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Amendement 1
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Vlaggenschipinitiatief in het 
kader van de Europa 2020-strategie 
efficiënt gebruik van hulpbronnen 
(COM(2011)0021),

Or. en

Amendement 2
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 20 april 2009 met als titel 'ICT-
grenzen verleggen –een strategie voor 
onderzoek naar technologieën van de 
toekomst of in opkomst inEuropa' 
(COM(2009)0184),

Or. en

Amendement 3
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de ontwerpresolutie B7-
0343/2011 over de 100-jarige gedenkdag 
van de toekenning van de Nobelprijs aan 
Marie Curie-Skłodowska,

Or. en
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Amendement 4
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Europese 
Commissie op basis van de herziening van 
de begroting heeft besloten een debat aan 
te zwengelen ter verbetering van de 
doelmatigheid van de EU-financiering van 
onderzoek en innovatie op nationaal en 
EU- niveau,

A. overwegende dat de Europese 
Commissie op basis van de herziening van 
de begroting heeft besloten een debat aan 
te zwengelen ter maximalisering van de 
doelmatigheid van de EU-financiering van 
onderzoek en innovatie op nationaal en 
EU- niveau en de verdeling van financiële 
middelen voor EU-onderzoeks- en 
innovatieprogramma's als hoogste prioriteit 
van de EU te behandelen, 

Or. en

Amendement 5
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Europese 
Commissie op basis van de herziening van 
de begroting heeft besloten een debat aan 
te zwengelen ter verbetering van de 
doelmatigheid van de EU-financiering van 
onderzoek en innovatie op nationaal en 
EU- niveau,

A. overwegende dat de Europese 
Commissie op basis van de herziening van 
de begroting heeft besloten een debat aan 
te zwengelen ter verbetering van de 
doelmatigheid van de EU-financiering van 
onderzoek en innovatie op regionaal, 
nationaal en EU- niveau,

Or. pl

Amendement 6
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU zich ten doel 
heeft gesteld om tegen 2020 3% van haar 

B. overwegende dat de EU zich ten doel 
heeft gesteld om tegen 2020 3% van haar 
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BBP te besteden aan onderzoek en 
ontwikkeling (O&O),

BBP te besteden aan onderzoek en 
ontwikkeling (O&O), is de 
doorslaggevende doelstelling echter 
innovatie en groei te stimuleren en de 
Europese maatschappelijke uitdagingen 
aan te gaan, in het bijzonder het 
stimuleren en aanmoedigen van 
particuliere investeringen in O & O,

Or. en

Amendement 7
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU zich ten doel 
heeft gesteld om tegen 2020 3% van haar 
BBP te besteden aan onderzoek en 
ontwikkeling (O&O),

B. overwegende dat de EU zich ten doel 
heeft gesteld om tegen 2020 3% van haar 
BBP te besteden aan onderzoek en 
ontwikkeling (O&O), en overwegende dat 
deze doelstelling een verhoging van de 
overheidsuitgaven aan onderzoek en 
wetenschap vereist ten einde meer 
particuliere investeringen voor O & O in 
de Europese Unie aan te trekken,

Or. en

Amendement 8
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging Β

Ontwerpresolutie Amendement

Β. overwegende dat de EU zich ten doel 
heeft gesteld om tegen 2020 3% van haar 
BBP te besteden aan onderzoek en 
ontwikkeling (O&O),

Β. overwegende dat de EU zich ten doel 
heeft gesteld om tegen 2020 3% van haar 
BBP te besteden aan onderzoek en 
ontwikkeling (O&O), maar dat veel 
landen nog steeds ver verwijderd zijn van 
dit doel, 

Or. el
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Amendement 9
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het Europees 
Parlement in zijn resolutie van 8 juni 
2011 over "Investeren in de toekomst: een 
nieuw meerjarig financieel kader" heeft 
opgeroepen tot een aanzienlijke verhoging 
van de overheidsuitgaven aan onderzoek 
en wetenschap,

Or. en

Amendement 10
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat uitgaven zo veel 
mogelijk overeen moeten komen met de 
overkoepelende beleidsdoelstellingen van 
de Europa 2020-strategie,

Or. en

Amendement 11
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de huidige trends erop 
wijzen dat de druk groot is om de Europese 
begroting te bevriezen of zelfs te verlagen 
in een periode waarin de nationale 
begrotingen met ernstige tekorten kampen, 
en overwegende dat O&O&I een van de 
gebieden is waarop is aangetoond dat 
Europese samenwerking werkelijke 

C. overwegende dat de huidige trends erop 
wijzen dat de druk groot is om de Europese 
begroting te bevriezen of zelfs te verlagen 
in een periode waarin de nationale 
begrotingen met ernstige tekorten kampen, 
en overwegende dat O&O&I een van de 
gebieden is, waarop is aangetoond dat 
Europese samenwerking werkelijk 
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toegevoegde waarde oplevert, wat aantoont 
dat de beschikbare middelen van de EU 
moeten worden herverdeeld,

toegevoegde waarde oplevert, in 
tegenstelling tot sommige andere 
begrotingsposten, wat aantoont dat de 
beschikbare middelen van de EU moeten 
worden herverdeeld,

