, inefficiëntie 
en buitensporige vertragingen een grote 
handicap blijft van het zevende 
kaderprogramma, die de groep van 
wetenschappers, maatschappelijke 
organisaties en vertegenwoordigers van 
de zakenwereld en de industrie niet 
stimuleren om aan dit programma deel te 
nemen, in dusdanige mate dat de 
vereenvoudiging ervan een grote 
uitdaging is voor de toekomst van het 
programma,
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Or. lt

Amendement 40
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging K 

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de complexiteit van 
het administratieve beheer een grote 
handicap blijft van het zevende 
kaderprogramma, in dusdanige mate dat de 
vereenvoudiging ervan een grote uitdaging 
is voor de toekomst van het programma,

K. overwegende dat de complexiteit van 
het administratieve beheer een grote 
handicap blijft van het zevende 
kaderprogramma, in dusdanige mate dat de
vereenvoudiging ervan een grote uitdaging 
is voor de toekomst van het programma, en 
dat tal van verbeteringen waarvoor de 
regelgeving niet hoeft te worden 
aangepast, halverwege de looptijd van het 
zevende kaderprogramma kunnen worden 
doorgevoerd zonder afbreuk te doen aan 
de stabiliteit, de algemene samenhang en 
de rechtszekerheid, die als basis dienen 
voor het wederzijdse vertrouwen van de 
belanghebbende partijen;

Or. fr

Amendement 41
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging K 

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de complexiteit van 
het administratieve beheer een grote 
handicap blijft van het zevende 
kaderprogramma, in dusdanige mate dat de 
vereenvoudiging ervan een grote uitdaging 
is voor de toekomst van het programma,

K. overwegende dat de complexiteit van 
het administratieve beheer, de 
bureaucratie en de ontoereikende 
transparantie grote handicaps blijven van 
het zevende kaderprogramma, in dusdanige 
mate dat de vereenvoudiging ervan een 
grote uitdaging is voor de toekomst van het 
programma,
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Or. el

Amendement 42

Eva-Britt Svensson namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat het doel van een 
deelname van 40 procent vrouwen aan 
KP7 een ambitieuze en juiste doelstelling 
is; overwegende dat de huidige deelname 
van vrouwen aan KP7-
onderzoeksprojecten teleurstellend 
25,5 procent bedraagt,

Or. en

Amendement 43
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. aangezien de begunstigden van de 
onderzoeksprogramma’s gebruik maken 
van meerdere nationale en 
gemeenschappelijke 
financieringsbronnen, met steeds 
verschillende evaluatiecriteria en –
procedure,

Or. ro
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Amendement 44
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat vereenvoudiging 
van de administratie een van de hoogste 
prioriteiten moet zijn in de herziening,

Or. en

Amendement 45

Eva-Britt Svensson namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat er onder 
vrouwelijke onderzoekers meer dan onder 
mannen een tendens is om 
administratieve taken uit te voeren en om 
aan kleinere, minder geprofileerde 
onderzoeksprojecten te werken, 

Or. en

Amendement 46

Eva-Britt Svensson namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging K quater (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

K quater. overwegende dat er een zeer 
problematisch ‘glazen plafond’ lijkt te 
bestaan voor vrouwelijke onderzoekers, 
wat betekent dat het aandeel vrouwen 
afneemt naarmate de senioriteit toeneemt; 
overwegende dat het lage aantal vrouwen 
dat geselecteerd wordt voor de ERC-
subsidie voor prominente onderzoekers 
een aanwijzing is voor een dergelijk 
‘glazen plafond’,

Or. en

Amendement 47
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is blij met de kwaliteit van de rapporten 
van deskundigen betreffende de 
tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma en dit ondanks het 
algemene karakter van de opdracht die aan 
de groepen van deskundigen is gegeven; 
betreurt het niettemin dat in de evaluatie 
geen aandacht is besteed aan het 
alomvattende geheel van de acties van de 
lidstaten en die van de Unie;

1. is blij met de kwaliteit van de rapporten 
van deskundigen betreffende de 
tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma en de 
financieringsfaciliteit met risicodeling, 
welke evaluatie betrekking had op de 
kwaliteit van de acties, de 
tenuitvoerlegging en de bereikte 
resultaten, en dit ondanks het algemene 
karakter van de opdracht die aan de 
groepen van deskundigen is gegeven; 
betreurt het niettemin dat in de evaluatie 
geen aandacht is besteed aan het 
alomvattende geheel van de acties van de 
lidstaten en die van de Unie;

Or. fr
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Amendement 48
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. is blij met de kwaliteit van de rapporten 
van deskundigen betreffende de 
tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma en dit ondanks het 
algemene karakter van de opdracht die aan 
de groepen van deskundigen is gegeven; 
betreurt het niettemin dat in de evaluatie 
geen aandacht is besteed aan het 
alomvattende geheel van de acties van de 
lidstaten en die van de Unie;

1. is blij met de kwaliteit van de rapporten 
van deskundigen betreffende de 
tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma en dit ondanks het 
algemene karakter van de opdracht die aan 
de groepen van deskundigen is gegeven; 
wijst er niettemin op dat in de evaluatie 
geen aandacht is besteed aan het 
alomvattende geheel van de acties van de 
lidstaten en die van de Unie;

Or. en

Amendement 49
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. begrijpt niet waarom de Commissie er 
zo lang over heeft gedaan om haar 
mededeling bekend te maken op 9 februari 
2011, terwijl zij verplicht was om dat 
uiterlijk in 2010 te doen, en betreurt het 
zwakke karakter van de mededeling van de 
Commissie gezien de huidige uitdagingen;

2. begrijpt niet waarom de Commissie er 
zo lang over heeft gedaan om haar 
mededeling bekend te maken op 9 februari 
2011, terwijl zij verplicht was om dat 
uiterlijk in 2010 te doen, en betreurt het 
zwakke karakter van de mededeling van de 
Commissie gezien de huidige uitdagingen, 
met name de huidige economische 
crisissituatie, de bedragen die nog 
geprogrammeerd moeten worden voor het 
zevende kaderprogramma, enz.;

Or. fr
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Amendement 50

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt in het bijzonder de tien 
aanbevelingen van de groep van 
deskundigen en dringt uitdrukkelijk aan 
op de uitvoering van deze voorstellen;

Or. en

Amendement 51
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie concreter 
gevolg te geven aan de tien aanbevelingen 
die zijn opgenomen in de 
deskundigenrapporten;

Or. fr

Amendement 52
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. benadrukt dat de conclusies van de 
tussentijdse evaluatie nog niet als 
definitief kunnen worden beschouwd, 
daar het grootste deel van de financiële 
middelen van het zevende 
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kaderprogramma nog niet is toegewezen, 
de inmiddels gestarte projecten nog lopen 
en andere uit hoofde van het zevende 
kaderprogramma gefinancierde projecten 
zullen doorlopen tot na het einde van de 
programmaperiode;

Or. fr

Amendement 53
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten hun communicatie over de 
kaderprogramma’s naar een hoger plan te 
tillen om de informatie die nodig is voor 
de deelname van de diverse betrokken 
partijen beter toegankelijk te maken;

Or. fr

Amendement 54
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma geen toereikende 
Europese meerwaarde laten zien op het 
gebied van OOI;

Schrappen

Or. es
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Amendement 55
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma geen toereikende 
Europese meerwaarde laten zien op het 
gebied van OOI;

Schrappen

Or. en

Amendement 56
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma geen toereikende 
Europese meerwaarde laten zien op het 
gebied van OOI;

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma geen toereikende 
Europese meerwaarde laten zien op het 
gebied van OOI; verwelkomt de huidige 
ontwikkeling van een innovatiescorebord; 
dringt er niettemin bij de Commissie op 
aan meer nadruk te leggen op de evaluatie 
van de efficiëntie en doeltreffendheid van 
de financiering van onderzoek en 
innovatie wat betreft de Europese 
meerwaarde;

Or. en

Amendement 57
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma geen toereikende
Europese meerwaarde laten zien op het 
gebied van OOI;

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma lijken te wijzen op een 
Europese meerwaarde op het gebied van 
OOI; betreurt het evenwel dat de 
Commissie de successen onvoldoende 
onder de aandacht brengt bij de lidstaten, 
de wetenschappelijke wereld en, meer in 
het algemeen, de Europese burgers;

Or. fr

Amendement 58
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma geen toereikende 
Europese meerwaarde laten zien op het 
gebied van OOI;

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma geen toereikende 
Europese meerwaarde laten zien op het 
gebied van OOI, daar Europa niet alleen 
achterloopt op de VS maar ook zijn 
voorsprong op de opkomende economieën 
aan het verliezen is;

Or. el

Amendement 59

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma geen toereikende 
Europese meerwaarde laten zien op het 
gebied van OOI;

3. is van mening dat de Commissie meer 
inspanningen moet leveren om beter te 
communiceren over de Europese 
meerwaarde van de Europese OOI-
programma’s;

Or. en

Amendement 60
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma geen toereikende 
Europese meerwaarde laten zien op het 
gebied van OOI;

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma verbeterd zouden 
kunnen worden om hun volledige 
potentieel wat betreft meerwaarde op het 
gebied van OOI in Europa te realiseren;

Or. en

Amendement 61
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma geen toereikende 
Europese meerwaarde laten zien op het 
gebied van OOI;

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma geen toereikende 
Europese meerwaarde laten zien op het 
gebied van OOI, aangezien de 
succespercentages laag zijn;

Or. en
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Amendement 62
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma geen toereikende 
Europese meerwaarde laten zien op het 
gebied van OOI;

3. is van mening dat de resultaten die 
bereikt zijn met het zevende 
kaderprogramma op bepaalde gebieden 
toereikende Europese meerwaarde laten 
zien op het gebied van OOI;

Or. en

Amendement 63
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. constateert dat de verdeling van de 
financiële middelen in Europa zeer 
onevenwichtig is en dat de resultaten 
aantonen dat de oude lidstaten de meeste 
financiële middelen in beslag nemen; 
concludeert dat dit strijdig is met de 
doelstelling van territoriale cohesie en een 
evenwichtige ontwikkeling in Europa, 
zoals toegevoegd in het Verdrag van 
Lissabon;

Or. en

Amendement 64
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de structuur en de 
invoering van het huidige KP7 en het 
toekomstige kaderprogramma is 
gebaseerd op beginselen van eenvoud, 
stabiliteit, kernachtigheid, helderheid en 
juridische duidelijkheid;

Or. lt

Amendement 65
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. betreurt het dat er geen methode is 
voor de evaluatie van de vooruitgang van 
de wetenschappelijke kennis dankzij 
projecten die uit hoofde van het zevende 
kaderprogramma zijn gefinancierd;

Or. fr

Amendement 66
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. roept op om een betere 
samenwerking tussen de Europese 
wetenschappers te verzekeren en gunstige 
voorwaarden te scheppen voor hun 
beweging;

