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Amendement 168

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE--Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat het er niet op lijkt dat de 
industrie hogere deelnamepercentages laat 
zien dan eerdere kaderprogramma's, met 
name wat betreft het werkprogramma 
"Samenwerking"; verzoekt de Commissie 
daarom om een gedetailleerde analyse van 
de capaciteit van dit programma om 
bijdragen uit de particuliere sector aan te 
trekken;

15. benadrukt dat het er niet op lijkt dat de 
industrie hogere deelnamepercentages laat 
zien dan eerdere kaderprogramma's, met 
name wat betreft het werkprogramma 
"Samenwerking"; verzoekt de Commissie 
daarom om een gedetailleerde analyse van 
de capaciteit van dit programma om het 
effect van bijdragen uit de particuliere 
sector te versterken;

Or. en

Amendement 169
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. beveelt aan, vanwege de dringende 
noodzaak het concurrentievermogen te 
versterken binnen een geconsolideerde 
Europese ruimte voor hoger onderwijs, 
dat maatregelen genomen worden ter 
evaluatie van universiteiten, waarbij 
gemeenschappelijke criteria worden 
opgesteld voor de beoordeling van de 
focus op excellente prestaties en waarbij 
gezocht wordt naar nationale en Europese 
stimulering voor onderzoekscentra die 
deze criteria aanvaarden;

Or. en
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Amendement 170

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat de procedures 
voor het indienen van competitieve 
voorstellen voor samenwerking zouden 
moeten zijn gebaseerd op het 
uitgangspunt dat de betrokken bedrijven 
en onderzoekers beschikken over de 
grootste kennis van het project en een 
uitstekend besef van de meest geschikte 
partner en dat de Commissie de betrokken 
consortia niet dwingt de ranglijst van de 
deskundigen te volgen maar overgaat tot 
een beoordeling van een door het 
consortium opgestelde, geschreven 
verantwoording van de eigen keuze;

Or. en

Amendement 171
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is verheugd dat de Commissie een 
doelstelling heeft vastgesteld van 40% 
vrouwen in alle evaluatie- en 
adviescommissies; roept de Commissie en 
de lidstaten op om nieuwe maatregelen te 
nemen voor een hogere bijdrage van 
vrouwen aan onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten;

Or. ro
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Amendement 172
Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie van KP7 
met de structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is 
echter van mening dat er nog grotere 
inspanningen gepleegd moeten worden 
om KMO's tot deelname te bewegen; 
steunt de verklaring van de EU-
Commissie dat de deelname van KMO's 
aan KP7 nog steeds een grote uitdaging 
is; stelt vast dat "EUROSTARS" tot nu 
toe slechts voor KMO's met een al 
behoorlijk hoge O&O-intensiteit 
interessant is; stelt om die reden voor om 
gedurende een lange periode de 
programmavoorwaarden met betrekking 
tot de betekenis voor KMO's, verder te 
vereenvoudigen; is van mening dat een
betere coördinatie van KP7 met de 
structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

Or. de

Amendement 173
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
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doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie van KP7 
met de structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat verdere vereenvoudiging van 
fundamenteel belang is om deelname te 
bevorderen, in het bijzonder van KMO’s;
is van mening dat een betere coördinatie 
van KP7 met de structuurfondsen de 
deelname van ondervertegenwoordigde 
lidstaten zou kunnen bevorderen; 
benadrukt niettemin de absolute noodzaak 
om de criteria voor KP7 te onderscheiden 
van de criteria voor structuurfondsen 
daar bij het toewijzen van KP7-fondsen 
moet worden uitgegaan van de beginselen 
van uitmuntendheid om een maximale 
toegevoegde waarde te verzekeren voor 
OOI in Europa; merkt in het bijzonder de 
lage deelnamegraad op van sommige 
lidstaten (bijv. De EU12 en de zuidelijke 
lidstaten) en beveelt aan dat onderzocht 
wordt of de rapportage in verschillende 
valuta’s kan worden vereenvoudigd;

Or. en

Amendement 174
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie van KP7 
met de structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie van KP7 
met de structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen; roept de Commissie 
en de nationale en lokale autoriteiten 
daarom op om de koppeling te verbeteren 
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tussen de cohesiefondsen en het 
kaderprogramma voor onderzoek omdat 
de cohesiefondsen ondermeer dienen ter 
verbetering van de infrastructuur voor 
onderzoek zodat onderzoek kan worden 
uitgevoerd op het voor de toegang tot 
onderzoeksfondsen vereiste uitmuntende 
niveau; benadrukt in deze zin de 
noodzaak om duidelijke doelen te stellen 
en te evalueren of de doelstellingen in 
deze lidstaten gehaald zijn;

Or. en

Amendement 175
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma “EUROSTARS”; is van 
mening dat een betere coördinatie van 
KP7 met de structuurfondsen de deelname 
van ondervertegenwoordigde lidstaten zou
kunnen bevorderen;

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma “EUROSTARS”; 
beveelt echter aan om ten behoeve van 
KMO’s meer dan één keer per jaar een 
oproep met betrekking tot specifieke 
activiteiten te doen, dan wel een 
permanente oproep uit te schrijven met 
elk jaar een aantal vervaldata;

Or. fr

Amendement 176
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 
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Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie van KP7 
met de structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie van KP7 
met de structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen; erkent in dit opzicht 
de moeilijkheden voor KMO’s om 
tegemoet te komen aan de thematische 
oproepen van KP7 en stelt voor dit te 
compenseren door meer niet-thematische 
oproepen te richten op KMO’s;

Or. en

Amendement 177

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie van KP7 
met de structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; 
benadrukt het belang van een kortere en 
voorspelbare beslissingsperiode voor 
deelname van KMO’s; is van mening dat 
een betere coördinatie van KP7 met de 
structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

Or. en



AM\861954NL.doc 9/72 PE462.545v01-00

NL

Amendement 178
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie van KP7 
met de structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS" en eist 
op grond daarvan verdere steun aan 
KMO's; is van mening dat een betere 
coördinatie van KP7 met de 
structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

Or. de

Amendement 179
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie van
KP7 met de structuurfondsen de deelname 
van ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een beter gestroomlijnde en 
meer directe benadering tussen KP7 en de 
structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten, en met 
name de deelname van de EU12-landen, 
zou kunnen verbeteren;

Or. en
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Amendement 180
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie van KP7 
met de structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie van KP7 
met de structuurfondsen van essentieel 
belang is voor de opzet van een 
gemeenschappelijke Europese 
onderzoeksruimte;

Or. en

Amendement 181
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie van KP7 
met de structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking", 
waarvoor het een groei tot 30% voorstelt,
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie van KP7 
met de structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

Or. ro

Amendement 182
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
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Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie van KP7 
met de structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

16. is verheugd met de resultaten van KP7 
voor KMO's, zowel wat betreft de 
doelstelling van 15% die is vastgesteld 
voor het werkprogramma "Samenwerking" 
als het programma "EUROSTARS"; is van 
mening dat een betere coördinatie, 
samenhang en synergie tussen KP7 en de 
structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

Or. en

Amendement 183
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt in dit opzicht het belang 
van cohesiebeleid omdat dit een van de 
belangrijkste bronnen is geworden van 
Europese ondersteuning op het gebied 
van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
daar de lidstaten, conform het tweede 
communautair strategisch richtsnoer 
inzake cohesie, in het kader van de
kenniseconomie een significant deel van 
het totaalbedrag aan middelen hebben 
vrijgemaakt voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie resulterend in 246 nationale 
of regionale operationele programma's 
met een toegewezen bedrag van rond de 
86 miljard voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie;
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Or. en

Amendement 184
Cristina Gutiérrez-Cortines, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de aanwezigheid van 
een gecentraliseerd beheer en een 
gecentraliseerde coördinatie binnen de 
Europese Commissie één van de 
belangrijkste kwaliteiten is van het
zevende kaderprogramma; is daarom van 
mening dat de structuurfondsen alleen 
kunnen worden geterritorialiseerd als de 
kwaliteitscriteria worden gevolgd die zijn 
vastgesteld in het gemeenschappelijk 
programma;

Or. en

Amendement 185

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt de centrale rol van 
onderzoeksinfrastructuren voor de 
kennisdriehoek en roept op tot 
samenhang tussen de middelen die op 
verschillende plaatsen worden 
vrijgemaakt voor onderzoek; roept op tot 
inspanningen om 
onderzoeksinfrastructuren een impuls te 
geven binnen KP7, in het bijzonder daar 
waar de kans het grootst is dat 
toegevoegde waarde wordt gegenereerd op 
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Europees niveau;

Or. en

Amendement 186
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. vestigt de aandacht op het belang 
van het programma "Capaciteiten" voor 
KMO's, aangezien dit kleine 
ondernemingen meer 
toegangsmogelijkheden geeft; verwacht 
daarom dat het aantal jaarlijkse oproepen 
tot het indienen van voorstellen voor dit 
programma wordt verhoogd en dat dit 
verder wordt uitgebreid in de volgende 
communautaire programma's;

Or. it

Amendement 187
Antonio Cancian, Patrizia Toia, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat het zinvol is te 
vergemakkelijken dat KMO's zich bij 
elkaar aansluiten en tevens dat 
KMO-netwerken samenwerken met 
universiteiten en publieke 
onderzoekscentra, om de deelname van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen verder te bevorderen;