Or. en

Amendement 12
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat we momenteel een 
economische en sociale crisis doormaken 
(die de EU-lidstaten op verschillende 
manieren raakt), en overwegende dat 
onderzoek, onderwijs en innovatie 
(O&O&I) cruciale instrumenten zijn voor 
zowel economisch herstel als nieuwe 
werkgelegenheid, alsmede voor de 
vaststelling van een duurzaam en inclusief 
groeimodel,

D. overwegende dat we momenteel een 
economische en sociale crisis doormaken 
(die de EU-lidstaten op verschillende 
manieren raakt), en overwegende dat 
onderzoek, onderwijs en innovatie 
(O&O&I) cruciale instrumenten zijn voor 
zowel economisch herstel als nieuwe 
werkgelegenheid, alsmede voor de 
vaststelling van een duurzaam en inclusief 
groeimodel; overwegende dat de grootste 
prioriteit van de EU het maximaliseren 
van het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van de EU 
moet zijn, middels het bereiken van de 
doelstellingen van het EU 2020 
Vlaggenschipinitiatief,

Or. en

Amendement 13
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat we momenteel een 
economische en sociale crisis doormaken 
(die de EU-lidstaten op verschillende 
manieren raakt), en overwegende dat 
onderzoek, onderwijs en innovatie 

D. overwegende dat we momenteel een 
economische en sociale crisis doormaken 
(die de EU-lidstaten op verschillende 
manieren raakt), en overwegende dat 
onderzoek (in zijn fundamentele en 
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(O&O&I) cruciale instrumenten zijn voor 
zowel economisch herstel als nieuwe 
werkgelegenheid, alsmede voor de 
vaststelling van een duurzaam en inclusief 
groeimodel,

toegepaste dimensies), onderwijs en 
innovatie (O&O&I) cruciale instrumenten 
zijn voor zowel economisch herstel als 
nieuwe werkgelegenheid, alsmede voor de 
vaststelling van een duurzaam en inclusief 
groeimodel,

Or. en

Amendement 14
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat we momenteel een 
economische en sociale crisis doormaken 
(die de EU-lidstaten op verschillende 
manieren raakt), en overwegende dat 
onderzoek, onderwijs en innovatie 
(O&O&I) cruciale instrumenten zijn voor 
zowel economisch herstel als nieuwe 
werkgelegenheid, alsmede voor de 
vaststelling van een duurzaam en inclusief 
groeimodel,

D. overwegende dat we op dit moment een 
economische, sociale en milieucrisis
doormaken (die de EU-lidstaten op 
verschillende manieren raakt), en 
overwegende dat onderzoek, onderwijs en 
innovatie (O&O&I) cruciale instrumenten 
zijn voor zowel economisch herstel als 
nieuwe werkgelegenheid, alsmede voor de 
vaststelling van een duurzaam en inclusief 
maatschappelijk model,

Or. en

Amendement 15
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de EU en de 
lidstaten middelen beschikbaar moeten 
maken voor een gemeenschappelijk 
antwoord op de grote maatschappelijke, 
economische, milieu-, demografische en 
ethische uitdagingen waar de Europese 
volkeren mee worden geconfronteerd 
zoals vergrijzing, gezondheidszorg, 
voedselvoorziening, duurzame 
ontwikkeling, de grote milieu-uitdagingen 
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enz., en overwegende dat bij de 
oplossingen die hieruit voortkomen het 
individu gemotiveerd moet worden om 
vooral zichzelf verantwoordelijk te stellen 
voor zijn handelen;

Or. fr

Amendement 16
Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de overige regio's en 
landen op de wereld steeds meer investeren 
in O&O&I, en overwegende dat EU-
investeringen op dit gebied derhalve 
gericht moeten zijn op een versterking van 
de wetenschappelijke capaciteit en een 
verbetering van het algehele 
concurrentievermogen van de EU,

E. overwegende dat de overige regio's en 
landen op de wereld steeds meer investeren 
in O&O&I, en overwegende dat EU-
investeringen op dit gebied derhalve 
gericht moeten zijn op een versterking van 
de wetenschappelijke capaciteit en een 
verbetering van het algehele 
concurrentievermogen van de EU; in deze 
context tevens overwegende dat de 
Commissie een herziening van de regels 
moet voorstellen inzake overheidssteun op 
het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling, opdat onderzoek en 
ontwikkeling de concurrentiekracht van 
de Unie kunnen ondersteunen,

Or. fr

Amendement 17
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de overige regio's en 
landen op de wereld steeds meer investeren 
in O&O&I, en overwegende dat EU-
investeringen op dit gebied derhalve 
gericht moeten zijn op een versterking van 
de wetenschappelijke capaciteit en een 

E. overwegende dat de overige regio's en 
landen op de wereld steeds meer investeren 
in O&O&I, en overwegende dat EU-
investeringen op dit gebied derhalve 
gericht moeten zijn op een versterking van 
de wetenschappelijke capaciteit en een 
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verbetering van het algehele 
concurrentievermogen van de EU,

verbetering van het algehele 
concurrentievermogen van de EU; 
overwegende dat de totstandbrenging van 
een consistente reeks 
financieringsinstrumenten langs de hele 
"innovatieketen" nodig is om het juiste 
evenwicht te garanderen tussen 
academisch georiënteerd onderzoek, 
toegepast wetenschappelijk onderzoek en 
innovatie,