Or. lt
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Amendement 67
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is blij met het niveau van deelname en 
uitmuntendheid in de selectie van de 
projecten; vindt het niettemin jammer dat 
het succespercentage van dit programma 
over het algemeen vrij laag en 
afschrikkend blijft, vooral voor KMO's;

4. is blij met het niveau van deelname en 
uitmuntendheid in de selectie van de 
projecten; vindt het niettemin jammer dat 
het succespercentage van dit programma 
over het algemeen vrij laag en 
afschrikkend blijft, vooral voor KMO's;
benadrukt dat de lengte van de projecten 
vaak de deelname van KMO’s verhindert; 
beveelt aan dat KMO’s op actievere wijze 
worden betrokken bij het exploitatieproces 
voor de bereikte resultaten; beveelt aan 
dat begunstigden onder KMO’s in het 
bijzonder tweemaal per jaar de 
mogelijkheid wordt geboden van 
gemakkelijke toegang tot middelen die 
bedoeld zijn voor innovatie en activiteiten 
op het gebied van overdracht van 
technologie;

Or. en

Amendement 68
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is blij met het niveau van deelname en 
uitmuntendheid in de selectie van de 
projecten; vindt het niettemin jammer dat 
het succespercentage van dit programma 
over het algemeen vrij laag en 
afschrikkend blijft, vooral voor KMO's;

4. is blij met de mate van respons op de 
oproepen voor projecten en met de 
uitmuntendheid van de geselecteerde 
projecten; vindt het niettemin jammer dat 
het succespercentage van dit programma 
over het algemeen vrij laag en 
afschrikkend blijft, vooral voor KMO's; is 
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van mening dat de oplossing voor dit 
probleem gelegen zou zijn in het 
daadwerkelijk vereenvoudigen van de 
administratieve en financiële aspecten;

Or. fr

Amendement 69
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is blij met het niveau van deelname en 
uitmuntendheid in de selectie van de 
projecten; vindt het niettemin jammer dat 
het succespercentage van dit programma 
over het algemeen vrij laag en 
afschrikkend blijft, vooral voor KMO's;

4. is blij met het niveau van deelname en 
uitmuntendheid in de selectie van de 
projecten; vindt het niettemin jammer dat 
het succespercentage van dit programma 
over het algemeen vrij laag en 
afschrikkend blijft, vooral voor KMO's, die 
een bijzonder belangrijke rol spelen 
wanneer het erom gaat de ontwikkelingen 
op het gebied van onderzoek en innovatie 
binnen het kaderprogramma in de 
praktijk te benutten;

Or. en

Amendement 70
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. is blij met het niveau van deelname en
uitmuntendheid in de selectie van de 
projecten; vindt het niettemin jammer dat 
het succespercentage van dit programma 
over het algemeen vrij laag en 
afschrikkend blijft, vooral voor KMO's;

4. is blij met het gebruik van het beginsel 
van uitmuntendheid in de selectie van de 
projecten; vindt het niettemin jammer dat 
het succespercentage van dit programma 
bij enkele lidstaten en KMO’s over het 
algemeen vrij laag en afschrikkend blijft;
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Or. en

Amendement 71
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat het vanwege de 
complexe administratieve en technische 
procedures problematisch blijft, vooral 
voor KMO’s en kleinere 
wetenschappelijke instituten om deel te 
nemen aan wetenschappelijke 
onderzoeken en innoverende projecten;

Or. lt

Amendement 72
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat KP7 en het 
toekomstige KP8 meer moeten bijdragen 
aan de ontwikkeling van de Europese 
economie en roept de Commissie en de 
lidstaten op om toegepast onderzoek aan 
te moedigen;

Or. ro

Amendement 73
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de groei van de 
financiële en personele middelen, het 
toenemende aantal doelstellingen en 
behandelde onderwerpen en de 
verscheidenheid aan instrumenten de 
capaciteit van KP7 heeft verminderd in 
dienst van een specifiek Europees 
kerndoel;

Schrappen

Or. ro

Amendement 74
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de groei van de financiële 
en personele middelen, het toenemende 
aantal doelstellingen en behandelde 
onderwerpen en de verscheidenheid aan 
instrumenten de capaciteit van KP7 heeft 
verminderd in dienst van een specifiek 
Europees kerndoel;

5. constateert dat de groei van de financiële 
en personele middelen, het toenemende 
aantal doelstellingen en behandelde 
onderwerpen en de verscheidenheid aan 
instrumenten de capaciteit van KP7 heeft 
verminderd in dienst van een specifiek 
Europees kerndoel; benadrukt dat het 
huidige samenwerkingsprogramma te eng 
is en dat de onderwerpen vaak te specifiek 
zijn om omvangrijke maatschappelijke 
uitdagingen te behandelen; beveelt aan 
dat het volgende kaderprogramma 
voorziet in oproepen met een breder 
thematisch bereik;

Or. en

Amendement 75
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de groei van de financiële 
en personele middelen, het toenemende 
aantal doelstellingen en behandelde 
onderwerpen en de verscheidenheid aan 
instrumenten de capaciteit van KP7 heeft 
verminderd in dienst van een specifiek 
Europees kerndoel;

5. constateert dat de groei van de financiële 
en personele middelen, het toenemende 
aantal doelstellingen en behandelde 
onderwerpen en de verscheidenheid aan 
instrumenten de capaciteit van KP7 heeft 
verminderd in dienst van een specifiek 
Europees kerndoel; dringt er wat betreft 
KP8 bij de Commissie op aan de 
mogelijkheid te onderzoeken om de helft 
van de KP-begroting te bestemmen voor 
twee zeer uitgebreide onderwerpen, zoals 
gezond ouder worden en energieopslag;

Or. en

Amendement 76
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de groei van de 
financiële en personele middelen, het 
toenemende aantal doelstellingen en 
behandelde onderwerpen en de 
verscheidenheid aan instrumenten de 
capaciteit van KP7 heeft verminderd in 
dienst van een specifiek Europees 
kerndoel;

5. constateert dat de verscheidenheid aan 
instrumenten de capaciteit van KP7 heeft 
verminderd in dienst van een specifiek 
Europees kerndoel;

Or. en

Amendement 77
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de groei van de 
financiële en personele middelen, het 
toenemende aantal doelstellingen en 
behandelde onderwerpen en de 
verscheidenheid aan instrumenten de 
capaciteit van KP7 heeft verminderd in 
dienst van een specifiek Europees 
kerndoel;

5. constateert dat het toenemende aantal 
doelstellingen en behandelde onderwerpen 
en de verscheidenheid aan instrumenten de 
reikwijdte van KP7 heeft vergroot;

Or. en

Amendement 78
Hermann Winkler, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de groei van de 
financiële en personele middelen, het 
toenemende aantal doelstellingen en 
behandelde onderwerpen en de 
verscheidenheid aan instrumenten de 
capaciteit van KP7 heeft verminderd in 
dienst van een specifiek Europees 
kerndoel;

5. constateert dat het toenemende aantal 
doelstellingen en behandelde onderwerpen 
en de verscheidenheid aan instrumenten de 
capaciteit van KP7 heeft verminderd in 
dienst van een specifiek Europees 
kerndoel;

Or. de

Amendement 79
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de groei van de 
financiële en personele middelen, het 
toenemende aantal doelstellingen en 

5. constateert dat het toenemende aantal 
doelstellingen en behandelde onderwerpen 
en de verscheidenheid aan instrumenten de 
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behandelde onderwerpen en de 
verscheidenheid aan instrumenten de 
capaciteit van KP7 heeft verminderd in 
dienst van een specifiek Europees 
kerndoel;

capaciteit van KP7 heeft verminderd in 
dienst van een specifiek Europees 
kerndoel;

Or. en

Amendement 80
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. constateert dat de groei van de financiële 
en personele middelen, het toenemende 
aantal doelstellingen en behandelde 
onderwerpen en de verscheidenheid aan 
instrumenten de capaciteit van KP7 heeft 
verminderd in dienst van een specifiek 
Europees kerndoel;

5. constateert dat het gebrek aan 
coördinatie van de groei van de financiële 
en personele middelen, het toenemende 
aantal doelstellingen en behandelde 
onderwerpen en de verscheidenheid aan 
instrumenten de capaciteit van KP7 heeft 
verminderd in dienst van een specifiek 
Europees kerndoel;

Or. de

Amendement 81
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. meent dat het, met het oog op de 
inzet van meer personele middelen voor 
onderzoek en innovatie, noodzakelijk is 
om professionele loopbanen op dit gebied 
aantrekkelijker te maken door 
administratieve belastingen weg te nemen 
en door verdienste, opleidingsduur en 
iedere werkervaring bij onderzoekscentra 
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te erkennen; dringt er hiertoe bij de 
Europese instellingen op aan om criteria 
vast te stellen op basis waarvan 
universiteiten of centra die zich aan 
onderzoek wijden een systeem invoeren 
dat de kwaliteit en werkervaring van 
onderzoekers evalueert;

Or. en

Amendement 82
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. betreurt dat het onderzoek nog 
steeds sterk gefragmenteerd is en 
attendeert erop dat de (openbare en 
particuliere) onderzoekprogramma´s 
moeten blijven aansluiten op de Europese 
agenda voor onderzoek en coherenter 
geprioriteerd moeten worden teneinde 
overlappingen en mogelijke fouten te 
voorkomen;

Or. el

Amendement 83

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt voor dat overheadkosten voor 
KP7-projecten beperkt moeten zijn tot 
10 procent; meent dat het vóór de 
herziening geldende niveau van 
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25 procent overheaduitgaven 
onacceptabel is gezien de algemene druk 
op de begroting;

Or. en

Amendement 84
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. stemt in met de versterking van het 
werkprogramma "Samenwerking", dat 
relevant blijft ten aanzien van de huidige 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen; benadrukt zijn rol in de 
ontwikkeling van een kritische massa OOI 
die op die manier niet kan worden bereikt 
op nationaal/regionaal niveau, waarmee de 
Europese meerwaarde wordt aangetoond; 
adviseert om de actie "toekomstige en 
opkomende technologieën" in de praktijk 
te brengen en "routekaarten" toe te 
passen op alle thematieken; verzoekt om 
meer flexibiliteit bij het vaststellen van 
onderwerpen voor oproepen, 
financieringsdrempels en -plafonds die 
grote en kleine projecten van elkaar 
onderscheiden;