Or. it
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Amendement 188
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de EU alleen via een 
betere coördinatie tussen KP7 en andere 
EU-beleidsinstrumenten (zoals de 
structuur- en cohesiefondsen) kan 
overgaan tot capaciteitsuitbouw en de 
bevordering van onderzoekscapaciteit in 
heel Europa;

Or. en

Amendement 189
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat een betere 
coördinatie van KP7 met de
structuurfondsen de deelname van 
ondervertegenwoordigde lidstaten zou 
kunnen bevorderen;

Or. fr

Amendement 190
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verwelkomt de aanbeveling van de 
groep van deskundigen om te 
onderzoeken hoe het komt dat sommige 
lidstaten ondervertegenwoordigd zijn in 
de programma’s;

Or. en

Amendement 191

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. benadrukt het belang van grotere 
betrokkenheid van de lidstaten die zijn 
ondervertegenwoordigd, bijvoorbeeld met 
gebruik van het programma Mensen om 
het potentieel te ontwikkelen van 
onderzoekers uit de EU12, en door te 
verzekeren dat onderwijs als deel van de 
kennisdriehoek niet verwaarloosd wordt, 
door de koppelingen tussen onderzoek en 
innovatie op een adequate manier aan te 
vullen met onderzoekstraining, inclusief 
training die specifiek is gericht op 
vrouwen;

Or. en

Amendement 192
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. herinnert er aan dat er geen 
onderzoek of innovatie kan bestaan 
zonder onderzoekers, roept daarom op tot 
acties om de moeizame omstandigheden te 
verbeteren waaronder veel onderzoekers 
en mensen die zijn betrokken bij 
onderzoeks- en innovatieprogramma’s en 
activiteiten hun werk moeten doen; 
benadrukt de noodzaak voor meer 
betrokkenheid bij de training van jonge 
en nieuwe onderzoekers;

Or. en

Amendement 193
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. benadrukt dat ondanks het feit 
dat KP7 heeft bijgedragen aan een 
toename van vrouwen binnen het 
wetenschappelijk onderzoek, de 40% 
doelstelling nog niet is gehaald, waardoor 
aanvullende maatregelen nodig zijn om 
een nog grotere deelname van vrouwen te 
bevorderen en het aantal
onderzoekstakken waarbij vrouwen zijn 
betrokken, zowel als de rollen en 
verantwoordelijkheden van vrouwen bij 
de onderzoeksprojecten uit te breiden;

Or. en
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Amendement 194
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. benadrukt dat de 
concentratie van fondsen een in het oog 
lopend probleem blijft en dat nieuwe 
lidstaten en zuidelijke en oostelijke 
lidstaten niet dezelfde 
toegangsmogelijkheden hebben;

Or. en

Amendement 195
Cristina Gutiérrez-Cortines, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt;

Schrappen

Or. en

Amendement 196

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt;

Schrappen
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Or. en

Amendement 197
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt;

Schrappen

Or. en

Amendement 198
Hannu Takkula

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt voor dat het onderzoeks- en
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt;

Schrappen

Or. fi

Amendement 199
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt;

17. benadrukt dat voorhoedeonderzoek en 
topcentra een centrale rol moeten hebben 
binnen Europees onderzoek en binnen 
KP7; herinnert eraan dat zulk onderzoek 
bijdraagt aan de totstandkoming van 
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nieuwe kennis die bevorderlijk is voor de 
economische groei en voor de 
transformatie van Europa naar een 
kennisgestuurde samenleving;

Or. en

Amendement 200
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt;

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt; benadrukt daarom het belang van 
het aanpassen van het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid aan de specifieke 
behoeften van de verschillende regio’s; 
merkt op dat hierdoor de betrokkenheid 
van regionale en lokale autoriteiten bij 
het ontwerp en de uitvoering van de 
onderzoeks- en innovatieprogramma’s 
cruciaal wordt door de onmogelijkheid 
van het toepassen van dezelfde 
ontwikkelingsstrategie op alle regio’s;

Or. en

Amendement 201
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt;

17. is van mening dat dat het onderzoeks-
en ontwikkelingsbeleid een fundamenteel 
onderdeel van de Europa 2020-strategie is 
en dat het noodzakelijk is om de nodige 
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ICT-infrastructuur te ontwikkelen 
waarmee onderzoekers, instrumenten, 
gegevens, kennis en rekenhulpmiddelen 
in heel Europa gekoppeld kunnen 
worden;

Or. ro

Amendement 202
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt;

17. stelt voor dat in het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid de meest recente 
informatie- en 
communicatietechnologieën, zoals 
videoconferenties, volledig benut worden 
om zo gedurende projecten een betere 
samenwerking te garanderen tussen 
deelnemers uit verschillende lidstaten;

Or. en

Amendement 203
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt;

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
innovatiebeleid rekening houdt met de 
reeds op het grondgebied aanwezige 
wetenschappelijke competenties, 
industriële activiteiten en 
onderzoeksinfrastructuren en bijdraagt 
aan hun onderlinge samenhang, waarbij 
ook gebruik wordt gemaakt van de 
structuurfondsen;
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Or. it

Amendement 204
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, Maria Da 
Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt;

17. stelt voor de synergieën tussen het 
onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid 
enerzijds, en de structuurfondsen 
anderzijds, verder te ontwikkelen, 
teneinde de territoriale dimensie beter tot 
uitdrukking te laten komen;

Or. fr

Amendement 205

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE--Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt;

17. roept op tot verdere inspanningen bij 
de coördinatie van onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma’s van KP7 en 
de structuurfondsen, in het bijzonder de 
programma’s die zijn gericht op KMO’s;

Or. en

Amendement 206
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 
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Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt;

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid beter wordt afgestemd 
op het bereiken van afgelegen en lokale 
doelgroepen, met behoud van 
toponderzoek als primaire doelstelling van 
het financieringsprogramma;

Or. en

Amendement 207
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 

Ontwerpadvies Amendement

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt;

17. stelt voor dat het onderzoeks- en 
ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd 
wordt; is van mening dat het noodzakelijk 
is te waarborgen dat meer wetenschappers 
en wetenschappelijke instituten in de 
nieuwe EU-lidstaten deelnemen aan 
wetenschappelijke programma’s;

Or. lt

Amendement 208

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. roept op tot een strenge 
implementatie van de 40% doelstelling 
voor vrouwen in programma- en 
adviescommissies; benadrukt het belang 
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van de bevordering van de deelname van 
vrouwen gedurende de hele cyclus van 
een project, met specifieke aandacht voor 
het wegnemen van de genderspecifieke 
problemen waar vrouwen mee te maken 
hebben;

Or. en

Amendement 209
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. in het contact tussen innovatieve 
KMO's en de Europese Commissie moet 
op regionale schaal een rol van bijzondere 
betekenis worden toegekend aan 
intermediaire organisaties (zoals de 
Kamers van Koophandel, het Enterprise 
Europe Network en regionale 
innovatiebureaus);

Or. it

Amendement 210
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. geeft uiting aan zijn ongerustheid 
over het gebrek aan transparantie in en 
informatie over de komende uitdagingen 
op onderzoekgebied, waardoor het voor 
onderzoekers en instituten onmogelijk is 
om zich tijdig en juist voor te bereiden;

Or. el
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Amendement 211
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, 
Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is ingenomen met de ontwikkeling 
van een trap naar topkwaliteit door 
middel van gerichte acties om zo in heel 
Europa capaciteitsopbouw op het gebied 
van onderzoek en innovatie te bevorderen;

Or. fr

Amendement 212
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. geeft uiting aan zijn ongerustheid 
over het feit dat er op bepaalde 
thematische gebieden en met name in de 
humanistische wetenschappen slechts één 
keer of met jarenlange tussenpozen 
uitnodigingen worden gepubliceerd, 
hetgeen leidt tot fragmentatie van de 
onderzoekinspanningen, verspilling van 
onderzoekmiddelen en uiteindelijk 
aantasting van de aantrekkelijkheid van 
KP7-uitnodigingen

Or. el

Amendement 213
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Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. is van mening dat de programma’s 
moeten worden opengesteld voor 
internationale partners; benadrukt dat in 
beginsel alle programma’s open zouden 
moeten staan voor financiering door 
buitenlandse groepen (met specifieke 
competenties); verwerpt de idee dat de 
Commissie eerder dan onderzoekers 
geschikt zou zijn om de beste partners 
voor samenwerking aan te wijzen;

Or. en

Amendement 214
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat KP7 zijn prioriteiten 
moet bevestigen wat betreft internationale 
samenwerking en is van mening dat de 
keuze van landen en onderwerpen voor de 
internationale samenwerkingsacties in 
samenspraak met de lidstaten gedaan zou 
moeten worden om na te gaan wat volgens 
hen de relevantie en het belang van deze 
acties zijn;

18. is van mening dat KP7 zijn prioriteiten 
moet bevestigen wat betreft internationale 
samenwerking en is van mening dat de 
keuze van landen en onderwerpen voor de 
internationale samenwerkingsacties in 
samenspraak met de lidstaten gedaan zou 
moeten worden om na te gaan wat volgens 
alle betrokken partijen de relevantie en het 
belang van deze acties zijn; bevestigt 
daarnaast opnieuw dat aandacht moet 
uitgaan naar de samenwerking met 
ontwikkelingslanden;