Or. en

Amendement 18
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de overige regio's en 
landen op de wereld steeds meer investeren 
in O&O&I, en overwegende dat EU-
investeringen op dit gebied derhalve 
gericht moeten zijn op een versterking van 
de wetenschappelijke capaciteit en een 
verbetering van het algehele 
concurrentievermogen van de EU,

E. overwegende dat de overige regio's en 
landen op de wereld steeds meer investeren 
in O&O&I, en overwegende dat EU-
investeringen op dit gebied derhalve 
gericht moeten zijn op een versterking van 
de wetenschappelijke capaciteit en een 
verbetering van het algehele 
concurrentievermogen van de EU,
overwegende dat prioriteiten en uitgaven 
aan onderzoek moeten worden vastgesteld 
met als doel een leidende rol voor Europa,

Or. en

Amendement 19
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de overige regio's en 
landen op de wereld steeds meer investeren 
in O&O&I, en overwegende dat EU-
investeringen op dit gebied derhalve 
gericht moeten zijn op een versterking van 

E. overwegende dat de overige regio's en 
landen op de wereld steeds meer investeren 
in O&O&I, en overwegende dat EU-
investeringen op dit gebied derhalve 
gericht moeten zijn op het stimuleren van 
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de wetenschappelijke capaciteit en een 
verbetering van het algehele 
concurrentievermogen van de EU,

industriële investeringen en een 
verbetering van het algehele 
concurrentievermogen van de EU,

Or. en

Amendement 20
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging Ε

Ontwerpresolutie Amendement

Ε. overwegende dat de overige regio's en 
landen op de wereld steeds meer investeren 
in O&O&I, en overwegende dat EU-
investeringen op dit gebied derhalve 
gericht moeten zijn op een versterking van 
de wetenschappelijke capaciteit en een 
verbetering van het algehele 
concurrentievermogen van de EU,

Ε. overwegende dat de overige regio's en 
landen op de wereld, en met name de 
ontwikkelingslanden, steeds meer 
investeren in O&O&I, en overwegende dat 
EU-investeringen op dit gebied derhalve 
gericht moeten zijn op het aantrekken en 
het versterken van wetenschappelijke 
capaciteit en een verbetering van het 
algehele concurrentievermogen van de EU,

Or. el

Amendement 21
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de overige regio's en 
landen op de wereld steeds meer investeren 
in O&O&I, en overwegende dat EU-
investeringen op dit gebied derhalve 
gericht moeten zijn op een versterking van 
de wetenschappelijke capaciteit en een 
verbetering van het algehele 
concurrentievermogen van de EU,

E. overwegende dat de overige regio's en 
landen op de wereld steeds meer investeren 
in O&O&I, en overwegende dat EU-
investeringen op dit gebied derhalve 
gericht moeten zijn op een versterking van 
de wetenschappelijke capaciteit en een 
verbetering van het algehele 
concurrentievermogen van de EU door 
excellent onderzoek,

Or. en

Amendement 22
Gunnar Hökmark
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat, hoewel de EU-
financiering van O&O&I is toegenomen, 
de wetenschappelijk en technologisch 
meer ontwikkelde EU-lidstaten nog steeds 
het leeuwendeel van de beschikbare 
middelen uit de verschillende 
financieringsregelingen en -programma's 
ontvangen (inclusief grootschalige 
projecten), waardoor sommige lidstaten 
en Europese regio's in termen van
toegang tot middelen en deelname aan 
projecten nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn,

F. overwegende dat de EU-financiering 
van O&O&I doelt op Europese 
excellentie, is het noodzakelijk deze 
uitgaven te verhogen met strikte criteria 
als voorwaarde voor een leiderspositie in 
de wereld, overwegende dat 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
een grotere rol zouden moeten spelen bij 
het genereren van excellentie in alle delen 
van de Unie,

Or. en

Amendement 23
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat, hoewel de EU-
financiering van O&O&I is toegenomen, 
de wetenschappelijk en technologisch meer 
ontwikkelde EU-lidstaten nog steeds het 
leeuwendeel van de beschikbare middelen 
uit de verschillende 
financieringsregelingen en -programma's 
ontvangen (inclusief grootschalige 
projecten , waardoor sommige lidstaten en 
Europese regio's in termen van toegang tot 
middelen en deelname aan projecten nog 
steeds ondervertegenwoordigd zijn,

F. overwegende dat, hoewel de EU-
financiering van O&O&I is toegenomen, 
de wetenschappelijk en technologisch meer 
ontwikkelde EU-lidstaten nog steeds het 
leeuwendeel van de beschikbare middelen 
uit de verschillende 
kaderfinancieringsregelingen en -
programma's ontvangen (inclusief 
grootschalige projecten , waardoor 
sommige lidstaten en Europese regio's in 
termen van toegang tot middelen en 
deelname aan projecten, stelt vast dat veel 
van de ondervertegenwoordigde regio's in 
de KP-financiering daarentegen meer 
middelen ontvangen uit het Cohesiefonds 
en de Structuurfondsen,