6. stemt in met de versterking van het 
werkprogramma "Samenwerking", dat 
relevant blijft ten aanzien van de huidige 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen; benadrukt zijn rol in de 
ontwikkeling van een kritische massa OOI 
die op die manier niet kan worden bereikt 
op nationaal/regionaal niveau, waardoor 
deskundigheid en expertise kan worden 
gedeeld en aldus een bijdrage wordt 
geleverd aan het structureren van de 
wetenschappelijke gemeenschappen, en 
waarmee de Europese meerwaarde wordt 
aangetoond; is van mening dat 
internationale onderzoekssamenwerking 
een prioriteit moet blijven die op 
doeltreffende wijze bijdraagt aan 
interdisciplinariteit, partnerschappen 
tussen sectoren en vooruitgang van de 
kennis; is voorts van mening dat naast de 
thematische prioriteiten een "blanco" 
programma zou kunnen worden 
ingevoerd met oproepen die volledig 
"bottom-up" zijn, en dat programma’s als 
FET (Future and Emerging 
Technologies, technologieën van de 
toekomst of in opkomst ) en COST 
(Cooperation in Science and Technology, 
samenwerking inzake wetenschap en 
technologie) versterkt zouden moeten 
worden;
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Or. fr

Amendement 85
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. stemt in met de versterking van het 
werkprogramma "Samenwerking", dat 
relevant blijft ten aanzien van de huidige 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen; benadrukt zijn rol in de 
ontwikkeling van een kritische massa OOI 
die op die manier niet kan worden bereikt 
op nationaal/regionaal niveau, waarmee de 
Europese meerwaarde wordt aangetoond; 
adviseert om de actie "toekomstige en 
opkomende technologieën" in de praktijk 
te brengen en "routekaarten" toe te passen 
op alle thematieken; verzoekt om meer 
flexibiliteit bij het vaststellen van 
onderwerpen voor oproepen, 
financieringsdrempels en -plafonds die 
grote en kleine projecten van elkaar 
onderscheiden;

6. stemt in met de versterking van het 
werkprogramma "Samenwerking", dat 
relevant blijft ten aanzien van de huidige 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen; benadrukt zijn rol in de 
ontwikkeling van een kritische massa OOI 
die op die manier niet kan worden bereikt 
op nationaal/regionaal niveau, waarmee de 
Europese meerwaarde wordt aangetoond; 
adviseert om de actie "toekomstige en 
opkomende technologieën" in de praktijk 
te brengen en "routekaarten" toe te passen 
op alle thematieken; verzoekt om meer 
flexibiliteit bij het vaststellen van 
onderwerpen voor oproepen, 
financieringsdrempels en -plafonds die 
grote en kleine projecten van elkaar 
onderscheiden, en onderstreept het belang 
van de totstandbrenging van de Europese 
onderzoeksruimte, met inbegrip van de 
"onlineversie" daarvan;

Or. fr

Amendement 86
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. stemt in met de versterking van het 
werkprogramma "Samenwerking", dat 
relevant blijft ten aanzien van de huidige 

6. stemt in met de versterking van het 
werkprogramma "Samenwerking", dat 
relevant blijft ten aanzien van de huidige 
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wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen; benadrukt zijn rol in de 
ontwikkeling van een kritische massa OOI 
die op die manier niet kan worden bereikt 
op nationaal/regionaal niveau, waarmee de 
Europese meerwaarde wordt aangetoond; 
adviseert om de actie "toekomstige en 
opkomende technologieën" in de praktijk 
te brengen en "routekaarten" toe te passen 
op alle thematieken; verzoekt om meer 
flexibiliteit bij het vaststellen van 
onderwerpen voor oproepen, 
financieringsdrempels en -plafonds die 
grote en kleine projecten van elkaar 
onderscheiden;

wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen; benadrukt zijn rol in de 
ontwikkeling van een kritische massa OOI 
die op die manier niet kan worden bereikt 
op nationaal/regionaal niveau, waarmee de 
Europese meerwaarde wordt aangetoond; 
adviseert om de actie "toekomstige en 
opkomende technologieën" in de praktijk 
te brengen en "routekaarten" toe te passen 
op alle thematieken; verzoekt om meer 
flexibiliteit bij het vaststellen van 
onderwerpen voor oproepen, 
financieringsdrempels en -plafonds die 
grote en kleine projecten van elkaar 
onderscheiden; beveelt aan om te 
specifieke oproepen te vermijden;

Or. en

Amendement 87
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. stemt in met de versterking van het 
werkprogramma "Samenwerking", dat 
relevant blijft ten aanzien van de huidige 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen; benadrukt zijn rol in de 
ontwikkeling van een kritische massa OOI 
die op die manier niet kan worden bereikt 
op nationaal/regionaal niveau, waarmee de 
Europese meerwaarde wordt aangetoond; 
adviseert om de actie "toekomstige en 
opkomende technologieën" in de praktijk 
te brengen en "routekaarten" toe te passen 
op alle thematieken; verzoekt om meer 
flexibiliteit bij het vaststellen van 
onderwerpen voor oproepen, 
financieringsdrempels en -plafonds die 
grote en kleine projecten van elkaar 
onderscheiden;

6. stemt in met de versterking van het 
specifiek programma "Samenwerking", dat 
relevant blijft ten aanzien van de huidige 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen; benadrukt zijn rol in de 
ontwikkeling van een kritische massa OOI 
die op die manier niet kan worden bereikt 
op nationaal/regionaal niveau, waarmee de 
Europese meerwaarde wordt aangetoond; 
adviseert om de actie "toekomstige en 
opkomende technologieën" in de praktijk 
te brengen en "routekaarten" toe te passen 
op alle thematieken; verzoekt om meer 
flexibiliteit bij het vaststellen van 
onderwerpen voor oproepen, 
financieringsdrempels en -plafonds die 
grote en kleine projecten van elkaar 
onderscheiden;
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Or. es

Amendement 88
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat, als het zevende 
kaderprogramma wordt onderverdeeld in 
wetenschap voor de wetenschap, 
wetenschap voor de mededinging en 
wetenschap voor de samenleving, het 
gevaar bestaat dat de trapsgewijze 
overgang tussen fundamenteel onderzoek, 
toegepast onderzoek en innovatie over het 
hoofd wordt gezien; onderstreept dat 
starre structuren de succesvolle uitvoering 
van geïntegreerde projecten niet in de weg 
mogen staan;

Or. de

Amendement 89
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor om het onderzoek te 
versnellen in de sectoren die worden 
genoemd in het hoofdstuk 
"Samenwerking" van KP7: gezondheid, 
medicijnen, voeding, landbouw, 
biotechnologie, ICT, nanowetenschappen 
en nanotechnologieën, materialen, 
vervuiling, energie, milieu (met inbegrip
van klimaatverandering, hout, bossen), 

Schrappen
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ecotechnologie, CO2-winning, transport, 
sociaaleconomische wetenschappen en 
geesteswetenschappen, ruimte, veiligheid; 
ook onderzoek naar water zou een 
prioriteit moeten zijn;

Or. de

Amendement 90
Patrizia Toia, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor om het onderzoek te 
versnellen in de sectoren die worden 
genoemd in het hoofdstuk "Samenwerking" 
van KP7: gezondheid, medicijnen, 
voeding, landbouw, biotechnologie, ICT, 
nanowetenschappen en nanotechnologieën, 
materialen, vervuiling, energie, milieu (met 
inbegrip van klimaatverandering, hout, 
bossen), ecotechnologie, CO2-winning, 
transport, sociaaleconomische 
wetenschappen en geesteswetenschappen, 
ruimte, veiligheid; ook onderzoek naar 
water zou een prioriteit moeten zijn;

7. stelt voor om de benodigde beoordeling 
uit te voeren teneinde het onderzoek
verder te ontwikkelen in de sectoren die 
worden genoemd in het hoofdstuk 
"Samenwerking" van KP7: gezondheid, 
medicijnen, voeding, landbouw, 
biotechnologie, ICT, nanowetenschappen 
en nanotechnologieën, materialen, 
vervuiling, energie, milieu (met inbegrip 
van klimaatverandering, hout, bossen), 
ecotechnologie, CO2-winning, transport, 
sociaaleconomische wetenschappen en 
geesteswetenschappen, ruimte, veiligheid; 
ook onderzoek naar water zou een prioriteit 
moeten zijn; hierbij dient de wetgeving 
van de lidstaten volledig in acht te worden 
genomen en moet worden gekeken naar 
de ethische implicaties voor deze sectoren. 
Dit mag niet leiden tot rechtstreekse of 
onrechtstreekse discriminatie tussen de 
lidstaten met betrekking tot de toekenning 
van (meer of minder) EU-middelen;

Or. it

Amendement 91
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Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor om het onderzoek te 
versnellen in de sectoren die worden 
genoemd in het hoofdstuk "Samenwerking" 
van KP7: gezondheid, medicijnen,
voeding, landbouw, biotechnologie, ICT, 
nanowetenschappen en 
nanotechnologieën, materialen,
vervuiling, energie, milieu (met inbegrip 
van klimaatverandering, hout, bossen), 
ecotechnologie, CO2-winning, transport, 
sociaaleconomische wetenschappen en 
geesteswetenschappen, ruimte, veiligheid; 
ook onderzoek naar water zou een 
prioriteit moeten zijn;

7. stelt voor om, teneinde de doelstellingen 
van de EU 2020-strategie te bereiken, het 
onderzoek voor de periode 2011-2013 te 
richten op het vinden van oplossingen 
voor de meest urgente uitdagingen van de 
EU, binnen de sectoren die worden 
genoemd in het hoofdstuk "Samenwerking" 
van KP7: gezondheid, voedselveiligheid en 
voeding, efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen, bestrijding van vervuiling, 
energie-efficiëntie en bevordering van 
hernieuwbare energie, bescherming en 
regenerering van het milieu (met inbegrip 
van klimaatverandering, water, grond, 
hout, bossen), ontwikkeling van 
ecotechnologie, bevordering van 
duurzaam transport en ondersteuning van 
sociaaleconomische wetenschappen en 
geesteswetenschappen;

Or. en

Amendement 92
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor om het onderzoek te 
versnellen in de sectoren die worden 
genoemd in het hoofdstuk "Samenwerking" 
van KP7: gezondheid, medicijnen, 
voeding, landbouw, biotechnologie, ICT, 
nanowetenschappen en nanotechnologieën, 
materialen, vervuiling, energie, milieu (met 
inbegrip van klimaatverandering, hout, 

7. stelt, in nauwe samenhang met de 
prioriteiten van de "Europa 2020-
strategie", voor om het onderzoek te 
versnellen in de sectoren die worden 
genoemd in het hoofdstuk "Samenwerking" 
van KP7: gezondheid, medicijnen, 
voeding, landbouw, biotechnologie, ICT, 
nanowetenschappen en nanotechnologieën, 
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bossen), ecotechnologie, CO2-winning, 
transport, sociaaleconomische 
wetenschappen en geesteswetenschappen, 
ruimte, veiligheid; ook onderzoek naar 
water zou een prioriteit moeten zijn;

materialen, vervuiling, energie (met name 
slimme netten), milieu (met inbegrip van 
klimaatverandering, hout, bossen), 
ecotechnologie, CO2-winning, transport, 
sociaaleconomische wetenschappen en 
geesteswetenschappen, ruimte, veiligheid; 
ook onderzoek naar water zou een prioriteit 
moeten zijn;