Or. en



PE462.545v01-00 26/72 AM\861954NL.doc

NL

Amendement 215

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat KP7 zijn prioriteiten 
moet bevestigen wat betreft internationale 
samenwerking en is van mening dat de 
keuze van landen en onderwerpen voor de
internationale samenwerkingsacties in 
samenspraak met de lidstaten gedaan zou 
moeten worden om na te gaan wat volgens 
hen de relevantie en het belang van deze 
acties zijn;

18. is van mening dat KP7 zijn prioriteiten 
moet bevestigen wat betreft internationale 
samenwerking en is van mening dat de 
keuze van specifieke landen en 
onderwerpen voor versterkte internationale 
samenwerkingsacties in samenspraak met 
de lidstaten gedaan zou moeten worden om 
na te gaan wat volgens hen de relevantie en 
het belang van deze acties zijn; benadrukt 
echter de zwakheid van strategisch erg 
belangrijke partners zoals de 
BRIC-landen;

Or. en

Amendement 216

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE--Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat KP7 zijn prioriteiten 
moet bevestigen wat betreft internationale 
samenwerking en is van mening dat de 
keuze van landen en onderwerpen voor de 
internationale samenwerkingsacties in 
samenspraak met de lidstaten gedaan zou 
moeten worden om na te gaan wat volgens 
hen de relevantie en het belang van deze 
acties zijn;

18. is van mening dat KP7 zijn prioriteiten 
moet bevestigen wat betreft internationale 
samenwerking en is van mening dat de 
keuze van landen en onderwerpen voor de 
internationale samenwerkingsacties in 
samenspraak met de lidstaten gedaan zou 
moeten worden om te garanderen dat deze 
acties een aanvulling zijn op het beleid 
van de lidstaten;

Or. en
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Amendement 217

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat al het onderzoek 
binnen KP7 moet worden uitgevoerd in 
overeenstemming met fundamentele 
rechten als vastgelegd in het Europees 
handvest; roept daarom de Commissie met 
klem op om onmiddellijk alle documenten 
die zijn gerelateerd aan INDECT (een 
onderzoeksproject dat wordt gefinancierd 
door KP7 en dat is gericht op de 
ontwikkeling van een geautomatiseerd 
observatiesysteem dat permanent websites, 
surveillancecamera’s en individuele 
computersystemen in de gaten houdt) 
beschikbaar te stellen en om een helder en 
nauwkeurig omschreven mandaat te 
definiëren voor de onderzoeksdoelstelling, 
de toepassing en de eindgebruikers van 
INDECT; benadrukt dat INDECT pas 
financiering vanuit KP7 zou mogen 
krijgen nadat de mogelijke impact op 
fundamentele rechten grondig is 
onderzocht;

Or. en

Amendement 218
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. stelt voor dat de Commissie 
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overheidsinstanties helpt om hun 
beheersystemen te verbeteren door binnen 
een concrete termijn korter dan een jaar
beoordelingen uit te voeren zonder 
financiële gevolgen, zodat deze 
overheidsinstanties een pakket 
verbeteringen in het beheer van projecten 
kunnen vaststellen;

Or. es

Amendement 219
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het 
financieringsniveau van KP7 behouden 
moet blijven; herinnert eraan dat de 
investering in OOI een 
langetermijninvestering en een 
doorslaggevende factor is voor het behalen 
van de doelstellingen van de 2020-
strategie;

19. is van mening dat het 
financieringsniveau van KP7 behouden 
moet blijven; herinnert eraan dat de 
investering in OOI een 
langetermijninvestering en een 
doorslaggevende factor is voor het behalen 
van de doelstellingen van de 2020-
strategie; benadrukt dat universiteiten niet 
goed uit de voeten kunnen met processen 
die worden bepaald door de beperkte duur 
van politieke cycli of bedrijfscycli die ook 
vaak te kort zijn; is van mening dat 
wetenschappelijke ontwikkeling op het 
gebied van grote uitdagingen vraagt om 
betrokkenheid op middellange en langere 
termijn van financieringsinstrumenten 
waarmee zowel het fundamentele 
onderzoek als de samenwerking met de 
industrie en andere externe partners 
wordt ondersteund;

Or. en
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Amendement 220
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het 
financieringsniveau van KP7 behouden 
moet blijven; herinnert eraan dat de OOI-
investering een langetermijninvestering en 
een doorslaggevende factor is voor het 
behalen van de doelstellingen van de 2020-
strategie;

19. is van mening dat het 
financieringsniveau van KP7 behouden 
moet blijven; herinnert eraan dat de 
OOI-investering een 
langetermijninvestering is en een 
doorslaggevende factor voor het behalen 
van de doelstellingen van de 
2020-strategie; wijst erop dat de financiële 
voorzieningen voor het OTO-
kaderprogramma na 2013 met 25% 
verhoogd zullen moeten worden om de 
grote maatschappelijke uitdagingen aan 
te kunnen gaan en groei en 
werkgelegenheid in de EU te bevorderen;

Or. de

Amendement 221
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het 
financieringsniveau van KP7 behouden
moet blijven; herinnert eraan dat de 
investering in OOI een 
langetermijninvestering en een 
doorslaggevende factor is voor het behalen 
van de doelstellingen van de 2020-
strategie;

19. is van mening dat het 
financieringsniveau van KP7 in 
overeenstemming moet blijven met de 
gestelde doelen; herinnert eraan dat de 
investering in OOI een 
langetermijninvestering en een 
doorslaggevende factor is voor het behalen 
van de doelstellingen van de 
2020-strategie;

Or. ro
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Amendement 222
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het 
financieringsniveau van KP7 behouden 
moet blijven; herinnert eraan dat de 
investering in OOI een 
langetermijninvestering en een 
doorslaggevende factor is voor het behalen 
van de doelstellingen van de 2020-
strategie;

19. is van mening dat het 
financieringsniveau van KP7, dat nu 
adequaat en geloofwaardig is, in ieder 
geval behouden moet blijven; herinnert 
eraan dat de investering in OOI een 
langetermijninvestering en een 
doorslaggevende factor is voor het behalen 
van de doelstellingen van de 
2020-strategie;

Or. fr

Amendement 223
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het 
financieringsniveau van KP7 behouden 
moet blijven; herinnert eraan dat de 
investering in OOI een 
langetermijninvestering en een 
doorslaggevende factor is voor het behalen 
van de doelstellingen van de 2020-
strategie;

19. is van mening dat het 
financieringsniveau van KP7 behouden 
moet blijven; herinnert eraan dat de 
investering in OOI een 
langetermijninvestering en een 
doorslaggevende factor is voor het behalen 
van de doelstellingen van het Europees 
project;

Or. en

Amendement 224

Lena Ek namens de ALDE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het 
financieringsniveau van KP7 behouden 
moet blijven; herinnert eraan dat de 
investering in OOI een 
langetermijninvestering en een 
doorslaggevende factor is voor het behalen 
van de doelstellingen van de 2020-
strategie;

19. is van mening dat het 
financieringsniveau van KP7 op zijn minst
behouden moet blijven; herinnert eraan dat 
de investering in OOI een 
langetermijninvestering en een 
doorslaggevende factor is voor het behalen 
van de doelstellingen van de 
2020-strategie;

Or. en

Amendement 225
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat het 
financieringsniveau van KP7 behouden
moet blijven; herinnert eraan dat de OOI-
investering een langetermijninvestering en 
een doorslaggevende factor is voor het 
behalen van de doelstellingen van de 2020-
strategie;

19. is van mening dat het 
financieringsniveau van KP7 verhoogd 
moet worden; herinnert eraan dat de 
OOI-investering een 
langetermijninvestering is en een 
doorslaggevende factor voor het behalen 
van de doelstellingen van de 
2020-strategie;

Or. de

Amendement 226
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. betreurt het dat de lidstaten 
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vanwege de economische en financiële 
crisis de budgetten voor onderzoek en 
ontwikkeling hebben gereduceerd; is van 
mening dat de economische en sociale 
ontwikkeling van de EU en het behoud 
van haar wereldwijde 
concurrentievermogen afhankelijk zijn 
van de kwaliteit van het onderwijs en 
roept de lidstaten op om in crisistijd met
voorrang te investeren in onderwijs, waar 
ook de kwaliteit van onderzoek en 
innovatie van afhangen;

Or. ro

Amendement 227
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. merkt op dat voor de periode 
2007-2013 vanuit het cohesiefonds 
(EFRO) 86 miljard euro is toegewezen ter 
ondersteuning van innovatie (25% van het 
totale bedrag), waarvan de toewijzing aan 
fundamenteel onderzoek en 
technologische ontwikkeling (R&D) 
50 miljard euro bedraagt, wat gelijkstaat 
met het totale budget van KP7;

Or. en

Amendement 228

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat inspanningen 
moeten worden gedaan om de 
onderzoeksbasis te integreren en om de 
uitgaven zoveel mogelijk in lijn te brengen 
met de overkoepelende politieke 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie;

Or. en

Amendement 229
Amalia Sartori, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. beveelt aan de nu bestaande 
instrumenten aan te passen om rekening 
te kunnen houden met de specifieke 
mechanismen zoals die op innovatie van 
toepassing zijn (zoals tijdgebondenheid en 
marktintroductie);

Or. fr

Amendement 230
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat voor de financiering van 
onderzoeksinfrastructuren KP7, de 
instrumenten van de EIB, de 
structuurfondsen en de nationale en 
regionale beleidslijnen beter op elkaar 
afgestemd moeten worden;