Or. en
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Amendement 24
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat, hoewel de EU-
financiering van O&O&I is toegenomen, 
de wetenschappelijk en technologisch meer 
ontwikkelde EU-lidstaten nog steeds het 
leeuwendeel van de beschikbare middelen 
uit de verschillende 
financieringsregelingen en -programma's 
ontvangen (inclusief grootschalige 
projecten), waardoor sommige lidstaten en 
Europese regio's in termen van toegang tot 
middelen en deelname aan projecten nog 
steeds ondervertegenwoordigd zijn,

F. overwegende dat, hoewel de EU-
financiering van O&O&I is toegenomen, 
de wetenschappelijk en technologisch meer 
ontwikkelde EU-lidstaten nog steeds het 
leeuwendeel van de beschikbare middelen
uit de verschillende 
financieringsregelingen en -programma's 
kunnen ontvangen (inclusief grootschalige 
projecten), waardoor sommige lidstaten en 
Europese regio's in termen van toegang tot 
middelen en deelname aan projecten nog 
steeds ondervertegenwoordigd zijn,

Or. en

Amendement 25
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat, hoewel de EU-
financiering van O&O&I is toegenomen, 
de wetenschappelijk en technologisch meer 
ontwikkelde EU-lidstaten nog steeds het 
leeuwendeel van de beschikbare middelen 
uit de verschillende 
financieringsregelingen en -programma's 
ontvangen (inclusief grootschalige 
projecten), waardoor sommige lidstaten en 
Europese regio's in termen van toegang tot 
middelen en deelname aan projecten nog 
steeds ondervertegenwoordigd zijn,

F. overwegende dat, hoewel de EU-
financiering van O&O&I is toegenomen, 
de wetenschappelijk en technologisch meer 
ontwikkelde EU-lidstaten nog steeds het 
leeuwendeel van de beschikbare middelen 
uit de verschillende 
financieringsregelingen en -programma's 
ontvangen (inclusief grootschalige 
projecten), waardoor sommige lidstaten en 
hun Europese regio's in termen van 
toegang tot middelen en deelname aan 
projecten nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn,

Or. en
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Amendement 26
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat Europa voor de 
afronding van de Europese 
onderzoeksruimte en voor het behoud van 
zijn internationale concurrentievermogen 
op de lange termijn zijn gehele potentieel 
dient te ontwikkelen en te gebruiken, en 
dat om deze reden de structurele oorzaken 
voor de permanente braindrain uit enkele 
lidstaten en voor de geringe deelname van 
gekwalificeerde wetenschappers aan 
Europese onderzoeksprogramma's uit de 
weg moeten worden geruimd, wat voor 
heel Europa voordelen zou opleveren,

Or. de

Amendement 27
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat er een zeer 
beperkte capaciteit is voor de coördinatie 
van de 27 nationale 
onderzoeksprogramma's, zodat men geen 
middelen verspilt aan dubbel werk en 
overbodige administratie,

Or. da

Amendement 28
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat gebrek aan 
infrastructuur de mogelijkheden van 
sommige lidstaten en regio's belemmert 
voor het indienen van een 
financieringsaanvraag,

Or. en

Amendement 29
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat er binnen de EU nog 
steeds ongelijkheid bestaat in termen van 
nationale niveaus van O&O-
financieringscapaciteit, industriële 
structuren en stelsels van hoger 
onderwijs,

G. overwegende dat de onderzoeks-
innovatie capaciteit in Europa verhoogd 
moet worden en het optimale gebruik 
hiervan moet worden gegarandeerd ter 
ondersteuning van de opkomst van
toonaangevend onderzoek in Europa, 
overwegende dat er geen conflict is tussen 
de criteria voor excellentie en cohesie, 
zonder excellentie zal er geen Europees 
leiderschap zijn en minder investeringen 
in de Unie als zodanig,

Or. en

Amendement 30
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat er binnen de EU nog 
steeds ongelijkheid bestaat in termen van 
nationale niveaus van O&O-
financieringscapaciteit, industriële 
structuren en stelsels van hoger onderwijs,

Ζ. overwegende dat er binnen de EU nog 
steeds een aanzienlijke en zelfs groter 
wordende ongelijkheid bestaat in termen 
van nationale niveaus van O&O-
financieringscapaciteit, industriële 
structuren en stelsels van hoger onderwijs, 
en dat de nationale niveaus van 
onderzoeksfinanciering rechtstreeks 
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verband houden met de prestaties van de 
betrokken lidstaten wat hun deelneming 
aan het KP7 betreft,

Or. el

Amendement 31
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat er binnen de EU nog 
steeds ongelijkheid bestaat in termen van 
nationale niveaus van O&O-
financieringscapaciteit, industriële 
structuren en stelsels van hoger onderwijs,

G. overwegende dat er binnen de EU nog 
steeds ongelijkheid bestaat in termen van 
nationale niveaus van O&O-
financieringscapaciteit, industriële 
structuren en stelsels van hoger onderwijs; 
overwegende dat meer onderzoek leidt tot 
hogere kosten om hetzelfde resultaat te 
bereiken en er zich nieuw 
onderzoeksterreinen voordoen,