Or. fr

Amendement 93
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor om het onderzoek te 
versnellen in de sectoren die worden 
genoemd in het hoofdstuk "Samenwerking" 
van KP7: gezondheid, medicijnen, 
voeding, landbouw, biotechnologie, ICT, 
nanowetenschappen en nanotechnologieën, 
materialen, vervuiling, energie, milieu (met 
inbegrip van klimaatverandering, hout, 
bossen), ecotechnologie, CO2-winning, 
transport, sociaaleconomische 
wetenschappen en geesteswetenschappen, 
ruimte, veiligheid; ook onderzoek naar 
water zou een prioriteit moeten zijn;

7. stelt voor om het onderzoek te 
versnellen in de sectoren die worden 
genoemd in het hoofdstuk "Samenwerking" 
van KP7: gezondheid, medicijnen, 
voeding, landbouw, biotechnologie, ICT, 
nanowetenschappen en nanotechnologieën, 
materialen, vervuiling, energie (in het 
bijzonder de initiatieven uit het SET-
plan), milieu en klimaatverandering, 
ecotechnologie, CO2-winning, transport, 
sociaaleconomische wetenschappen en 
geesteswetenschappen, cultureel erfgoed,
ruimte, veiligheid; ook onderzoek naar 
water zou een prioriteit moeten zijn;

Or. it

Amendement 94
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor om het onderzoek te 7. stelt voor om het onderzoek te 
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versnellen in de sectoren die worden 
genoemd in het hoofdstuk "Samenwerking" 
van KP7: gezondheid, medicijnen, 
voeding, landbouw, biotechnologie, ICT, 
nanowetenschappen en nanotechnologieën, 
materialen, vervuiling, energie, milieu (met 
inbegrip van klimaatverandering, hout, 
bossen), ecotechnologie, CO2-winning, 
transport, sociaaleconomische 
wetenschappen en geesteswetenschappen, 
ruimte, veiligheid; ook onderzoek naar 
water zou een prioriteit moeten zijn;

versnellen in de sectoren die worden 
genoemd in het hoofdstuk "Samenwerking" 
van KP7: gezondheid, medicijnen (met 
inbegrip van klinisch en preventief 
onderzoek) en medische technologieën, 
voeding, landbouw, biotechnologie, ICT, 
nanowetenschappen en nanotechnologieën, 
materialen, vervuiling, energie, milieu (met 
inbegrip van klimaatverandering, hout, 
bossen), ecotechnologie, CO2-winning, 
transport, sociaaleconomische 
wetenschappen en geesteswetenschappen, 
ruimte, veiligheid; ook onderzoek naar 
water zou een prioriteit moeten zijn;

Or. en

Amendement 95
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor om het onderzoek te
versnellen in de sectoren die worden 
genoemd in het hoofdstuk "Samenwerking" 
van KP7: gezondheid, medicijnen, 
voeding, landbouw, biotechnologie, ICT, 
nanowetenschappen en nanotechnologieën, 
materialen, vervuiling, energie, milieu (met 
inbegrip van klimaatverandering, hout, 
bossen), ecotechnologie, CO2-winning, 
transport, sociaaleconomische 
wetenschappen en geesteswetenschappen, 
ruimte, veiligheid; ook onderzoek naar 
water zou een prioriteit moeten zijn;

7. stelt voor om het onderzoek aan te
moedigen in de sectoren die worden 
genoemd in het hoofdstuk "Samenwerking" 
van KP7: gezondheid, medicijnen, 
voeding, landbouw, biotechnologie, ICT, 
nanowetenschappen en nanotechnologieën, 
materialen, vervuiling, energie, milieu (met 
inbegrip van klimaatverandering, hout, 
bossen), ecotechnologie, CO2-winning, 
transport, sociaaleconomische 
wetenschappen en geesteswetenschappen, 
ruimte, veiligheid; ook onderzoek naar 
water zou een prioriteit moeten zijn;

Or. en
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Amendement 96
Patrizia Toia, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. gelet op met name de Europa 2020-
strategie en de doelstelling van 'slimme 
groei' dienen er gemeenschappelijke 
onderzoeksgebieden te worden 
geselecteerd uit de gebieden die het meest 
veelbelovend zijn met betrekking tot 
concrete toepassingen die vanuit ethisch 
oogpunt op een groot draagvlak kunnen 
rekenen. Deze gebieden zouden onderdeel 
kunnen worden van een door de EU 
gefinancierd onderzoeksplatform dat 
ondersteund wordt door een 
gemeenschappelijk netwerk van 
gegevensuitwisseling, dat relevant en van 
groot belang is;

Or. it

Amendement 97
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. stelt voor om onderzoek in 
samenwerkingsverband te versterken 
zoals de activiteiten die worden 
gefinancierd in het kader van het 
specifieke programma “Samenwerking”; 
dringt aan op de mogelijkheid om kleine 
en middelgrote projecten en 
partnerconsortia te vormen waarbij 
efficiënte coördinatie mogelijk is, en om 
wetenschappelijke uitmuntendheid te 
versterken; benadrukt dat de benadering 
van onderzoek in samenwerkingsverband 
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het hoofdelement van het 
kaderprogramma moet blijven;

Or. en

Amendement 98
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. betreurt dat onderzoek naar 
onderwijs en lesgeven niet een hogere 
prioriteit heeft gekregen, aangezien 
onderwijs en lesgeven een cruciaal aspect 
voor groei en concurrentievermogen 
vormen;

Or. en

Amendement 99
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. betreurt dat de zeer specifieke en 
beperkende oproepen in het hoofdstuk 
Samenwerking met betrekking tot de 
sociaaleconomische en 
geesteswetenschappen het moeilijk maakt 
om nieuw en innovatief onderzoek op deze 
gebieden uit te voeren;

Or. en
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Amendement 100
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is wat betreft het werkprogramma 
"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen; 
benadrukt de noodzaak om van de ERC
een onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en 
administratieve beheer;

8. is wat betreft het werkprogramma 
"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen;

Or. de

Amendement 101
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is wat betreft het werkprogramma 
"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen; 
benadrukt de noodzaak om van de ERC 
een onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en 
administratieve beheer;

8. is wat betreft het werkprogramma 
"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen; 
benadrukt de noodzaak om van de ERC 
een onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en 
administratieve beheer, alsmede de 
noodzaak om de financiering voor de 
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ERC te verhogen; steunt grotere 
transparantie in het benoemingsproces 
van de Wetenschappelijke Raad en in de 
samenstelling van de toetsingspanels;

Or. en

Amendement 102
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is wat betreft het werkprogramma 
"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen; 
benadrukt de noodzaak om van de ERC 
een onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en 
administratieve beheer;

8. is wat betreft het werkprogramma 
"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen; 
benadrukt de noodzaak om van de ERC 
een onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en 
administratieve beheer; benadrukt evenwel 
dat de ERC niet in zijn eentje kan 
voorzien in alle onderzoeksbehoeften in 
eerdere stadia; betreurt de geringe 
inbreng van de industrie in de ERC; 
benadrukt de noodzaak om van de ERC 
een onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en 
administratieve beheer;

Or. fr
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Amendement 103
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is wat betreft het werkprogramma 
"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen;
benadrukt de noodzaak om van de ERC 
een onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en 
administratieve beheer;

8. is wat betreft het werkprogramma 
"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkingskracht te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen. Hoopt 
daarom dat de huidige rechtsstatus van de 
ERC wordt bevestigd met het oog op 
volledige transparantie van de procedures 
en het administratieve beheer;

Or. it

Amendement 104
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is wat betreft het werkprogramma 
"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen; 
benadrukt de noodzaak om van de ERC 
een onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en 
administratieve beheer;

8. is wat betreft het werkprogramma 
"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen; 
benadrukt de noodzaak om van de ERC 
een onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en 
administratieve beheer; dringt er bij de 
Commissie op aan om de ERC te 
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gebruiken als een proeftuin voor grotere 
onafhankelijkheid van 
financieringsorganen voor O&O en 
innovatie;

Or. en

Amendement 105

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is wat betreft het werkprogramma 
"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen; 
benadrukt de noodzaak om van de ERC 
een onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en
administratieve beheer;

8. is wat betreft het werkprogramma 
"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen; dringt er 
bij de Commissie op aan de opties te 
onderzoeken om de ERC-structuren en –
mechanismen verder te verbeteren, onder 
andere door van de ERC een 
onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
administratieve beheer;

Or. en

Amendement 106
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is wat betreft het werkprogramma 8. is wat betreft het werkprogramma 
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"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen; 
benadrukt de noodzaak om van de ERC 
een onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en 
administratieve beheer;

"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen; 
benadrukt de noodzaak om een evaluatie 
uit te voeren van de omzetting van de ERC 
in een onafhankelijke juridische entiteit 
met beslissingsbevoegdheid die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en 
administratieve beheer;

Or. es

Amendement 107
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. is wat betreft het werkprogramma 
"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van 
Europese onderzoeksinstellingen; 
benadrukt de noodzaak om van de ERC 
een onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en 
administratieve beheer;

8. is wat betreft het werkprogramma 
"Ideeën" blij met de veelbelovende 
resultaten die zijn verkregen door de 
Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn 
taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van het 
Europese onderzoek; benadrukt de 
noodzaak om van de ERC een 
onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die 
rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en 
administratieve beheer;

Or. fr



PE460.952v01-00 56/89 AM\861447NL.doc

NL

Amendement 108
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. beveelt aan dat de ERC individuele 
uitmuntende wetenschappers in 
aanzienlijke mate blijft ondersteunen; 
dringt er bij de ERC op aan om te 
voorzien in een mogelijkheid van steun 
aan projecten die in teamverband worden 
uitgevoerd, waarbij steeds de voorwaarde 
moet gelden dat dergelijke projecten 
worden gevormd via bottom-up processen, 
waarbij uitmuntendheid het enige 
criterium is, en om subsidies toe te 
kennen voor proof of concept, zodat de 
bereikte resultaten in de praktijk omgezet 
kunnen worden, waarbij de subsidies 
alleen beschikbaar moeten worden gesteld 
aan voormalige ERC-subsidieontvangers; 
is van mening dat de ERC de oprichting 
van internationale academische 
onderwijsinstellingen moet steunen 
teneinde sterke banden tussen 
gemeenschappen van uitmuntende 
onderzoekers binnen Europa tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 109
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst erop dat de Europese 
Onderzoeksraad (ERC) slechts 12 procent 
van de projecten goedkeurt, wat potentieel
excellente kandidaten er vaak van 
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weerhoudt om een tijd- en 
geldverslindende aanvraag te doen. Door 
het percentage van succesvol ingediende 
projecten te verhogen tot 25 procent, kan 
de ERC een grotere bijdrage leveren aan 
de dringend noodzakelijke versterking van 
de excellentie;

Or. de

Amendement 110
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. steunt, in het kader van werkprogramma 
"Mensen", de kostbare "Marie Curie"-
acties voor de loopbanen van 
onderzoekers;