20. benadrukt dat voor de financiering van 
onderzoeksinfrastructuren KP7, de 
instrumenten van de EIB, de 
structuurfondsen en de nationale en 
regionale beleidslijnen beter op elkaar 
afgestemd moeten worden; sluit zich aan 
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bij de aanbeveling van de groep van 
deskundigen inzake de meerwaarde die 
kan worden gecreëerd door synergieën 
tussen de fondsen voor PK7 en het 
Cohesiebeleid te identificeren; is 
ingenomen met het opzetten van de groep 
deskundigen op het gebied van synergieën 
(SEG);

Or. fr

Amendement 231
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat voor de financiering van 
onderzoeksinfrastructuren KP7, de 
instrumenten van de EIB, de 
structuurfondsen en de nationale en 
regionale beleidslijnen beter op elkaar 
afgestemd moeten worden;

20. benadrukt dat voor de financiering van 
onderzoeksinfrastructuren (gericht op de 
ESFRI-lijst) KP7, de instrumenten van de 
EIB, de structuurfondsen en de nationale 
en regionale beleidslijnen beter op elkaar 
afgestemd moeten worden; is van mening 
dat een duplicatie van 
onderzoeksinfrastructuur in verschillende 
lidstaten moet worden vermeden;

Or. en

Amendement 232
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat voor de financiering van 
onderzoeksinfrastructuren KP7, de 
instrumenten van de EIB, de 
structuurfondsen en de nationale en 
regionale beleidslijnen beter op elkaar 

20. benadrukt dat voor de financiering van 
onderzoeksinfrastructuren en 
demonstratieprojecten KP7, de 
instrumenten van de EIB, de 
structuurfondsen en de nationale en 
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afgestemd moeten worden; regionale beleidslijnen beter op elkaar 
afgestemd moeten worden;

Or. it

Amendement 233
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat voor de financiering van 
onderzoeksinfrastructuren KP7, de 
instrumenten van de EIB, de 
structuurfondsen en de nationale en 
regionale beleidslijnen beter op elkaar 
afgestemd moeten worden;

20. benadrukt dat voor de financiering van 
onderzoeksinfrastructuren een betere 
medefinanciering uit middelen van KP7, 
de instrumenten van de EIB, de 
structuurfondsen en de nationale en 
regionale beleidslijnen noodzakelijk is;

Or. es

Amendement 234
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat voor de financiering van 
onderzoeksinfrastructuren KP7, de 
instrumenten van de EIB, de 
structuurfondsen en de nationale en 
regionale beleidslijnen beter op elkaar 
afgestemd moeten worden;

20. benadrukt dat voor de financiering van 
noodzakelijke onderzoeksinfrastructuren 
KP7, de instrumenten van de EIB, de 
structuurfondsen en de nationale en 
regionale beleidslijnen beter op elkaar 
afgestemd moeten worden;

Or. en



PE462.545v01-00 36/72 AM\861954NL.doc

NL

Amendement 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. meent dat de financiering van 
onderzoeksinfrastructuren private of 
publieke financiering moet omvatten, 
inclusief de beschikbaarstelling van 
laboratoriummateriaal en instrumenten, 
alsmede het onderhoud daarvan;

Or. en

Amendement 236
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is van mening dat de 
structuurfondsen een belangrijke sleutel 
zijn tot de inrichting van een 
onderzoeksinfrastructuur in de lidstaten 
die het minst ontwikkeld zijn op het gebied 
van onderzoekscapaciteit;

Or. en

Amendement 237
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. Stelt voor om in toekomstige 
oproepen voor KP7-projecten op het 
gebied van innovatie financiering voor de 
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demonstratie van het concept te voorzien;

Or. fr

Amendement 238
Cristina Gutiérrez-Cortines, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. meent dat de ontvangers van 
financiering voor 
onderzoeksinfrastructuur hun rol en de 
inzet van het materiaal, de laboratoria, 
het onderzoekspersoneel en het technisch 
personeel helder moeten verantwoorden; 
is van mening dat daarom een controle-
en inspectiesysteem moet worden opgezet
om naleving van de overeenkomsten te 
verifiëren;

Or. en

Amendement 239
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de lidstaten en de Europese 
Unie om hun financiële verplichtingen in 
het kader van internationale 
overeenkomsten op het gebied van 
onderzoek na te komen;

21. verzoekt de lidstaten en de Europese 
Unie om hun financiële verplichtingen, met 
inbegrip van de verplichtingen tot acties 
op grond van artikel 185 en 187, in het 
kader van internationale overeenkomsten 
op het gebied van onderzoek na te komen;

Or. es
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Amendement 240
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie om – met 
het oog op het doel van 3% van het BBP 
voor de financiering van onderzoek en 
technologische ontwikkeling tot 2020 en 
in het besef dat onderzoek en innovatie de 
enige zekere weg zijn naar economisch 
herstel in de EU – de mogelijkheid te 
overwegen om voor de financiering van 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
een verplicht tussentijds 
minimumpercentage vast te stellen van 
ongeveer 1% van het BBP tot 2015;

Or. el

Amendement 241
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21bis. roept de lidstaten die deelnemen 
aan Gezamenlijke Programmatie-
Initiatieven op om hun financiële 
verplichtingen na te komen;

Or. fr

Amendement 242
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. is van mening dat de EU bij de 
behandeling van nieuwe 
financieringsverordeningen de nationale 
financieringssystemen als uitgangspunt 
moet nemen, daar in vele nationale 
financieringsprogramma´s eenvoudigere
methodes voor de financiering van 
onderzoek worden gebruikt;

Or. el

Amendement 243
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. roept de Commissie op om de 
in de lidstaten gebruikte vereenvoudigde 
methoden als grondslag te nemen voor 
projectcontrole op Europese 
programma´s, hetgeen ertoe zal bijdragen 
dat er een einde komt aan het parallelle 
gebruik door universiteiten van 
boekhoudnormen voor nationale en 
communautaire projecten;

Or. el

Amendement 244
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de 
commercialisering opgenomen dient te 

22. is van mening dat, wanneer men met 
onderzoek en ontwikkeling een duidelijke 
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worden in de parameters van toekomstige 
oproepen voor projecten van KP7 op het 
gebied van innovatie;

invloed wil hebben op de markt en de 
samenleving, het KP de gegenereerde 
kennis op de markt moet brengen met 
acties die de optimale benutting mogelijk 
maken van financiering voor onderzoek 
en ontwikkeling;

Or. en

Amendement 245
Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de 
commercialisering opgenomen dient te 
worden in de parameters van toekomstige 
oproepen voor projecten van KP7 op het 
gebied van innovatie;

22. is van mening dat de beoordeling van 
het mogelijke effect op de markt, de 
technologische overdracht en de 
commerciële exploitatie van 
onderzoeksresultaten opgenomen dient te 
worden in de voornaamste parameters van 
toekomstige oproepen voor projecten van 
KP7 op het gebied van innovatie, vanuit 
het oogpunt van toekomstige 
betrokkenheid van de gehele 
innovatieketen binnen één samenhangend 
geheel;

Or. it

Amendement 246

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE--Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de 
commercialisering opgenomen dient te 

22. is van mening dat specifieke oproepen 
ter beoordeling van het 
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worden in de parameters van toekomstige 
oproepen voor projecten van KP7 op het 
gebied van innovatie;

innovatiepotentieel en de 
commercialisering van 
onderzoeksresultaten kunnen worden 
opgenomen in KP7, specifiek op gebieden 
waar dit belangrijke voordelen kan 
opleveren voor de samenleving als geheel, 
zoals efficiëntie op het gebied van energie 
en hulpbronnen;

Or. en

Amendement 247
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de commercialisering
opgenomen dient te worden in de 
parameters van toekomstige oproepen 
voor projecten van KP7 op het gebied van 
innovatie;

22. is van mening dat aandacht moet 
uitgaan naar de commercialisering van 
onderzoeksresultaten, met name het 
gebrek aan financiering voor 
conceptbeproeving; om het 
sleutelcriterium van excellentie te kunnen 
handhaven voor toekomstige 
KP7-oproepen zouden dergelijke 
financieringsmechanismen moeten 
worden ingesteld met gebruik van het CIP 
of regionale fondsen in nauwe coördinatie 
met KP7;

Or. en

Amendement 248
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de commercialisering 
opgenomen dient te worden in de 

22. stelt vast dat de innovatiedimensie in 
de toekomstige werkprogramma’s meer 
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parameters van toekomstige oproepen voor 
projecten van KP7 op het gebied van 
innovatie;

nadruk krijgt; is van mening dat de 
commercialisering opgenomen dient te 
worden in de parameters van toekomstige 
oproepen voor projecten van KP7 en één 
van de evaluatiecriteria op het gebied van 
innovatie moet zijn; verzoekt de 
Commissie om gedurende de laatste jaren 
van PK7 zorg te dragen voor financiering 
van demonstratie- en proefprojecten;

Or. fr

Amendement 249
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de commercialisering 
opgenomen dient te worden in de 
parameters van toekomstige oproepen voor 
projecten van KP7 op het gebied van 
innovatie;

22. is van mening dat de commercialisering 
opgenomen dient te worden in de 
parameters van toekomstige oproepen voor 
projecten van KP7 op het gebied van 
onderzoek en innovatie;