Or. lt

Amendement 32
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat er binnen de EU nog 
steeds ongelijkheid bestaat in termen van 
nationale niveaus van O&O-
financieringscapaciteit, industriële 
structuren en stelsels van hoger onderwijs,

G. overwegende dat er binnen de EU nog 
steeds ongelijkheid bestaat in termen van 
nationale niveaus van O&O-
financieringscapaciteit, industriële 
structuren en stelsels van hoger onderwijs,
en dat deze verschillen een symbool zijn 
van de comparatieve voordelen van 
verschillende lidstaten,

Or. en

Amendement 33
Ioan Enciu
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat er binnen de EU nog 
steeds ongelijkheid bestaat in termen van 
nationale niveaus van O&O-
financieringscapaciteit, industriële 
structuren en stelsels van hoger onderwijs,

G. overwegende dat er binnen de EU nog 
steeds ongelijkheid bestaat in termen van 
nationale niveaus van O&O-
financieringscapaciteit, industriële 
structuren en stelsels van hoger onderwijs
en er balanceringsmechanismen moeten 
worden ingesteld ten einde alle lidstaten 
in gelijke mate concurrerend te maken,

Or. en

Amendement 34
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat financiering door 
de Europese Unie van O&O&I binnen 
Europa verschilt in relevantie en 
verschillende territoriale effecten heeft en 
dat deze variatie zowel sterk afhangt van 
verschillende specialisaties op 
wetenschappelijk-technologisch gebied 
tussen de lidstaten, als van een 
ongelijkheid die bestaat tussen de 
lidstaten in termen van 
financieringscapaciteit voor O&O, 
industriële infrastructuur en systemen 
voor hoger onderwijs,

Or. it

Amendement 35
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat een sterkere band 
tussen de academische wereld, de 
onderzoekswereld en de industrie 
onontbeerlijk is om een optimale
overgang mogelijk te maken van 
onderzoeksresultaten naar producten en 
diensten die aanjagers zijn van 
economische groei en voordelen 
opleveren voor de maatschappij als 
geheel, 

Or. fr

Amendement 36
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat nationale en 
regionale overheidsinstituten nog steeds 
grotendeels via eigen strategieën werken, 
wat tot kostbare doublures en 
versnippering leidt,

Or. lt

Amendement 37
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het grote belang van 
het MKB voor de economie en de 
werkgelegenheid in de EU niet wordt 
weerspiegeld in de mate waarin zij 
toegang hebben tot de O&O&I-middelen 
van de EU,

H. overwegende het grote belang van de 
industrie en het MKB voor de economie 
en de werkgelegenheid in de EU en de 
behoefte derhalve aan vereenvoudiging en 
het terugdringen van bureaucratie om de 
toegang en deelname van het MKB 
alsmede de industrie als zodanig te 
vergroten,
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Or. en

Amendement 38
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het grote belang van 
het MKB voor de economie en de 
werkgelegenheid in de EU niet wordt 
weerspiegeld in de mate waarin zij toegang 
hebben tot de O&O&I-middelen van de 
EU,

H. overwegende dat het grote belang van 
het MKB voor de economie en de 
werkgelegenheid in de EU niet wordt 
weerspiegeld in de mate waarin zij 
deelnemen aan de O&O&I-middelen van 
de EU, stelt vast dat gezamenlijk werk met 
de industrie aanzienlijke investeringen 
van de industrie in O&O&I heeft
bevorderd,

Or. en

Amendement 39
Edit Herczog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het grote belang van 
het MKB voor de economie en de 
werkgelegenheid in de EU niet wordt 
weerspiegeld in de mate waarin zij toegang 
hebben tot de O&O&I-middelen van de 
EU,

H. overwegende dat het grote belang van 
het MKB voor de economie en de 
werkgelegenheid in de EU niet wordt 
weerspiegeld in de mate waarin zij toegang 
hebben tot de O&O&I-middelen van de 
EU; overwegende dat de deelname van het 
mkb in O&O&I-projecten het percentage 
van 15% moet bereiken, ten einde het 
concurrentievermogen van Europa te 
bevorderen,

Or. en

Amendement 40
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat een verandering 
tot uitdrukking zou moeten komen in het 
GSK in termen van prioritaire gebieden 
en toegewezen begrotingen, ten einde aan 
te sluiten bij de ambitie van de EU de 
belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen, zoals klimaatverandering, 
een efficiënt gebruik van energie en 
hulpbronnen, aan te gaan; overwegende 
dat fondsen bestemd voor onderzoek op 
het gebied van duurzame energie 
tegenwoordig het kleinste deel uitmaken 
van het gehele kaderprogramma, wat 
indruist tegen de doelstellingen van de EU 
op dit gebied,

Or. en

Amendement 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat mondiale sociale 
uitdagingen oplossingen op mondiaal 
niveau vereisen, inclusief het 
gebruikmaken van bestaande en het 
creëren van nieuwe 
samenwerkingsverbanden waar partners 
uit alle lidstaten in participeren. Betere 
integratie van het supranationale 
onderzoekssysteem en instrumenten die 
zijn gericht op het MKB zijn van 
fundamentele betekenis voor het 
overwinnen van die uitdagingen,