9. steunt, in het kader van werkprogramma 
"Mensen", de kostbare "Marie Curie"-
acties voor de loopbanen en de mobiliteit 
van onderzoekers en vooral vrouwelijke 
onderzoekers, daar deze gelijke kansen in 
het onderzoek bevorderen via acties die 
een optimale combinatie van het beroeps-
en gezinsleven waarborgen en de overstap 
naar een loopbaan in de wetenschap of 
het onderzoek na een tijdelijke 
onderbreking gemakkelijker maken; 
dringt aan op de ondersteuning van acties 
die bijdragen aan de mobiliteit van 
Europese onderzoekers, de beteugeling 
van de “hersenvlucht” en het aantrekken 
van veelbelovende jonge onderzoekers uit 
derde landen en die het vooruitzicht op 
een loopbaan in het onderzoek in de EU 
aantrekkelijker maken;

Or. el
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Amendement 111
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. steunt, in het kader van werkprogramma 
"Mensen", de kostbare "Marie Curie"-
acties voor de loopbanen van 
onderzoekers;

9. steunt, in het kader van werkprogramma 
"Mensen", de kostbare "Marie Curie"-
acties voor de loopbanen van 
onderzoekers; is niettemin van mening dat 
er binnen de Marie Curie-acties ruimte is 
voor vereenvoudiging wat betreft het 
aantal acties; betreurt de verplaatsing van 
de Marie Curie-acties van DG Onderzoek 
naar DG Onderwijs en cultuur, aangezien 
doctoraal en postdoctoraal onderwijs 
beschouwd zou kunnen worden als een 
educationele activiteit in plaats van een 
beroepsactiviteit, wat een verder obstakel 
vormt voor de doelstelling om 
onderzoeksloopbanen aantrekkelijker te 
maken voor jonge onderzoekers;

Or. en

Amendement 112
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. steunt, in het kader van werkprogramma 
"Mensen", de kostbare "Marie Curie"-
acties voor de loopbanen van 
onderzoekers;

9. steunt, in het kader van werkprogramma 
"Mensen", de kostbare "Marie Curie"-
acties voor de loopbanen van 
onderzoekers. Hoopt dat daarbij meer 
aandacht wordt besteed aan voorstellen 
die betrekking hebben op 
onderzoekssamenwerkingen tussen de 
publieke sector (universiteiten en 
openbare onderzoekcentra) en het 
bedrijfsleven, en op toegang tot de grote 
onderzoekinfrastructuur. Hoopt 
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daarnaast op het bevorderen van 
doctorale en postdoctorale 
onderzoeksprogramma's bij bedrijven;

Or. it

Amendement 113
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. steunt, in het kader van werkprogramma 
"Mensen", de kostbare "Marie Curie"-
acties voor de loopbanen van 
onderzoekers;

9. steunt, in het kader van werkprogramma 
"Mensen", de kostbare "Marie Curie"-
acties voor de loopbanen van onderzoekers
en het waarborgen van geïndividualiseerd 
bottom-up onderzoek binnen een zeer 
breed spectrum aan onderwerpen; beveelt 
aan dat het Marie Curie-programma voor 
mobiliteit wordt voortgezet en uitgebreid 
met verdere mobiliteitsmogelijkheden voor 
assistenten in opleiding;

Or. en

Amendement 114
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. steunt, in het kader van werkprogramma 
"Mensen", de kostbare "Marie Curie"-
acties voor de loopbanen van 
onderzoekers;

9. steunt, in het kader van werkprogramma 
"Mensen", de kostbare "Marie Curie"-
acties voor de loopbanen van 
onderzoekers, betreurt niettemin dat het 
grootste deel van het wetenschappelijke 
werk dat binnen de EU wordt uitgevoerd 
nog steeds onder precaire 
arbeidsomstandigheden wordt gedaan;



PE460.952v01-00 60/89 AM\861447NL.doc

NL

Or. en

Amendement 115
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. steunt, in het kader van werkprogramma 
"Mensen", de kostbare "Marie Curie"-
acties voor de loopbanen van 
onderzoekers;

9. steunt, in het kader van werkprogramma 
"Mensen", de kostbare "Marie Curie"-
acties voor de loopbanen van 
onderzoekers, en bepleit, gezien het grote 
succes van dit programma, een verhoging 
van de financiële middelen ervan;

Or. fr

Amendement 116
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van mening dat de deelname van 
jonge onderzoekers aan projectteams in 
het kader van onderzoeksactiviteiten 
binnen samenwerkingsverbanden van de 
industrie en de wetenschap gestimuleerd 
moet worden; dringt er bij de Commissie 
op aan de tussentijdse herziening van het 
zevende kaderprogramma te gebruiken 
om werkgelegenheid onder jonge 
onderzoekers te bevorderen door de regels 
en manieren van deelname zo te 
ontwerpen dat een aanzienlijk deel van de 
financiële middelen wordt bestemd voor 
het in dienst nemen van jonge 
onderzoekers;

Or. en
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Amendement 117
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. roept in herinnering dat FP7 
samenwerking en toegenomen mobiliteit 
tussen Europese onderzoekers moet 
aanmoedigen door bijvoorbeeld de 
invoering van een regeling voor 
onderzoeksvouchers, waarbij geld voor 
onderzoek beschikbaar wordt gesteld aan 
onderzoekers die naar universiteiten in 
andere lidstaten gaan;

Or. en

Amendement 118
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. staat sceptisch tegenover de 
heterogeniteit van de doelstellingen van het
werkprogramma "Capaciteiten" en de 
moeilijkheden die daaruit voortvloeien, in 
het bijzonder wat betreft internationale 
samenwerking en acties ten gunste van 
KMO's en innoverende KMO's; is 
niettemin van mening dat de projecten 
ERA-NET, ERA-NET+ en de initiatieven 
die zijn gebaseerd op artikel 185 hun rol 
vervullen als het gaat om het structureren 
van de Europese onderzoeksruimte (EOR);

10. staat sceptisch tegenover de 
heterogeniteit van de doelstellingen van het 
werkprogramma "Capaciteiten" en de 
moeilijkheden die daaruit voortvloeien, in 
het bijzonder wat betreft internationale 
samenwerking; is van mening dat de acties 
ten gunste van KMO's en innoverende 
KMO's in een reële behoefte voorzien en 
verzoekt de Commissie om deze acties en 
het daarvoor uitgetrokken budget niet te 
schrappen, onverminderd de noodzaak om 
maatregelen te treffen ter verbetering van 
de uitvoering ervan; is van mening dat de 
infrastructuurprojecten, de projecten 
ERA-NET, ERA-NET+ en de initiatieven 
die zijn gebaseerd op artikel 185 hun rol 
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vervullen als het gaat om het structureren 
van de Europese onderzoeksruimte (EOR);

Or. fr

Amendement 119
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. staat sceptisch tegenover de 
heterogeniteit van de doelstellingen van het 
werkprogramma "Capaciteiten" en de 
moeilijkheden die daaruit voortvloeien, in 
het bijzonder wat betreft internationale 
samenwerking en acties ten gunste van 
KMO's en innoverende KMO's; is 
niettemin van mening dat de projecten 
ERA-NET, ERA-NET+ en de initiatieven 
die zijn gebaseerd op artikel 185 hun rol 
vervullen als het gaat om het structureren 
van de Europese onderzoeksruimte (EOR);

10. staat sceptisch tegenover de 
heterogeniteit van de doelstellingen van het 
werkprogramma "Capaciteiten" en de 
moeilijkheden die daaruit voortvloeien, in 
het bijzonder wat betreft internationale 
samenwerking en de voortgang op het 
gebied van de belangrijkste 
onderzoeksinfrastructuren (ESFRI); 
meent dat er een duidelijke behoefte is 
aan acties ten gunste van KMO's en 
innoverende KMO's en dringt er bij de
Commissie op aan om minimaal het 
financieringsniveau voor deze 
maatregelen te handhaven en om 
gelijktijdig de problemen in verband met 
de uitvoering op te lossen; is van mening 
dat de projecten ERA-NET, ERA-NET+ en 
de initiatieven die zijn gebaseerd op artikel 
185 hun rol vervullen als het gaat om het 
structureren van de Europese 
onderzoeksruimte (EOR);

Or. en

Amendement 120
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. meent dat de ERA-NET-regeling 
versterkt moet worden als een instrument 
om uitmuntendheid te ondersteunen en de 
ontwikkeling van criteria voor 
kwaliteitsindicatoren die de grondslag 
vormen voor de coördinatie tussen 
programma's of 
samenwerkingsverbanden; is om deze 
reden van mening dat stimulansen moeten 
worden geboden aan programma's en 
projecten in samenwerkingsverband die 
selectiecriteria toepassen op grond van de 
verdienste van de onderzoekers en de 
kwaliteit van de wetenschappelijke 
resultaten;

Or. en

Amendement 121
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. betwijfelt of de kredieten die 
worden besteed voor de totstandbrenging 
van uitmuntendheidsnetwerken in het 
onderzoek en het houden van congressen 
en evenementen wel efficiënt worden 
gebruikt, en dringt aan op sterkere acties 
voor elektronische netwerkvorming en 
samenwerking van onderzoekers en voor 
een grotere inzet van de nieuwe 
technologie bij de benutting en 
verspreiding van onderzoeksresultaten; 

Or. el
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Amendement 122

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verwelkomt de initiatieven van de 
Commissie in het kader van KP7 om vrije 
toegang tot de resultaten van met 
overheidsgeld gefinancierd onderzoek te
bevorderen; dringt er op aan om vrije 
toegang tot het algemene beginsel te 
maken voor projecten die gefinancierd 
worden door de kaderprogramma’s van de 
EU, om dit beleid uit te breiden naar 
gegevens en om die ontwikkeling van 
intelligente onderzoeksinformatiediensten 
te ondersteunen;

Or. en

Amendement 123
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat, op basis van de 
Europese meerwaarde, een vrije en op 
uitmuntendheid gebaseerde toegang tot 
onderzoeksinfrastructuren bevorderd 
moet worden tijdens de komende fasen 
van FP7;

Or. en

Amendement 124
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
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Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat de "gezamenlijke 
technologie-initiatieven" (GTI) nuttig zijn 
voor het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; betreurt echter de 
wettelijke en administratieve obstakels 
(rechtspersoonlijkheid, intellectueel 
eigendom, financiële regels), alsook de
hoge exploitatiekosten voor het opstarten 
van GTI's; vraagt erom meer betrokken te 
worden bij de politieke controle over deze 
instrumenten;