Or. en

Amendement 250
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat de commercialisering 
opgenomen dient te worden in de 
parameters van toekomstige oproepen voor 
projecten van KP7 op het gebied van 
innovatie;

22. is van mening dat de commercialisering 
opgenomen dient te worden in de 
parameters van toekomstige oproepen voor 
projecten van KP8 op het gebied van 
innovatie;

Or. es
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Amendement 251
Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herhaalt het belang van het in 
kaart brengen van de vraag naar 
innovatieve technologieën op de 
communautaire markt om de innovatie-
output te kunnen commercialiseren; is 
daarom van mening dat de juiste 
financiële instrumenten beschikbaar 
zouden moeten zijn om de introductie te 
ondersteunen van succesvolle 
technologieën op de communautaire 
markt;

Or. en

Amendement 252
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. onderstreept de noodzaak de 
integratie van nieuwe kennis in normen 
afzonderlijk te bevorderen; benadrukt dat 
de vaststelling van normen leidt tot een 
eenvoudiger gebruik van nieuwe 
technologieën en als voorwaarde dient 
voor een geslaagde, wereldwijde 
verspreiding van pas ontwikkelde 
producten;

Or. de
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Amendement 253
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt het belang van betere 
assistentie bij de implementatie van beleid 
en programma’s waarmee de synergie 
wordt versterkt van de waardeketen 
binnen onderzoek en ontwikkeling 
(infrastructuren – innovatie –
werkgelegenheid);

Or. en

Amendement 254
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. onderstreept dat onder innovatie 
zowel productinnovatie moet worden 
verstaan als proces- en organisatie-
innovatie op het gebied van diensten;

Or. it

Amendement 255
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. erkent dat de Europese 
technologieplatforms, de JTI's en PPP's, 
bijdragen aan een grotere deelname van de 

23. erkent dat de Europese 
technologieplatforms, de JTI's en PPP's, 
bijdragen aan een grotere deelname van de 
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industriële sector; industriële sector; steunt de consolidering 
van deze benadering in de toekomstige 
EU-programma’s, zoals voorgesteld in 
"een Innovatie-Unie"; herhaalt dat er 
regels voor deelname moeten worden 
opgesteld (zeker met betrekking tot 
intellectuele eigendom) en dat de 
financieringsniveaus aantrekkelijk 
moeten zijn, teneinde de KMO’s aan te 
moedigen aan deze JTI’s en PPP’s deel te 
nemen;

Or. fr

Amendement 256
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. erkent dat de Europese 
technologieplatforms, de JTI's en PPP's, 
bijdragen aan een grotere deelname van de 
industriële sector;

23. erkent dat de Europese 
technologieplatforms, de JTI’s en PPP’s, 
bijdragen aan een grotere deelname van de 
industriële sector; benadrukt de noodzaak 
om adequate regels te verzekeren voor 
deelname (inclusief regels inzake 
intellectueel eigendom) en 
financieringspercentages (inclusief 
financieringspercentages voor indirect 
kosten) om meer KMO’s te betrekken in 
JTI’s en PPP’s;

Or. en

Amendement 257

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE--Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 
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Ontwerpresolutie Amendement

23. erkent dat de Europese 
technologieplatforms, de JTI's en PPP's, 
bijdragen aan een grotere deelname van de 
industriële sector;

23. erkent dat de Europese 
technologieplatforms, de JTI's en PPP's, 
bijdragen aan een grotere deelname van de 
industriële sector; benadrukt echter dat 
deze initiatieven een betere evenwicht 
moeten garanderen bij toegang en 
deelname van belanghebbenden, speciaal 
KMO’s, publieke onderzoeksinstituten en 
kleinere onderzoeksbureaus;

Or. en

Amendement 258
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. erkent dat de Europese 
technologieplatforms, de JTI's en PPP's, 
bijdragen aan een grotere deelname van de 
industriële sector;

23. erkent dat de Europese 
technologieplatforms, de JTI's en PPP's, 
bijdragen aan een grotere deelname van de 
industriële sector maar benadrukt dat ook 
hier de administratieve lastendruk 
vereenvoudigd moet worden;

Or. en

Amendement 259
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst erop dat de EU veel 
verschillende bronnen voor innovatie
moet ondersteunen; erkent het belang van 
ideeën, suggesties en competenties van 
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gewone werknemers als het aankomt op 
innovatie daar verschillende studies 
hebben uitgewezen dat door werknemers 
gedreven innovatie niet alleen goed is 
voor het bedrijf maar ook voor de 
tevredenheid van de werknemers en, 
indien op een goede manier uitgevoerd, 
kan leiden tot vermindering van stress; 
benadrukt dat van een beperkte focus op 
hooggekwalificeerd personeel, 
wetenschappelijk, technisch en 
managementkader moet worden 
overgegaan naar een brede focus op 
magazijnmedewerkers, administratief 
medewerkers, 
gezondheidszorgmedewerkers, 
werknemers in de metaal, eerstelijns 
productiemanagers, etc.;

Or. en

Amendement 260
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van mening dat er de 
toekomstige oproepen voor PK7-projecten 
op het gebied van innovatie rekening moet 
worden gehouden met de belangrijkste 
actoren in de waardeketen;

Or. fr

Amendement 261

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis benadrukt dat voor 
vereenvoudiging een grote sprong 
voorwaarts is vereist en roept op tot de 
onmiddellijke implementatie van 
vastgestelde vereenvoudigingsmaatregelen 
op korte termijn;

Or. en

Amendement 262
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. maakt zich zorgen over de 
buitensporige administratieve lastendruk 
van KP7; steunt het voorstel voor 
herziening van het Financieel Reglement 
om de procedures te vereenvoudigen;

24. maakt zich zorgen over de 
buitensporige administratieve lastendruk 
van KP7; steunt het voorstel voor 
herziening van het Financieel Reglement 
om de procedures te vereenvoudigen;
verwelkomt het besluit van de Europese 
Commissie van 24 januari 2011 
betreffende drie maatregelen ter 
vereenvoudiging van de implementatie 
van Besluit nr. 1982/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en het 
Besluit van de Raad nr. 970/2006 
Euratom en tot wijziging van besluit 
C(2007) 1509 en besluit C(2007) 1625;

Or. en

Amendement 263
Hermann Winkler, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 
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Ontwerpresolutie Amendement

24. maakt zich zorgen over de 
buitensporige administratieve lastendruk 
van KP7; steunt het voorstel voor 
herziening van het Financieel Reglement 
om de procedures te vereenvoudigen;

24. maakt zich zorgen over de 
buitensporige administratieve lastendruk 
van KP7; wijst er in dat verband op dat, 
juist bij KMO's, acceptatie van de EU in 
niet geringe mate afhankelijk is van het 
opstellen van aantrekkelijke en praktische 
steunprogramma's; steunt het voorstel 
voor herziening van het Financieel 
Reglement om de procedures te
vereenvoudigen;

Or. de

Amendement 264
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. maakt zich zorgen over de 
buitensporige administratieve lastendruk 
van KP7; steunt het voorstel voor 
herziening van het Financieel Reglement 
om de procedures te vereenvoudigen;

24. maakt zich zorgen over de 
buitensporige administratieve lastendruk 
van KP7; steunt het voorstel voor 
herziening van het Financieel Reglement 
om de procedures te vereenvoudigen, 
bijvoorbeeld door een drastische inkorting 
van de periode van aanvraag tot 
toewijzing, het terugbrengen van het 
aantal periodieke financiële verslagen en 
het vinden van een betere balans tussen 
risico en controle bij onderzoek;

Or. en

Amendement 265
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 
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Ontwerpresolutie Amendement

24. maakt zich zorgen over de 
buitensporige administratieve lastendruk 
van KP7; steunt het voorstel voor 
herziening van het Financieel Reglement 
om de procedures te vereenvoudigen;

24. maakt zich zorgen over de 
buitensporige administratieve lastendruk 
van KP7; steunt het voorstel voor 
herziening van het Financieel Reglement 
om de procedures te vereenvoudigen en 
roept op tot herziening en/ of een ruimere 
interpretatie van het EU-personeelsstatuut 
op het gebied van persoonlijke 
aansprakelijkheid;

Or. en

Amendement 266
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. maakt zich zorgen over de 
buitensporige administratieve lastendruk 
van KP7; steunt het voorstel voor 
herziening van het Financieel Reglement 
om de procedures te vereenvoudigen;

24. maakt zich zorgen over de 
buitensporige administratieve lastendruk 
van KP7; steunt het voorstel voor 
herziening van het Financieel Reglement 
om de procedures te vereenvoudigen; stelt, 
onder verwijzing naar het voorgestelde 
EU-toepassingsportaal, oriëntatie voor op 
het vergelijkbare Amerikaanse model 
(www.grants.gov);

Or. en

Amendement 267
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. maakt zich zorgen over de 24. maakt zich zorgen over de 
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buitensporige administratieve lastendruk 
van KP7; steunt het voorstel voor 
herziening van het Financieel Reglement 
om de procedures te vereenvoudigen;

buitensporige administratieve lastendruk 
van KP7; steunt het voorstel voor 
herziening van het Financieel Reglement 
om de procedures te vereenvoudigen en 
benadrukt tegelijkertijd dat de 
financiering van onderzoek ook moet zijn 
gebaseerd op meer vertrouwen;