Or. pl

Amendement 42
Britta Thomsen
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Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat er in het licht van 
de wereldwijde crisis een nieuw 
paradigma moet worden ontwikkeld voor 
het EU-onderzoek, waarbij men niet 
langer vasthoudt aan rigide thema's, 
maar zich richt op de grote 
maatschappelijke uitdagingen waarmee 
de wereld wordt geconfronteerd,

Or. da

Amendement 43
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat in de "Europa 
2020-strategie" onderzoek en 
ontwikkeling worden beschouwd als 
kernelementen voor een intelligente, 
duurzame en solidaire groei,

Or. fr

Amendement 44
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat KP7 op dezelfde 
algemene principes gebaseerd moet zijn 
als EOR,

Or. en

Amendement 45
Britta Thomsen
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Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat 
armoedegerelateerde en verwaarloosde 
ziektes economische ontwikkeling 
belemmeren, met name in 
ontwikkelingslanden, overwegende dat 
deze ziektes meer dan een miljard mensen 
treffen en ieder jaar miljoenen doden 
veroorzaken,

Or. en

Amendement 46
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het groenboek van de 
Europese Commissie waarin een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
(GSK) voor EU-financiering van 
onderzoek en innovatie wordt vastgesteld, 
en is van mening dat de kern van het 
nieuwe GSK zou moeten bestaan uit de 
onderlinge afstemming van de EU-
onderzoeksprogramma's en -
financieringsregelingen;

1. is verheugd over het groenboek van de 
Europese Commissie waarin een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
(GSK) voor EU-financiering van 
onderzoek en innovatie wordt vastgesteld;
is van mening dat de kern van het nieuwe 
GSK zou moeten bestaan uit de onderlinge 
afstemming van de EU-
onderzoeksprogramma's en -
financieringsregelingen; in geen geval mag 
een dergelijke structuur er evenwel toe 
leiden dat de wetenschap van de 
universiteiten en de hogescholen bij de 
wedstrijd om de schaarser wordende 
financiële middelen wordt benadeeld;

Or. de

Amendement 47
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het groenboek van de 
Europese Commissie waarin een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
(GSK) voor EU-financiering van 
onderzoek en innovatie wordt vastgesteld, 
en is van mening dat de kern van het 
nieuwe GSK zou moeten bestaan uit de 
onderlinge afstemming van de EU-
onderzoeksprogramma's en -
financieringsregelingen;

1. is verheugd over het groenboek van de 
Europese Commissie waarin een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
(GSK) voor EU-financiering van 
onderzoek en innovatie wordt vastgesteld, 
en is van mening dat de kern van het 
nieuwe GSK zou moeten bestaan uit de 
onderlinge afstemming van de EU-
onderzoeksprogramma's en -
financieringsregelingen; een afstemming 
die vorm moet krijgen in een 
systeembenadering die is gericht op het 
integreren van doelstellingen, deelnemers, 
strategieën en instrumenten;

Or. it

Amendement 48
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het groenboek van de 
Europese Commissie waarin een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
(GSK) voor EU-financiering van 
onderzoek en innovatie wordt vastgesteld, 
en is van mening dat de kern van het 
nieuwe GSK zou moeten bestaan uit de 
onderlinge afstemming van de EU-
onderzoeksprogramma's en -
financieringsregelingen;

1. is verheugd over het groenboek van de 
Europese Commissie waarin een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
(GSK) voor EU-financiering van 
onderzoek en innovatie wordt vastgesteld, 
en is van mening dat de kern van het 
nieuwe GSK zou moeten bestaan uit de 
onderlinge afstemming van het bestaande 
communautaire beleid op het gebied van 
onderzoek en innovatie en de hiermee in 
verband staande 
financieringsprogramma's;

Or. it

Amendement 49
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het groenboek van de 
Europese Commissie waarin een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
(GSK) voor EU-financiering van 
onderzoek en innovatie wordt vastgesteld, 
en is van mening dat de kern van het 
nieuwe GSK zou moeten bestaan uit de 
onderlinge afstemming van de EU-
onderzoeksprogramma's en –
financieringsregelingen;

1. is verheugd over het groenboek van de 
Europese Commissie waarin een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
(GSK) voor EU-financiering van 
onderzoek en innovatie wordt vastgesteld, 
en is van mening dat de kern van het 
nieuwe GSK zou moeten bestaan uit het 
aantrekkelijker en toegankelijker maken 
van de EU-onderzoeksprogramma's en –
financieringsregelingen voor alle 
deelnemers;

Or. en

Amendement 50
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het groenboek van de 
Europese Commissie waarin een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
(GSK) voor EU-financiering van 
onderzoek en innovatie wordt vastgesteld, 
en is van mening dat de kern van het 
nieuwe GSK zou moeten bestaan uit de 
onderlinge afstemming van de EU-
onderzoeksprogramma's en -
financieringsregelingen;

1. is verheugd over het groenboek van de 
Europese Commissie waarin een 
gemeenschappelijk strategisch kader 
(GSK) voor EU-financiering van 
onderzoek en innovatie wordt vastgesteld, 
en is van mening dat de kern van het 
nieuwe GSK zou moeten bestaan uit de 
onderlinge afstemming van de 
onderzoeksprogramma's en 
financieringsregelingen van de Europese 
Unie en de lidstaten;