11. erkent dat de "gezamenlijke 
technologie-initiatieven" (GTI) nuttig zijn 
voor het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; betreurt echter de 
wettelijke en administratieve obstakels 
(rechtspersoonlijkheid, financiële regels en 
in sommige gevallen ook intellectueel 
eigendom), waardoor een groot aantal 
belangrijke actoren op onderzoeksgebied 
en KMO’s ontmoedigd zou kunnen 
worden om deel te nemen; betreurt tevens
de hoge exploitatiekosten voor het 
opstarten van GTI's; dringt er bij de 
lidstaten op aan om aan hun 
verplichtingen te voldoen zodra zij ermee 
hebben ingestemd om GTI’s mede te 
financieren; dringt er bij de Commissie op 
aan om de harmonisatie van de regels te 
waarborgen alsmede van de 
financieringsbedragen voor soortgelijke 
categorieën deelnemers binnen alle GTI’s 
op grond van het KP7-model, onder 
andere met betrekking tot nationale 
medefinanciering; vraagt erom meer 
betrokken te worden bij de politieke 
controle over deze instrumenten;

Or. en

Amendement 125

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 



PE460.952v01-00 66/89 AM\861447NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat de "gezamenlijke 
technologie-initiatieven" (GTI) nuttig zijn 
voor het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; betreurt echter de 
wettelijke en administratieve obstakels
(rechtspersoonlijkheid, intellectueel 
eigendom, financiële regels), alsook de 
hoge exploitatiekosten voor het opstarten 
van GTI's; vraagt erom meer betrokken te 
worden bij de politieke controle over deze 
instrumenten;

11. erkent dat, hoewel de "gezamenlijke 
technologie-initiatieven" (GTI) nuttig 
kunnen zijn voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie, deze initiatieven binnen de 
grenzen van de staatssteun moeten blijven 
en betrekking hebben op precompetitieve 
vraagstukken; betreurt echter de wettelijke 
en administratieve moeilijkheden 
(rechtspersoonlijkheid, intellectueel 
eigendom, financiële regels), alsook de 
hoge exploitatiekosten voor het opstarten 
van GTI's; vraagt erom meer betrokken te 
worden bij de politieke controle over deze 
instrumenten, in het bijzonder met het oog 
op het waarborgen van het juiste 
evenwicht tussen onderzoeks- en
demonstratieactiviteiten en het 
zekerstellen van passende deelname door 
publieke onderzoeksinstellingen, KMO’s 
en kleinere onderzoeksorganisaties;

Or. en

Amendement 126
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat de "gezamenlijke 
technologie-initiatieven" (GTI) nuttig zijn 
voor het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; betreurt echter de 
wettelijke en administratieve obstakels 
(rechtspersoonlijkheid, intellectueel 
eigendom, financiële regels), alsook de 
hoge exploitatiekosten voor het opstarten 
van GTI's; vraagt erom meer betrokken te 
worden bij de politieke controle over deze 
instrumenten;

11. erkent dat de "gezamenlijke 
technologie-initiatieven" (GTI) nuttig zijn 
voor het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; betreurt echter de 
wettelijke en administratieve obstakels 
(rechtspersoonlijkheid, intellectueel 
eigendom, financiële regels), die een groot 
aantal KMO’s en belangrijke spelers op 
onderzoeksgebied dreigen te 
ontmoedigen; betreurt de hoge 
exploitatiekosten voor het opstarten van 
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GTI's; roept de lidstaten op hun 
begrotingstoezeggingen na te komen voor 
GTI’s die in aanmerking komen voor 
nationale medefinanciering; vraagt erom 
meer betrokken te worden bij de politieke 
controle over deze instrumenten;

Or. fr

Amendement 127
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat de "gezamenlijke 
technologie-initiatieven" (GTI) nuttig zijn 
voor het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; betreurt echter de 
wettelijke en administratieve obstakels 
(rechtspersoonlijkheid, intellectueel 
eigendom, financiële regels), alsook de 
hoge exploitatiekosten voor het opstarten 
van GTI's; vraagt erom meer betrokken te 
worden bij de politieke controle over deze 
instrumenten;

11. erkent dat de "gezamenlijke 
technologie-initiatieven" (GTI) nuttig zijn 
voor het concurrentievermogen van de 
Europese industrie, waarbij bepaalde 
onderzoeksactiviteiten van de industrie via 
PPP’s niet mogen leiden tot outsourcing 
van overheidsmiddelen; betreurt echter de 
wettelijke en administratieve obstakels 
(rechtspersoonlijkheid, intellectueel 
eigendom, financiële regels), alsook de 
hoge exploitatiekosten voor het opstarten 
van GTI's; benadrukt de noodzaak om 
hun status te herzien als een bijzonder 
orgaan in het kader van het herziene 
Financieel Reglement; vraagt erom meer 
betrokken te worden bij de politieke 
controle over deze instrumenten;

Or. en

Amendement 128
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 
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Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat de "gezamenlijke 
technologie-initiatieven" (GTI) nuttig zijn 
voor het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; betreurt echter de 
wettelijke en administratieve obstakels 
(rechtspersoonlijkheid, intellectueel 
eigendom, financiële regels), alsook de 
hoge exploitatiekosten voor het opstarten 
van GTI's; vraagt erom meer betrokken te 
worden bij de politieke controle over deze 
instrumenten;

11. erkent dat de "gezamenlijke 
technologie-initiatieven" (GTI) nuttig zijn 
voor het concurrentievermogen van de 
Europese industrie; betreurt echter de 
wettelijke en administratieve obstakels 
(rechtspersoonlijkheid, intellectueel 
eigendom, financiële regels), de 
heterogene governance en juridische 
structuren tussen GTI’s alsook de hoge 
exploitatiekosten voor het opstarten van 
GTI's; vraagt erom meer betrokken te 
worden bij de politieke controle over deze 
instrumenten;

Or. en

Amendement 129
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. geeft aan terughoudend te zijn ten 
aanzien van de systematischere 
gebruikmaking van te open oproepen tot 
het indienen van voorstellen (bottom-up 
aanpak), geeft de voorkeur aan de 
instandhouding van een evenwicht tussen 
de twee soorten benaderingen (bottom-up 
en top-down) die voorzien in specifieke 
behoeften;

Schrappen

Or. es

Amendement 130
Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement

12. geeft aan terughoudend te zijn ten 
aanzien van de systematischere 
gebruikmaking van te open oproepen tot 
het indienen van voorstellen (bottum-up 
aanpak), geeft de voorkeur aan de 
instandhouding van een evenwicht tussen 
de twee soorten benaderingen (bottum-up 
en top-down) die voorzien in specifieke 
behoeften;

12. geeft aan positief te zijn ten aanzien 
van de systematischere gebruikmaking van 
open oproepen tot het indienen van 
voorstellen (bottum-up aanpak), omdat 
onderzoekers de beste en actueelste 
informatie hebben over de belangrijkste 
onderzoekskwesties, en wijst erop dat te 
nauwe zoekcriteria innovatie kunnen 
belemmeren en een verspilling van 
middelen zijn;

Or. fi

Amendement 131
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. geeft aan terughoudend te zijn ten 
aanzien van de systematischere 
gebruikmaking van te open oproepen tot 
het indienen van voorstellen (bottom-up 
aanpak), geeft de voorkeur aan de 
instandhouding van een evenwicht tussen 
de twee soorten benaderingen (bottom-up 
en top-down) die voorzien in specifieke 
behoeften;

12. erkent de systematischere 
gebruikmaking van te open oproepen tot 
het indienen van voorstellen (bottom-up 
aanpak); stelt evenwel de instandhouding 
voor van een evenwicht tussen de twee 
soorten benaderingen (bottom-up en top-
down) die voorzien in specifieke 
behoeften; benadrukt de noodzaak van 
overleg en samenwerking met de 
onderzoekers, de industrie en actoren uit 
het maatschappelijk middenveld teneinde 
de onderzoeksagenda’s vast te stellen;

Or. en

Amendement 132
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement

12. geeft aan terughoudend te zijn ten 
aanzien van de systematischere
gebruikmaking van te open oproepen tot 
het indienen van voorstellen (bottom-up 
aanpak), geeft de voorkeur aan de 
instandhouding van een evenwicht tussen 
de twee soorten benaderingen (bottom-up 
en top-down) die voorzien in specifieke 
behoeften;

12. is van mening dat een uitgebreider 
gebruik van een bottom-up aanpak 
cruciaal is om de capaciteit van de 
onderzoeksbasis op de lange termijn te 
waarborgen en om toekomstige, 
vooralsnog onbekende grote uitdagingen 
op te lossen; dringt aan op een beter 
evenwicht tussen de twee soorten 
benaderingen (bottom-up en top-down);

Or. en

Amendement 133
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. geeft aan terughoudend te zijn ten 
aanzien van de systematischere 
gebruikmaking van te open oproepen tot 
het indienen van voorstellen (bottom-up 
aanpak), geeft de voorkeur aan de
instandhouding van een evenwicht tussen 
de twee soorten benaderingen (bottom-up 
en top-down) die voorzien in specifieke 
behoeften;

12. geeft aan terughoudend te zijn ten 
aanzien van de systematischere 
gebruikmaking van te open oproepen tot 
het indienen van voorstellen (bottom-up 
aanpak), geeft de voorkeur aan de 
instandhouding van een evenwicht tussen 
de twee soorten benaderingen (bottom-up 
en top-down) die voorzien in specifieke 
behoeften; verzoekt de Commissie in deze 
context om een financieringssysteem in 
overweging te nemen dat is gebaseerd op 
het steunen van succesvolle innovatie ter 
aanvulling van de huidige financiering 
vooraf;

Or. en
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Amendement 134
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. geeft aan terughoudend te zijn ten 
aanzien van de systematischere 
gebruikmaking van te open oproepen tot 
het indienen van voorstellen (bottom-up 
aanpak), geeft de voorkeur aan de 
instandhouding van een evenwicht tussen 
de twee soorten benaderingen (bottom-up 
en top-down) die voorzien in specifieke 
behoeften;

12. benadrukt de noodzaak van de 
instandhouding van een evenwicht tussen 
de bottom-up en top-down benaderingen,
die ieder voorzien in specifieke behoeften;

Or. en

Amendement 135
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. geeft aan terughoudend te zijn ten 
aanzien van de systematischere 
gebruikmaking van te open oproepen tot 
het indienen van voorstellen (bottom-up 
aanpak), geeft de voorkeur aan de 
instandhouding van een evenwicht tussen 
de twee soorten benaderingen (bottom-up 
en top-down) die voorzien in specifieke 
behoeften;

12. benadrukt het belang van open 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
(bottom-up aanpak), en erkent 
tegelijkertijd het belang van een evenwicht 
tussen de bottom-up en top-down 
benaderingen die voorzien in specifieke 
behoeften;

Or. en
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Amendement 136
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. geeft aan terughoudend te zijn ten 
aanzien van de systematischere 
gebruikmaking van te open oproepen tot 
het indienen van voorstellen (bottom-up 
aanpak), geeft de voorkeur aan de 
instandhouding van een evenwicht tussen 
de twee soorten benaderingen (bottom-up 
en top-down) die voorzien in specifieke 
behoeften;