Or. en

Amendement 268
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. maakt zich zorgen over de 
buitensporige administratieve lastendruk 
van KP7; steunt het voorstel voor 
herziening van het Financieel Reglement 
om de procedures te vereenvoudigen;

24. maakt zich zorgen over de 
buitensporige administratieve lastendruk 
van KP7; steunt het voorstel voor 
herziening van het Financieel Reglement 
om de procedures te vereenvoudigen en 
om meer KMO’s te laten deelnemen aan 
KP7;

Or. ro

Amendement 269
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. benadrukt dat het vergroten van 
het belang van onderzoek en ontwikkeling 
in Europa alle inspanning vereist 
teneinde private bedrijven, stichtingen en 
non-profit organisaties te laten deelnemen
aan projecten en zo mobiliteit van 
technische onderzoekers tussen de 
publieke en private sector te garanderen;
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Or. en

Amendement 270
Arturs Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. Benadrukt dat het vooral 
belangrijk om bureaucratische procedures
voor de voorbereiding, indiening en de 
beoordeling van aanvragen voor projecten 
en voor de controle terug te dringen, en
voor zover mogelijk om de hoeveelheid 
tijd die passeert te verminderen voordat 
een contract wordt gesloten met de
Commissie;

Or. lv

Amendement 271
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de vereenvoudiging en 
convergentie van de procedures, en ook 
van de evaluatiecriteria van de 
verschillende onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s te waarborgen;

Or. ro
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Amendement 272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. stelt voor, teneinde te komen tot 
een betere coördinatie van onderzoek 
tussen de lidstaten, dat de Commissie en 
de Raad een vergelijkende studie laten 
uitvoeren om te komen tot een 
procedurele vereenvoudiging; is in dit 
opzicht van mening dat het belangrijk is 
dat elke lidstaat interne regels of wetten 
aanwijst die een belemmering zijn voor 
internationale samenwerking en 
financieel beheer van projecten met 
partners uit andere landen;

Or. en

Amendement 273
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst nogmaals op het belang van de 
onmiddellijke invoering van maatregelen 
voor de vereenvoudiging van procedurele, 
administratieve en financiële handelingen 
in het huidige beheer van KP7, zoals 
bepaald in de resolutie van het Parlement 
van 11 november 2010; verzoekt de 
Commissie om voorstellen te doen ten 
aanzien van deze 
vereenvoudigingsmaatregelen in het kader 
van het huidige KP7 in aanvulling op 
haar eerdere voorstellen; herhaalt zijn 
wens dat de geschillen die momenteel 

25. wijst nogmaals op het belang van de 
onmiddellijke invoering van maatregelen 
voor de vereenvoudiging van procedurele, 
administratieve en financiële handelingen 
in het huidige beheer van KP7, zoals 
bepaald in de resolutie van het Parlement 
van 11 november 2010; verwelkomt het 
besluit van de Commissie van 24 januari 
2011 waarbij drie 
vereenvoudigingsmaatregelen zijn 
geïntroduceerd en roept de Commissie op 
om snel te komen tot een eenduidige 
implementatie van deze maatregelen; 
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lopen tussen de Commissie en de 
belanghebbenden voor alle 
kaderprogramma's spoedig beslecht 
worden met inachtneming van het beginsel 
van een degelijk beheer van het 
overheidsgeld;

roept de Commissie op na te gaan of nog 
aanvullende 
vereenvoudigingsmaatregelen nodig zijn; 
herhaalt zijn wens dat de geschillen die 
momenteel lopen tussen de Commissie en 
de belanghebbenden voor alle 
kaderprogramma's spoedig beslecht 
worden met inachtneming van het beginsel 
van een degelijk beheer van het 
overheidsgeld; vraagt de Commissie om 
begunstigden toe te staan het 
goedkeurings- en clearingcommité tijdens 
of na een project te consulteren inzake 
kwesties die zijn gerelateerd aan 
kostenberekening, regels voor deelname 
en audits, inclusief audits achteraf; 
benadrukt dat het noodzakelijk is om te 
behouden wat goed functioneert en alleen 
de regels te wijzigen die werkelijk moeten 
worden aangepast;

Or. en

Amendement 274
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst nogmaals op het belang van de 
onmiddellijke invoering van maatregelen 
voor de vereenvoudiging van procedurele, 
administratieve en financiële handelingen 
in het huidige beheer van KP7, zoals 
bepaald in de resolutie van het Parlement 
van 11 november 2010; verzoekt de 
Commissie om voorstellen te doen ten 
aanzien van deze 
vereenvoudigingsmaatregelen in het kader 
van het huidige KP7 in aanvulling op haar 
eerdere voorstellen; herhaalt zijn wens dat 
de geschillen die momenteel lopen tussen 
de Commissie en de belanghebbenden voor 
alle kaderprogramma's spoedig beslecht 

25. is verheugd over de inspanningen van 
de Commissie tot vereenvoudiging van de 
procedures, zoals bijvoorbeeld de 
instelling van een algemene 
registratiefaciliteit (Unique Registration 
Facility - URF), maar wijst nogmaals op 
het belang van de onmiddellijke invoering 
van maatregelen voor de vereenvoudiging 
van procedurele, administratieve en 
financiële handelingen in het huidige 
beheer van KP7, zoals bepaald in de 
resolutie van het Parlement van 
11 november 2010; verzoekt de Commissie 
om voorstellen te doen ten aanzien van 
deze vereenvoudigingsmaatregelen in het 
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worden met inachtneming van het beginsel 
van een degelijk beheer van het 
overheidsgeld;

kader van het huidige KP7 in aanvulling op 
haar eerdere voorstellen; herhaalt zijn wens 
dat de geschillen die momenteel lopen 
tussen de Commissie en de 
belanghebbenden voor alle 
kaderprogramma's spoedig beslecht 
worden met inachtneming van het beginsel 
van een degelijk beheer van het 
overheidsgeld;

Or. el

Amendement 275
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst nogmaals op het belang van de 
onmiddellijke invoering van maatregelen 
voor de vereenvoudiging van procedurele, 
administratieve en financiële handelingen 
in het huidige beheer van KP7, zoals 
bepaald in de resolutie van het Parlement 
van 11 november 2010; verzoekt de 
Commissie om voorstellen te doen ten 
aanzien van deze 
vereenvoudigingsmaatregelen in het kader 
van het huidige KP7 in aanvulling op haar 
eerdere voorstellen; herhaalt zijn wens dat 
de geschillen die momenteel lopen tussen 
de Commissie en de belanghebbenden voor 
alle kaderprogramma's spoedig beslecht 
worden met inachtneming van het beginsel 
van een degelijk beheer van het 
overheidsgeld;

25. wijst nogmaals op het belang van de 
onmiddellijke invoering van maatregelen 
voor de vereenvoudiging van procedurele, 
administratieve en financiële handelingen 
in het huidige beheer van KP7, zoals 
bepaald in de resolutie van het Parlement 
van 11 november 2010; verzoekt de 
Commissie om voorstellen te doen ten 
aanzien van deze 
vereenvoudigingsmaatregelen in het kader 
van het huidige KP7 in aanvulling op haar 
eerdere voorstellen; betreurt de ernstige 
interpretatieproblemen en de 
rechtsonzekerheid als gevolg daarvan 
voor de deelnemers aan KP7; herhaalt zijn 
wens dat de geschillen die momenteel 
lopen tussen de Commissie en de 
belanghebbenden voor alle 
kaderprogramma's spoedig beslecht 
worden met inachtneming van het beginsel 
van een degelijk beheer van het 
overheidsgeld;

Or. es
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Amendement 276
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst nogmaals op het belang van de 
onmiddellijke invoering van maatregelen 
voor de vereenvoudiging van procedurele, 
administratieve en financiële handelingen 
in het huidige beheer van KP7, zoals 
bepaald in de resolutie van het Parlement 
van 11 november 2010; verzoekt de 
Commissie om voorstellen te doen ten 
aanzien van deze 
vereenvoudigingsmaatregelen in het kader 
van het huidige KP7 in aanvulling op haar 
eerdere voorstellen; herhaalt zijn wens dat 
de geschillen die momenteel lopen tussen 
de Commissie en de belanghebbenden voor 
alle kaderprogramma's spoedig beslecht 
worden met inachtneming van het beginsel 
van een degelijk beheer van het 
overheidsgeld;

25. wijst nogmaals op het belang van de 
onmiddellijke invoering van maatregelen 
voor de vereenvoudiging van procedurele, 
administratieve en financiële handelingen 
in het huidige beheer van KP7, zoals 
bepaald in de resolutie van het Parlement 
van 11 november 2010, vooral om de 
deelname van KMO's te bevorderen; 
verzoekt de Commissie om voorstellen te 
doen ten aanzien van deze 
vereenvoudigingsmaatregelen in het kader 
van het huidige KP7 in aanvulling op haar 
eerdere voorstellen; herhaalt zijn wens dat 
de geschillen die momenteel lopen tussen 
de Commissie en de belanghebbenden voor 
alle kaderprogramma's spoedig beslecht 
worden met inachtneming van het beginsel 
van een degelijk beheer van het 
overheidsgeld;

Or. it

Amendement 277
Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. herhaalt dat intensievere deelname 
aan KP-projecten noodzakelijk is voor 
nieuwe lidstaten, die al in het 
aanvraagstadium aanzienlijke 
belemmeringen ondervinden en dat met 
name bij het indienen van een eerste 
aanvraag;
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Or. en