Or. fr

Amendement 51
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Marisa Matias, Jean-
Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. dringt aan op een eensgezinde 
publieke en particuliere inspanning op 
Europees en nationaal niveau om de 
doelstelling van Europa 2020 van 3% van 
het bruto binnenlands product (bbp) te 
besteden aan O&O, het bereiken van de 
totstandkoming van een Europese 
Onderzoeksruimte (EOR) en van een 
'Innovatie Unie'; dringt er bij de EU-
instellingen en de lidstaten op aan zonder 
verdere vertraging een akkoord te 
bereiken over een specifieke routekaart 
om deze doelstelling te bereiken, en wijst 
op het enorme economische engagement 
dat deze doelstelling met zich meebrengt, 
jaarlijks oplopend tot rond de 130 miljard 
euro voor zowel de EU-begroting als voor 
de nationale begrotingen en twee maal 
zoveel voor de particuliere sector;

Or. en

Amendement 52
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verwelkomt het kerninitiatief 
"Innovatie-Unie" dat een strategische 
geïntegreerde aanpak steunt van 
wetenschappelijk onderzoek en innovatie 
en dat het kader en de doelstellingen 
omvat tot de realisering waarvan de 
toekomstige onderzoeks- en 
innovatiefinanciering van de EU moet 
bijdragen op basis van de bepalingen van 
de Verdragen;

Or. lt

Amendement 53
Britta Thomsen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept dat er een sterke 
koppeling tussen het GSK en het 
kerninitiatief nieuwe vaardigheden en 
banen moet worden gewaarborgd om het 
werkgelegenheidspotentieel van het 
kaderprogramma te benutten;

Or. da

Amendement 54
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat EU-
onderzoeksfondsen en -programma's, de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
verschillende doelen hebben en om die 
reden gescheiden moeten blijven, zij het 
op complementaire basis;

2. is van mening dat EU-onderzoeks- en 
innovatiefondsen en -programma's, de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
verschillende doelen hebben, het creëren 
van onderlinge synergieën, gericht op het 
aangaan van onze grote 
gemeenschappelijke maatschappelijke 
uitdagingen (te weten demografische 
veranderingen, duurzaam beheer van 
hulpbronnen en een stabiele en 
rechtvaardige economische basis), moet 
echter een vereiste zijn voor alle EU-
financiering en -programma's;

Or. en

Amendement 55
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat EU-
onderzoeksfondsen en -programma's, de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 

2. is van mening dat meer synergieën 
moeten worden ontwikkeld tussen EU-
onderzoeksfondsen en -programma's, de 
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verschillende doelen hebben en om die 
reden gescheiden moeten blijven, zij het 
op complementaire basis;

Structuurfondsen en het Cohesiefonds, om
op efficiëntere wijze slimme 
specialisering, bijvoorbeeld door het 
versterken van de ontwikkeling van 
clusters, te stimuleren;

Or. en

Amendement 56
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat EU-
onderzoeksfondsen en -programma's, de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
verschillende doelen hebben en om die 
reden gescheiden moeten blijven, zij het op 
complementaire basis;

2. is van mening dat EU-
onderzoeksfondsen en -programma's, de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
verschillende doelen hebben en om die 
reden gescheiden moeten blijven, zij het op 
complementaire basis en met 
doelstellingen die uiteindelijk synergetisch 
van aard zijn zoals de ontwikkeling en de 
bevordering van excellentie en de banden 
tussen de academische wereld, de 
publieke onderzoekscentra en de industrie 
binnen de verschillende regionale 
werkelijkheden;

Or. it

Amendement 57
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat EU-
onderzoeksfondsen en -programma's, de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
verschillende doelen hebben en om die 
reden gescheiden moeten blijven, zij het op 
complementaire basis;

2. is van mening dat EU-
onderzoeksfondsen en -programma's, de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
verschillende doelen hebben en om die 
reden gescheiden moeten blijven, zij het op 
complementaire basis; roept op tot een 
helderder en systematischer coördinatie 
die is gericht op de stimulering van 
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intelligente specialisatie in regio's;

Or. es

Amendement 58
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat EU-
onderzoeksfondsen en -programma's, de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
verschillende doelen hebben en om die 
reden gescheiden moeten blijven, zij het op 
complementaire basis;

2. is van mening dat EU-
onderzoeksfondsen en -programma's, de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
verschillende doelen hebben en om die 
reden gescheiden moeten blijven, zij het op 
complementaire basis en onderlinge 
synergieën moeten worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 59
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat EU-
onderzoeksfondsen en -programma's, de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
verschillende doelen hebben en om die 
reden gescheiden moeten blijven, zij het op 
complementaire basis;

2. is van mening dat EU-
onderzoeksfondsen en -programma's, de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
verschillende doelen hebben en om die 
reden gescheiden moeten blijven, zij het op 
flexibele en complementaire basis;

Or. en

Amendement 60
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat EU- 2. is van mening dat EU-
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onderzoeksfondsen en -programma's, de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
verschillende doelen hebben en om die 
reden gescheiden moeten blijven, zij het op 
complementaire basis;

onderzoeksfondsen en -programma's, de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
verschillende doelen hebben en om die 
reden gescheiden moeten blijven, zij het op 
complementaire basis, in voorkomend 
geval;