12. geeft aan terughoudend te zijn ten 
aanzien van de systematischere 
gebruikmaking van te open oproepen tot 
het indienen van voorstellen (bottom-up 
aanpak), geeft de voorkeur aan de 
instandhouding van een evenwicht tussen 
de twee soorten benaderingen (bottom-up 
en top-down) die voorzien in specifieke 
behoeften, waarbij ervoor moet worden 
gezorgd dat KMO's makkelijker toegang 
krijgen tot oproepen;

Or. it

Amendement 137
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. uit zijn ongerustheid over het 
geringe aantal financiële controles en het 
grote fouten- en correctiepercentage in 
projecten van KP7 in vergelijking met 
KP6, en dringt aan op regelmatigere 
informatie en controles door niet alleen 
steekproeven te nemen maar ook 
realistische criteria toe te passen, zoals 
ervaring van de betrokkenen en het 
historisch overzicht van fouten en 
conformering;

Or. el
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Amendement 138
Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om een analyse 
voor een betere koppeling tussen de 
Europese en nationale acties; verzoekt dat 
de oproepen tot het indienen van 
voorstellen, met inbegrip van die van juli 
2011, worden gedaan in samenspraak met 
de lidstaten zonder de nationale initiatieven 
te kopiëren of te beconcurreren, maar deze 
juist aan te vullen; suggereert dat KP7 
tegemoet komt aan de beheerders van de 
nationale programma’s die betrokken zijn 
bij de gezamenlijke programmering om de 
kaderprogramma’s te ontwikkelen vanuit 
een logica van projectbeheer tot die van 
programmabeheer; verzoekt dat de laatste 
drie jaar van KP7 benut worden voor het 
structureren van de Europese 
onderzoeksruimte;

13. verzoekt de Commissie om een analyse 
voor een betere koppeling tussen de 
Europese en nationale acties; verzoekt dat 
de oproepen tot het indienen van 
voorstellen, met inbegrip van die van juli 
2011, worden gedaan in samenspraak met 
de lidstaten zonder de nationale initiatieven 
te kopiëren of te beconcurreren, maar deze 
juist aan te vullen; suggereert dat KP7 
tegemoet komt aan de beheerders van de 
nationale programma’s die betrokken zijn 
bij de gezamenlijke programmering om de 
kaderprogramma’s te ontwikkelen vanuit 
een logica van projectbeheer tot die van 
programmabeheer;

Or. fi

Amendement 139
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om een analyse 
voor een betere koppeling tussen de 
Europese en nationale acties; verzoekt dat 
de oproepen tot het indienen van 
voorstellen, met inbegrip van die van juli 
2011, worden gedaan in samenspraak met 
de lidstaten zonder de nationale initiatieven 
te kopiëren of de beconcurreren, maar deze 
juist aan te vullen; suggereert dat KP7 

13. verzoekt de Commissie om een analyse 
voor een betere koppeling tussen de 
Europese en nationale acties; verzoekt dat 
de oproepen tot het indienen van 
voorstellen, met inbegrip van die van juli 
2011, worden gedaan in samenspraak met 
de lidstaten zonder de nationale initiatieven 
te kopiëren of de beconcurreren, maar deze 
juist aan te vullen; suggereert dat KP7 
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tegemoet komt aan de beheerders van de 
nationale programma's die betrokken zijn 
bij de gezamenlijke programmering om de 
kaderprogramma's te ontwikkelen vanuit 
een logica van projectbeheer tot die van 
programmabeheer; verzoekt dat de laatste 
drie jaar van KP7 benut worden voor het 
structureren van de Europese 
onderzoeksruimte;

tegemoet komt aan de beheerders van de 
nationale programma's die betrokken zijn 
bij de gezamenlijke programmering om de 
kaderprogramma's te ontwikkelen vanuit 
een logica van projectbeheer tot die van 
programmabeheer; verzoekt dat de laatste 
drie jaar van KP7 benut worden voor het 
structureren van de Europese 
onderzoeksruimte en het halen van de 
doelstellingen van de Innovatie-Unie, met 
bijzondere aandacht voor de prioriteiten 
die zijn vastgesteld met de 
innovatiepartnerschappen;

Or. it

Amendement 140
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om een analyse 
voor een betere koppeling tussen de 
Europese en nationale acties; verzoekt dat 
de oproepen tot het indienen van 
voorstellen, met inbegrip van die van juli 
2011, worden gedaan in samenspraak met 
de lidstaten zonder de nationale initiatieven 
te kopiëren of de beconcurreren, maar deze 
juist aan te vullen; suggereert dat KP7 
tegemoet komt aan de beheerders van de 
nationale programma's die betrokken zijn 
bij de gezamenlijke programmering om de 
kaderprogramma's te ontwikkelen vanuit 
een logica van projectbeheer tot die van 
programmabeheer; verzoekt dat de laatste 
drie jaar van KP7 benut worden voor het 
structureren van de Europese 
onderzoeksruimte;

13. verzoekt de Commissie om een analyse 
voor een betere koppeling tussen de 
Europese en nationale acties, zowel voor 
wat betreft de formulering van oproepen 
als bij de evaluatie van projecten; verzoekt 
dat de oproepen tot het indienen van 
voorstellen, met inbegrip van die van juli 
2011, worden gedaan in samenspraak met 
de lidstaten zonder de nationale initiatieven 
te kopiëren of de beconcurreren, maar deze 
juist aan te vullen; suggereert dat KP7 
tegemoet komt aan de beheerders van de 
nationale programma's die betrokken zijn 
bij de gezamenlijke programmering om de 
kaderprogramma's te ontwikkelen vanuit 
een logica van projectbeheer tot die van 
programmabeheer, zonder het beheer van 
kleine projecten evenwel uit het oog te 
verliezen; verzoekt dat de laatste drie jaar 
van KP7 benut worden voor het 
structureren van de Europese 
onderzoeksruimte;
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Or. fr

Amendement 141
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om een analyse 
voor een betere koppeling tussen de 
Europese en nationale acties; verzoekt dat 
de oproepen tot het indienen van 
voorstellen, met inbegrip van die van juli 
2011, worden gedaan in samenspraak met 
de lidstaten zonder de nationale initiatieven 
te kopiëren of de beconcurreren, maar deze 
juist aan te vullen; suggereert dat KP7 
tegemoet komt aan de beheerders van de 
nationale programma's die betrokken zijn 
bij de gezamenlijke programmering om de 
kaderprogramma's te ontwikkelen vanuit 
een logica van projectbeheer tot die van 
programmabeheer; verzoekt dat de laatste 
drie jaar van KP7 benut worden voor het 
structureren van de Europese 
onderzoeksruimte;

13. verzoekt de Commissie om een analyse 
voor een betere koppeling tussen de 
Europese en nationale acties; verzoekt dat 
de oproepen tot het indienen van 
voorstellen, met inbegrip van die van juli 
2011, worden gedaan in samenspraak met 
de lidstaten zonder de nationale initiatieven 
te kopiëren of de beconcurreren, maar deze 
juist aan te vullen; suggereert dat KP7 
tegemoet komt aan de beheerders van de 
nationale programma's die betrokken zijn 
bij de gezamenlijke programmering om de 
kaderprogramma's te ontwikkelen vanuit 
een logica van projectbeheer tot die van 
programmabeheer, zonder kleine projecten 
te verwaarlozen; verzoekt dat de laatste 
drie jaar van KP7 benut worden voor het 
structureren van de Europese 
onderzoeksruimte;

Or. en

Amendement 142
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie om een analyse 
voor een betere koppeling tussen de 
Europese en nationale acties; verzoekt dat 
de oproepen tot het indienen van 

13. verzoekt de Commissie om een analyse 
voor een betere koppeling, synchronisatie 
en coördinatie tussen de Europese en 
nationale acties; verzoekt dat de oproepen 
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voorstellen, met inbegrip van die van juli 
2011, worden gedaan in samenspraak met 
de lidstaten zonder de nationale initiatieven 
te kopiëren of de beconcurreren, maar deze 
juist aan te vullen; suggereert dat KP7 
tegemoet komt aan de beheerders van de 
nationale programma's die betrokken zijn 
bij de gezamenlijke programmering om de 
kaderprogramma's te ontwikkelen vanuit 
een logica van projectbeheer tot die van 
programmabeheer; verzoekt dat de laatste 
drie jaar van KP7 benut worden voor het 
structureren van de Europese 
onderzoeksruimte;

tot het indienen van voorstellen, met 
inbegrip van die van juli 2011, worden 
gedaan in samenspraak met de lidstaten 
zonder de nationale initiatieven te kopiëren 
of de beconcurreren, maar deze juist aan te 
vullen; suggereert dat KP7 tegemoet komt 
aan de beheerders van de nationale 
programma's die betrokken zijn bij de 
gezamenlijke programmering om de 
kaderprogramma's te ontwikkelen vanuit 
een logica van projectbeheer tot die van 
programmabeheer; verzoekt dat de laatste 
drie jaar van KP7 benut worden voor het 
structureren van de Europese 
onderzoeksruimte;

Or. el

Amendement 143
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. zet vraagtekens bij het feit dat er 
vaak maar één enkel voorstel per 
uitnodiging kan worden gefinancierd, 
hetgeen betekent dat de in de 
voorbereiding en beoordeling van 
uitmuntende voorstellen geïnvesteerde 
middelen worden verspild en uitmuntende 
ideeën niet worden gefinancierd; verzoekt 
de Commissie de mogelijkheid te 
onderzoeken om niet-geselecteerde 
uitmuntende voorstellen voor onderzoek 
te financieren via matching financiering 
van onderzoek (matching research funds) 
met deelneming van de lidstaten, de 
regionale en structuurfondsen maar ook 
de particuliere sector;

Or. el
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Amendement 144
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat, teneinde de 
evenwichtige ontwikkeling van de 
gezamenlijke programmering te 
ondersteunen, de Europese instellingen 
bereid moeten zijn om criteria op basis 
van uitmuntendheid te accepteren voor de 
selectie van projecten en om voorstellen 
op te stellen voor de evaluatie van de 
resultaten op grond van de specifieke 
kenmerken van iedere sector;

Or. en

Amendement 145
Jean-Pierre Audy, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt om samenhang van alle 
officiële documenten over het Europees 
onderzoeks- en innovatiebeleid teneinde 
aan te sluiten bij de alomvattende aanpak 
van de Europa 2020-strategie;

Or. fr

Amendement 146

Lena Ek namens de ALDE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt aan op nieuwe oproepen tot 
het indienen van voorstellen inzake hoe 
het gebruik van biogas geoptimaliseerd 
kan worden, zoals vergassing, het gebruik 
van nieuwe biomaterialen en de 
optimalisatie van de biogasproductie;

Or. en

Amendement 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. is van mening dat, zodra de 
instellingen en onderzoeksgroepen 
vertrouwd zijn geraakt met, geïntegreerd 
zijn in en onderdeel zijn geworden van de 
onderzoeksprogramma’s, het achtste 
kaderprogramma niet te veel gewijzigd 
moet worden, zodat het vertrouwd blijft en 
goed wordt begrepen door alle betrokken 
actoren;