Amendement 278

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. roept op tot maatregelen om de 
beslissingsperiode te verkorten en in 2011 
het percentage toewijzingen te verhogen 
dat is ondertekend in minder dan acht 
maanden, en deze beslissingsperiode na 
2011 verder te verkorten naar minder dan 
zes maanden;

Or. en

Amendement 279

Lena Ek namens de ALDE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. staat positief tegenover de 
aanbevelingen om de inschrijvingstijd te 
verkorten en om een moratorium in te 
stellen voor het creëren van nieuwe 
instrumenten in het kader van KP7;

26. staat positief tegenover de 
aanbevelingen om de inschrijvingstijd te 
verkorten en roept op tot een betere 
analyse van wat er al is voor het creëren 
van enig nieuw instrument in het kader 
van KP7;

Or. en



PE462.545v01-00 58/72 AM\861954NL.doc

NL

Amendement 280
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. staat positief tegenover de 
aanbevelingen om de inschrijvingstijd te 
verkorten en om een moratorium in te 
stellen voor het creëren van nieuwe 
instrumenten in het kader van KP7; 

26. staat positief tegenover de 
aanbevelingen om de inschrijvingstijd te 
verkorten, bestaande instrumenten te 
evalueren en om een moratorium in te 
stellen voor het creëren van nieuwe 
instrumenten in het kader van KP7;

Or. de

Amendement 281
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. staat positief tegenover de 
aanbevelingen om de inschrijvingstijd te 
verkorten en om een moratorium in te 
stellen voor het creëren van nieuwe 
instrumenten in het kader van KP7;

26. staat positief tegenover de 
aanbevelingen om de inschrijvingstijd te 
verkorten en om, als algemene regel, een 
moratorium in te stellen voor het creëren 
van nieuwe instrumenten in het kader van 
KP7;

Or. en

Amendement 282
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op universiteiten toe te staan om per 
rapportageperiode maar één keer de 
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audit-documenten te overleggen, waarbij 
de controle van Europese 
onderzoeksfondsen wordt ondergebracht 
bij de controle van nationale 
onderzoeksprogramma’s om de 
administratieve lasten voor Europese 
universiteiten te verlichten;

Or. en

Amendement 283
Jean-Pierre Audy, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie om het 
Parlement duidelijke en gedetailleerde 
informatie te verschaffen over het 
functioneren van de JTI’s, en voor elk 
JTI afzonderlijk aan te geven wat de 
juridische status ervan is, hoe het bestuur 
is samengesteld en welke acties er 
ondernomen zijn;

Or. fr

Amendement 284
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om nieuwe benaderingen te kiezen, 
zoals openbare aanbestedingen, waardoor 
innovatie wordt bevorderd;

Or. ro
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Amendement 285
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat de RSFF een 
doorslaggevende rol heeft gespeeld voor 
het vergroten van de investeringen in OOI 
in een crisissituatie waarin de bankensector 
deze rol niet meer kon vervullen, waarbij 
in de eerste jaren 8 miljard EUR aan 
leningen meer dan 20 miljard EUR aan 
investeringen heeft opgeleverd;

27. is van mening dat de RSFF zowel in 
kwalitatieve als in kwantitatieve zin een 
doorslaggevende rol heeft gespeeld voor 
het vergroten van de investeringen in OOI 
in een crisissituatie waarin de bankensector 
deze rol niet meer kon vervullen, waarbij 
in de eerste jaren 8 miljard EUR aan 
leningen meer dan 20 miljard EUR aan 
investeringen heeft opgeleverd;

Or. fr

Amendement 286
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. betreurt het dat de RSFF-projecten 
slechts in 18 EU-lidstaten en 
2 geassocieerde landen plaatsvinden en 
dat de KMO's,
universiteiten/onderzoeksinstellingen en 
onderzoeksinfrastructuur op dit moment 
ondervertegenwoordigd zijn in de RSFF; 
roept de Commissie op te analyseren 
waarom de overige 9 lidstaten geen 
gebruik maken van dit nieuwe 
mechanisme, dat heeft bewezen op 
beslissende wijze bij te dragen aan een 
stijging van de investeringen in 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, en 
de deelname van alle landen te 
waarborgen;
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Or. ro

Amendement 287
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. adviseert dat de toepassing van dit 
innoverende financieringsinstrument wordt 
voortgezet en uitgebreid in KP8 doordat er 
op deze manier wordt bijgedragen aan het 
verbeteren van de toegang tot de 
financiering en het bevorderen van 
investeringen uit de particuliere sector;

28. adviseert dat de toepassing van dit 
innoverende financieringsinstrument wordt 
voortgezet en uitgebreid in KP8, opdat de 
toegang tot de financiële middelen 
verbeterd kan worden en particuliere 
investeringen bevorderd kunnen worden;
onderstreept de noodzaak deze 
financieringsinstrumenten een vorm te 
geven die geschikt is voor KMO's;

Or. de

Amendement 288
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. adviseert dat de toepassing van dit 
innoverende financieringsinstrument wordt
voortgezet en uitgebreid in KP8 doordat er 
op deze manier wordt bijgedragen aan het 
verbeteren van de toegang tot de 
financiering en het bevorderen van 
investeringen uit de particuliere sector;

28. adviseert dat de toepassing van dit 
innoverende financieringsinstrument wordt 
voortgezet en uitgebreid in KP8, omdat er 
op deze manier wordt bijgedragen aan het 
verbeteren van de toegang tot de 
financiering en het bevorderen van 
investeringen uit de particuliere sector; 
meent dat er ter ondersteuning van 
innovatie meer gebruik moet worden 
gemaakt van financiële instrumentering;

Or. fr
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Amendement 289
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. adviseert dat de toepassing van dit 
innoverende financieringsinstrument wordt 
voortgezet en uitgebreid in KP8 doordat er 
op deze manier wordt bijgedragen aan het 
verbeteren van de toegang tot de 
financiering en het bevorderen van 
investeringen uit de particuliere sector;

28. adviseert dat de toepassing van dit 
innoverende financieringsinstrument wordt 
voortgezet en uitgebreid in KP8 doordat er 
op deze manier wordt bijgedragen aan het 
verbeteren van de toegang tot de 
financiering en het bevorderen van 
investeringen uit de particuliere sector;
benadrukt dat ook publieke investeringen 
moeten worden overwogen;

Or. en

Amendement 290
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. adviseert dat de toepassing van dit 
innoverende financieringsinstrument wordt 
voortgezet en uitgebreid in KP8 doordat er 
op deze manier wordt bijgedragen aan het 
verbeteren van de toegang tot de 
financiering en het bevorderen van 
investeringen uit de particuliere sector;

28. adviseert dat de toepassing van dit 
innoverende financieringsinstrument in het 
7de KPOO en het toekomstige 8ste KPOO
wordt voortgezet en uitgebreid, omdat er 
op deze manier wordt bijgedragen aan het 
verbeteren van de toegang tot de 
financiering en het bevorderen van 
investeringen uit de particuliere sector;

Or. fr

Amendement 291

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE--Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. adviseert dat de toepassing van dit 
innoverende financieringsinstrument wordt 
voortgezet en uitgebreid in KP8 doordat er 
op deze manier wordt bijgedragen aan het 
verbeteren van de toegang tot de 
financiering en het bevorderen van 
investeringen uit de particuliere sector;

28. adviseert dat de toepassing van dit 
innoverende financieringsinstrument wordt 
voortgezet en uitgebreid in KP8 doordat er 
op deze manier wordt bijgedragen aan het 
verbeteren van de toegang tot de 
financiering en het effect wordt versterkt
van investeringen uit de particuliere sector;

Or. en

Amendement 292
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. roept de Commissie en lidstaten op 
om na te gaan of openbare documenten 
die handelen over de beschikbaarheid van 
RSFF-leningen op lidstaatniveau aan 
potentiële deelnemers adequate informatie 
en de nodige hulp bieden om toegang te 
krijgen tot deze RSFF-leningen, met 
name in de lidstaten die de euro niet als 
valuta hebben;

Or. en

Amendement 293
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. uit niettemin zijn zorg ten aanzien van 29. uit niettemin zijn zorg ten aanzien van 
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de bespottelijke bedragen die zijn 
toegekend aan onderzoeksinfrastructuren, 
universiteiten en onderzoeksinstellingen en 
aan KMO's, in het bijzonder innoverende 
KMO's, alsook ten aanzien van het bestaan 
van een aanzienlijke geografische en 
sectorale wanverhouding in de toegekende 
leningen; steunt dientengevolge de 
concrete aanbevelingen van de groep van 
deskundigen om de deelname te verbeteren 
van bepaalde ondervertegenwoordigde 
doelgroepen;

de bespottelijke bedragen die zijn 
toegekend aan onderzoeksinfrastructuren, 
universiteiten en onderzoeksinstellingen en 
aan KMO's, in het bijzonder innoverende 
KMO's, alsook ten aanzien van het bestaan 
van een aanzienlijke geografische en 
sectorale wanverhouding in de toegekende 
leningen; steunt dientengevolge de 
concrete aanbevelingen van de groep van 
deskundigen om de deelname te verbeteren 
van bepaalde ondervertegenwoordigde 
doelgroepen en schaart zich achter de 
conclusies van de Europese Raad van 
4 februari 2011, in het bijzonder daar 
waar verzocht wordt alle mogelijkheden te 
onderzoeken voor exploitatie van 
intellectuele-eigendomsrechten op 
Europees niveau, met name om de 
kennismarkt toegankelijker te maken voor 
het midden- en kleinbedrijf;

Or. it

Amendement 294

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE--Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. uit niettemin zijn zorg ten aanzien van 
de bespottelijke bedragen die zijn 
toegekend aan onderzoeksinfrastructuren, 
universiteiten en onderzoeksinstellingen en 
aan KMO's, in het bijzonder innoverende 
KMO's, alsook ten aanzien van het bestaan 
van een aanzienlijke geografische en 
sectorale wanverhouding in de toegekende 
leningen; steunt dientengevolge de 
concrete aanbevelingen van de groep van 
deskundigen om de deelname te verbeteren 
van bepaalde ondervertegenwoordigde 
doelgroepen;

29. uit niettemin zijn zorg ten aanzien van 
de bespottelijke bedragen die zijn 
toegekend aan onderzoeksinfrastructuren, 
universiteiten en onderzoeksinstellingen en 
aan KMO's, in het bijzonder innoverende 
KMO's, alsook ten aanzien van het bestaan 
van een aanzienlijke geografische en 
sectorale wanverhouding in de toegekende 
leningen; steunt dientengevolge de 
concrete aanbevelingen van de groep van 
deskundigen om de deelname te verbeteren 
van bepaalde ondervertegenwoordigde 
doelgroepen; verwelkomt in het bijzonder 
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de ontwikkeling van een specifiek 
leenmechanisme dat KMO’s meer 
aangepaste en doelgerichte steun zou 
bieden tijdens de onderzoeks- en 
innovatiecyclus;

Or. en

Amendement 295
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. benadrukt de noodzaak om de 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling in de EU te versterken, 
stimuleren en garanderen middels een 
significante toename van relevante 
uitgaven vanaf 2013, namelijk voor het 
achtste kaderprogramma voor onderzoek; 
is van mening dat deze toename van 
financiering, idealiter door een 
verdubbeling van het budget, moet zorgen 
voor duurzame groei en 
concurrentiekracht door excellentie; 
benadrukt hierbij dat deze verruiming in 
de beschikbaarstelling van fondsen moet 
worden gekoppeld aan een meer 
resultaatgerichte, prestatiegedreven 
benadering en aan een radicale 
vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures; 

Or. en

Amendement 296
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. roept de Commissie op haar 
houding te wijzigen in een meer 
risicotolerante en op vertrouwen 
gebaseerde benadering, het gaat hier 
immers zowel om onderzoek als om 
innovatie;

Or. en

Amendement 297

Philippe Lamberts namens de Verts/ALE--Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt dat er in het gebruik van KP7 
rekening wordt gehouden met de gevolgen 
van de economische crisis voor de laatste 
jaren van het programma (2011 tot 2013), 
gezien de aanzienlijke bedragen 
(28,8 miljard EUR voor drie jaar) die nog 
geprogrammeerd moeten worden, de 
doelstellingen die voor EU-2020 moeten 
worden gehaald en de voorbereiding van 
een Europese onderzoeksruimte en de 
Innovatie-Unie;

30. verzoekt dat er in het gebruik van KP7 
rekening wordt gehouden met de gevolgen 
van de economische crisis voor de laatste 
jaren van het programma (2011 tot 2013), 
gezien de aanzienlijke bedragen 
(28,8 miljard EUR voor drie jaar) die nog 
geprogrammeerd moeten worden, de 
doelstellingen die voor EU-2020 moeten 
worden gehaald en de voorbereiding van 
een Europese onderzoeksruimte en de 
Innovatie-Unie; roept in het bijzonder op 
tot het op één lijn brengen van de KP7-
programmadoelstellingen met EU-
strategieën op het gebied van 
hulpbronnenefficiëntie, grondstoffen en 
de digitale agenda;

Or. en
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Amendement 298
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. verzoekt dat er in het gebruik van KP7 
rekening wordt gehouden met de gevolgen 
van de economische crisis voor de laatste 
jaren van het programma (2011 tot 2013), 
gezien de aanzienlijke bedragen (28,8 
miljard EUR voor drie jaar) die nog 
geprogrammeerd moeten worden, de 
doelstellingen die voor EU-2020 moeten 
worden gehaald en de voorbereiding van 
een Europese onderzoeksruimte en de 
Innovatie-Unie;

30. verzoekt dat er in het gebruik van KP7 
rekening wordt gehouden met de voor elke 
lidstaat andere gevolgen van de 
economische crisis voor de laatste jaren 
van het programma (2011 tot 2013), gezien 
de aanzienlijke bedragen (28,8 miljard 
EUR voor drie jaar) die nog 
geprogrammeerd moeten worden, de 
doelstellingen die voor EU-2020 moeten 
worden gehaald en de voorbereiding van 
een Europese onderzoeksruimte en de 
Innovatie-Unie;

Or. el

Amendement 299
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. beveelt aan dat de 
EU-structuurfondsen die op dit moment 
niet zijn uitgegeven en de 
structuurfondsen voor de periode 
2014-2020 sterker worden gericht op 
innovatie, wetenschap en onderzoek, 
zowel wat betreft menselijk potentieel als 
wat betreft ontwikkeling en 
infrastructuur; benadrukt dat de 
overheidsbijdrage aan academisch 
onderzoek en onderwijs (en hoger 
onderwijs in het algemeen) niet moet 
worden beschouwd als aantasting van 
publieke middelen maar als een 
investering in opleiding, ontwikkeling van 
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vaardigheden en activiteiten voor 
onderzoek en ontwikkeling;

Or. en

Amendement 300

Eva-Britt Svensson namens de Commissie FEMM
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. merkt op dat algemeen erkend 
wordt dat diversiteit leidt tot een toename 
van innovatie in onderzoek; benadrukt het 
belang van onderzoeksgebieden waarin 
beide seksen zijn vertegenwoordigd; roept 
universiteiten en EU-instellingen op om 
wetenschap al in het eerste 
onderwijsstadium te promoten als een 
interessant gebied voor beide seksen door 
vrouwelijke onderzoeksters te 
introduceren als rolmodel;

Or. en

Amendement 301
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. is van mening dat de ontwikkeling 
van onderzoek en innovatie in de EU 
uitsluitend kan worden bewerkstelligd 
door vermindering van bureaucratie, 
vereenvoudiging en convergentie van de 
procedures, de ontwikkeling van toegepast 
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onderzoek en het vereenvoudigen van de 
toegang van KMO's tot financiering, 
aangezien deze niet kunnen concurreren 
met de grote ondernemingen als het gaat 
om cofinanciering;

Or. ro

Amendement 302
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. benadrukt het belang van de 
beoordeling van resultaten die zijn 
behaald op elk van de gebieden die zijn 
aangewezen als beleidsprioriteiten voor 
financiering en het belang van een 
beoordeling van de doelmatigheid van 
deze resultaten teneinde de evaluatie van 
toekomstige programma’s te verbeteren;

Or. en

Amendement 303
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. is van mening dat de resterende 
bedragen niet moeten worden aangewend 
voor andere doeleinden dan onderzoek en 
niet moeten worden gebruikt om de kosten 
te dekken van andere programma's of 
instrumenten die geen deel uitmaken van 
de sector onderzoek en innovatie en die 
evenmin onder de doelstellingen en de 
reikwijdte van KP7 vallen;
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Or. it

Amendement 304
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. roept op tot een verdere uitwerking
in de richting van een betere benadering 
in KP8 onder de titel "Algemeen 
strategisch kader voor onderzoek en 
ontwikkeling" of het "Kaderprogramma 
voor onderzoek en ontwikkeling";

Or. en

Amendement 305

Eva-Britt Svensson namens de Commissie FEMM
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. roept de Commissie op om een 
multidisciplinaire commissie in te stellen 
voor controle van en advies over de 
vertegenwoordiging van vrouwelijke 
onderzoeksters; roept op tot een gender-
actieplan als aanbevolen in de achteraf-
evaluatie van KP6;

Or. en
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Amendement 306
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. beveelt aan dat het niveau van 
financiering voor KP7 op zijn minst 
behouden blijft in het komend 
gemeenschappelijk strategisch kader;

Or. en

Amendement 307

Eva-Britt Svensson namens de Commissie FEMM
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

30 quater. roept de Commissie op om een 
duidelijke koppeling tot stand te brengen 
tussen KP7 en het 
gendergelijkheisdsinstituut in Vilnius 
opdat een kennisbasis wordt aangelegd 
voor gendermainstreaming bij alle 
EU-onderzoeksprogramma’s;

Or. en

Amendement 308

Eva-Britt Svensson namens de Commissie FEMM
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 quinquies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

30 quinquies. roept de Commissie en de 
lidstaten op om de situatie voor 
vrouwelijke onderzoeksters te verbeteren 
middels mogelijkheden voor flexibele 
werktijden, verbeterde kinderopvang, 
sociale zekerheidsvoorzieningen en 
ouderschapsverlof; benadrukt dat het 
combineren van werk en gezinsleven een 
verantwoordelijkheid is voor zowel 
mannen als vrouwen; merkt op dat 
verbeteringen in nationale regelgeving 
een directe weerslag kunnen hebben op de 
vrouwelijke deelname binnen KP7 en 
toekomstige kaderprogramma’s;

Or. en