Or. en

Amendement 148
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. wijst op het belang van de 
rechtstreekse acties van het 
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Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek en de bijdrage van die acties 
aan duurzame ontwikkeling, 
concurrentievermogen, 
voorzieningszekerheid en de veiligheid 
van kernenergie;

Or. fr

Amendement 149
Cristina Gutiérrez-Cortines, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. benadrukt dat, op grond van 
artikel 185 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
en teneinde dubbele maatregelen op het 
gebied van onderzoek en innovatie te 
voorkomen, de coördinerende taken van 
de Commissie binnen de gezamenlijke 
programmering versterkt moeten worden;

Or. en

Amendement 150
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt voor dat een ambitieus Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie 
en de lidstaten met een aanzienlijke 
startfinanciering tussen KP7 en de 
European Defence Agency 
overeenkomstig artikel 45, lid 1, d) van 

Schrappen



PE460.952v01-00 80/89 AM\861447NL.doc

NL

het Verdrag betreffende de Europese Unie 
om de industriële en technologische basis 
van de defensiesector te versterken en 
daarbij de doeltreffendheid van de 
militaire overheidsuitgave te verbeteren;

Or. de

Amendement 151

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt voor dat een ambitieus Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie 
en de lidstaten met een aanzienlijke 
startfinanciering tussen KP7 en de 
European Defence Agency 
overeenkomstig artikel 45, lid 1, d) van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
om de industriële en technologische basis 
van de defensiesector te versterken en 
daarbij de doeltreffendheid van de 
militaire overheidsuitgave te verbeteren;

Schrappen

Or. en

Amendement 152
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt voor dat een ambitieus Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 

Schrappen
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defensietechnologie wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie 
en de lidstaten met een aanzienlijke 
startfinanciering tussen KP7 en de 
European Defence Agency 
overeenkomstig artikel 45, lid 1, d) van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
om de industriële en technologische basis 
van de defensiesector te versterken en 
daarbij de doeltreffendheid van de 
militaire overheidsuitgave te verbeteren;

Or. en

Amendement 153
Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt voor dat een ambitieus Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie 
en de lidstaten met een aanzienlijke 
startfinanciering tussen KP7 en de 
European Defence Agency 
overeenkomstig artikel 45, lid 1, d) van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
om de industriële en technologische basis 
van de defensiesector te versterken en 
daarbij de doeltreffendheid van de 
militaire overheidsuitgave te verbeteren;

Schrappen

Or. fi

Amendement 154
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 
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Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt voor dat een ambitieus Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie 
en de lidstaten met een aanzienlijke 
startfinanciering tussen KP7 en de 
European Defence Agency 
overeenkomstig artikel 45, lid 1, d) van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
om de industriële en technologische basis 
van de defensiesector te versterken en 
daarbij de doeltreffendheid van de 
militaire overheidsuitgave te verbeteren;

Schrappen

Or. en

Amendement 155
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt voor dat een ambitieus Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie 
en de lidstaten met een aanzienlijke 
startfinanciering tussen KP7 en de 
European Defence Agency overeenkomstig 
artikel 45, lid 1, d) van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie om de 
industriële en technologische basis van de 
defensiesector te versterken en daarbij de 
doeltreffendheid van de militaire 
overheidsuitgave te verbeteren;

14. benadrukt het belang dat KP7 aan 
OOI hecht op het gebied van veiligheid, 
niet alleen om de defensievermogens te 
ontwikkelen, maar ook als motor achter 
de vooruitgang op het gebied van 
wetenschap en technologie; stelt voor dat 
de Europese Unie in samenwerking met 
de lidstaten en met de European Defence 
Agency op dat vlak prioritaire 
doelstellingen vaststelt met betrekking tot 
OOI, om een betere coördinatie en 
verstandig gebruik van de in KP7 
toegekende middelen te bewerkstelligen;

Or. es
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Amendement 156

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt voor dat een ambitieus Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie 
en de lidstaten met een aanzienlijke 
startfinanciering tussen KP7 en de 
European Defence Agency 
overeenkomstig artikel 45, lid 1, d) van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
om de industriële en technologische basis 
van de defensiesector te versterken en 
daarbij de doeltreffendheid van de 
militaire overheidsuitgave te verbeteren;

14. stelt voor dat ieder Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie dat wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie 
en de lidstaten moet worden gefinancierd 
via bijdragen uit de defensiebegrotingen 
van de lidstaten;

Or. en

Amendement 157
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt voor dat een ambitieus Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie 
en de lidstaten met een aanzienlijke 
startfinanciering tussen KP7 en de 
European Defence Agency overeenkomstig 
artikel 45, lid 1, d) van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie om de 
industriële en technologische basis van de 
defensiesector te versterken en daarbij de 
doeltreffendheid van de militaire 

14. stelt voor dat, overwegende dat de 
totale uitgaven van de EU-27 voor 
onderzoek en technologie in de 
defensiesector meer dan 10 miljard euro 
bedragen en dat slechts 10% van dit 
bedrag wordt uitgegeven via Europese 
samenwerkingsverbanden, een ambitieus 
Europees onderzoeksplan op het gebied 
van defensietechnologie wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie 
en de lidstaten met een aanzienlijke 
startfinanciering tussen KP7 en de 
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overheidsuitgave te verbeteren; European Defence Agency overeenkomstig 
artikel 45, lid 1, d) van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie om de 
industriële en technologische basis van de 
defensiesector te versterken en daarbij de 
doeltreffendheid van de militaire 
overheidsuitgave te verbeteren;

Or. el

Amendement 158
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt voor dat een ambitieus Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie 
en de lidstaten met een aanzienlijke 
startfinanciering tussen KP7 en de 
European Defence Agency overeenkomstig 
artikel 45, lid 1, d) van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie om de 
industriële en technologische basis van de 
defensiesector te versterken en daarbij de 
doeltreffendheid van de militaire 
overheidsuitgave te verbeteren;

14. stelt voor dat de ontwikkeling van een 
toekomstig ambitieus Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie door de Europese 
Unie en de lidstaten volledig in kaart 
wordt gebracht, zodat er aan dat plan een 
aanzienlijke startfinanciering kan worden 
toegekend, te verdelen tussen KP8 en de 
European Defence Agency overeenkomstig 
artikel 45, lid 1, d) van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie om de 
industriële en technologische basis van de 
defensiesector te versterken en daarbij de 
doeltreffendheid van de militaire 
overheidsuitgave te verbeteren; verzoekt 
intussen de technologieën voor tweeërlei 
gebruik te stimuleren met extra middelen 
voor de lopende projecten van KP;

Or. es

Amendement 159
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 
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Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt voor dat een ambitieus Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie 
en de lidstaten met een aanzienlijke 
startfinanciering tussen KP7 en de 
European Defence Agency overeenkomstig 
artikel 45, lid 1, d) van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie om de 
industriële en technologische basis van de 
defensiesector te versterken en daarbij de 
doeltreffendheid van de militaire 
overheidsuitgave te verbeteren;

14. stelt voor dat een ambitieus Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie, 
de lidstaten en de European Defence 
Agency overeenkomstig artikel 45, lid 1, d) 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie om de industriële en technologische 
basis van de defensiesector te versterken en 
daarbij de doeltreffendheid van de militaire 
overheidsuitgave te verbeteren;

Or. fr

Amendement 160
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. stelt voor dat een ambitieus Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie 
en de lidstaten met een aanzienlijke 
startfinanciering tussen KP7 en de 
European Defence Agency overeenkomstig 
artikel 45, lid 1, d) van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie om de 
industriële en technologische basis van de 
defensiesector te versterken en daarbij de 
doeltreffendheid van de militaire 
overheidsuitgave te verbeteren;

14. stelt voor dat een ambitieus Europees 
onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie wordt 
overeengekomen tussen de Europese Unie
en de lidstaten en de European Defence 
Agency overeenkomstig artikel 45, lid 1, d) 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie om de industriële en technologische 
basis van de defensiesector te versterken en 
daarbij de doeltreffendheid van de militaire 
overheidsuitgave te verbeteren;

Or. en
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Amendement 161
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verwelkomt de gestage vooruitgang 
naar een meer evenwichtige deelname van 
mannen en vrouwen in KP; is het ermee 
eens dat maatregelen ter bevordering van 
de deelname van vrouwen versterkt 
moeten worden binnen alle 
projectlevenscycli en dat de Commissie 
haar benadering voor de bevordering van 
de deelname van vrouwen nieuw leven in 
moet blazen en lidstaten moet 
aanmoedigen om genderverschillen wat 
betreft deelname te overbruggen; 
benadrukt dat de doelstelling van 
40 procent voor de deelname van vrouwen 
in de programma- en raadgevende 
comités tactvol maar daadkrachtig moet 
worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 162
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderkent het belang van het BSI-
project (Black Sea Interconnection) voor 
de totstandbrenging van een regionaal 
onderzoeks- en onderwijscentrum in de 
bredere Zwarte-Zeeregio en de 
aansluiting daarvan op GEANT en roept 
de Commissie op om steun te blijven 
verlenen aan in het Zwarte Zeegebied 
opgezette onderzoeksprojecten, zoals HP-
SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN en 
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BSRN;

Or. ro

Amendement 163
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14bis. is van mening dat er, om de impact 
van KP7 te verbeteren, verlengingen van 
zes tot twaalf maanden moeten 
plaatsvinden, met behulp van beperkte 
oproepen aan de projecten die met een 
goede technische beoordeling zijn 
afgerond, om geïntegreerde demonstraties 
te geven van de betreffende technologieën 
en opgedane kennis; 

Or. es

Amendement 164
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat bredere 
interdisciplinaire perspectieven ook nodig 
zullen zijn als doeltreffende benadering 
voor de groeiende maatschappelijke 
uitdagingen; benadrukt dat sociale en 
geesteswetenschappen een cruciale rol 
spelen bij het vinden van antwoorden op 
de omvangrijke uitdagingen waarvoor de 
EU staat;

Or. en
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Amendement 165
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. stelt vast dat er enige vooruitgang 
is geboekt wat betreft de deelname van 
vrouwen aan het zevende 
kaderprogramma; is verheugd over de 
door de Commissie voorgestelde 
controlemaatregelen en roept de lidstaten 
op concrete maatregelen in die zin te 
treffen;

Or. fr

Amendement 166
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. roept de Commissie op om in het 
kader van het KP7 maar ook in het 
toekomstige financiële kader een passend 
financieringsniveau te waarborgen voor 
het onderzoeken en ontwikkelen van 
toepassingen en diensten van het GNSS;

Or. ro

Amendement 167
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten concrete maatregelen te treffen 
om meer jonge onderzoekers te laten 
deelnemen aan de kaderprogramma’s;

Or. fr