Or. en

Amendement 61
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. dringt bij de Commissie aan op het 
tot stand brengen van een eenvoudig en 
toegankelijk systeem om innovatie te 
versnellen, te investeren in O&O&I-
projecten om de grote maatschappelijke 
uitdagingen aan te gaan en een werkelijk 
holistische aanpak te hebben; verzoekt 
tegelijkertijd dringend een sterke basis 
van excellentie in basisonderzoek te 
handhaven, voortbouwend op het succes 
van de Europese Onderzoeksraad;

Or. en

Amendement 62
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt het vermogen van de 
regio's contacten tot stand te brengen via 
de opzet van netwerken van excellentie en 
vraagt de Commissie rekening te houden 
met de toegevoegde waarde van 
onderzoeksprojecten die de steun hebben 
van regionale overheden;

Or. it
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Amendement 63
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vestigt de aandacht op het belang van
handhaving van het convergentiebeleid, 
en verzoekt de Commissie om een 
stairway to excellence ("weg naar 
excellentie") aan te leggen voor die 
lidstaten en regio's die in het KP zijn 
ondervertegenwoordigd door de juiste 
instrumenten te ontwikkelen ten einde de 
samenwerking tussen de lidstaten die in 
sterkere mate deelnemen en de lidstaten 
die in mindere mate deelnemen te 
versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

3. benadrukt het belang van de 
Structuurfondsen - en het Cohesiefonds
om de ontwikkeling van toonaangevend 
en excellent onderzoek in alle delen van 
de Unie te ondersteunen;

Or. en

Amendement 64
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
de juiste instrumenten te ontwikkelen ten 
einde de samenwerking tussen de lidstaten 
die in sterkere mate deelnemen en de 
lidstaten die in mindere mate deelnemen 
te versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in 
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd;
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Or. en

Amendement 65
Christian Ehler, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Edit 
Herczog, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-
Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
de juiste instrumenten te ontwikkelen ten 
einde de samenwerking tussen de lidstaten 
die in sterkere mate deelnemen en de 
lidstaten die in mindere mate deelnemen te 
versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in 
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
de juiste instrumenten te ontwikkelen ten 
einde de samenwerking tussen de lidstaten 
die in sterkere mate deelnemen en de 
lidstaten die in mindere mate deelnemen te 
versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in 
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden; is van mening dat de 
Structuurfondsen volledig moeten worden 
ingezet om de capaciteitsopbouw in de 
regio's te ondersteunen door specifieke 
activiteiten, gericht op het stichten van 
centra voor toponderzoek, het 
moderniseren van universiteiten, de 
aanschaf van wetenschappelijke 
apparatuur, lokale technologie 
overdracht, steun aan beginnende en 
afgesplitste bedrijven (spin-offs), en lokale 
interactie tussen industrie en 
universiteiten; is van mening dat hierdoor 
een 'stairway of excellence' kan worden 
ontwikkeld, die ertoe leidt dat deze regio's 
volledig kunnen deelnemen aan het 
Gezamenlijk Strategisch Kader voor 
Onderzoek en Innovatie, gebaseerd op 
kwaliteit en excellentie;

Or. en
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Amendement 66
Edit Herczog, Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
de juiste instrumenten te ontwikkelen ten 
einde de samenwerking tussen de lidstaten 
die in sterkere mate deelnemen en de 
lidstaten die in mindere mate deelnemen te 
versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in 
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
de juiste instrumenten te ontwikkelen ten 
einde de samenwerking tussen de lidstaten 
die in sterkere mate deelnemen en de 
lidstaten die in mindere mate deelnemen te 
versterken, alsook door meer synergie tot 
stand te brengen tussen programma's van 
lidstaten en Europese programma's met 
als doel redundantie te vermijden en de 
menselijke capaciteitsopbouw en 
infrastructuur in laatstgenoemde lidstaten 
aanzienlijk uit te breiden; dringt erop aan 
het financieringspercentage van elk 50% 
tussen de EU en de industriële sector 
strikt te handhaven;

Or. en

Amendement 67
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, 
en verzoekt de Commissie om een stairway 
to excellence ("weg naar excellentie") aan 
te leggen voor die lidstaten en regio's die 
in het KP zijn ondervertegenwoordigd 
door de juiste instrumenten te ontwikkelen 
ten einde de samenwerking tussen de 
lidstaten die in sterkere mate deelnemen en 
de lidstaten die in mindere mate deelnemen 

3. vestigt de aandacht op het belang van de 
aanleg van een stairway to excellence
("weg naar excellentie") voor die lidstaten 
die in beperkte mate deelnemen aan het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling en vraagt de 
commissie om de juiste instrumenten te 
ontwikkelen ten einde de samenwerking 
tussen de lidstaten die in sterkere mate 
deelnemen en de lidstaten die in mindere 
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te versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in 
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

mate deelnemen te versterken en de 
menselijke capaciteitsopbouw en 
infrastructuur in laatstgenoemde lidstaten 
aanzienlijk uit te breiden;

Or. fr

Amendement 68
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
de juiste instrumenten te ontwikkelen ten 
einde de samenwerking tussen de lidstaten 
die in sterkere mate deelnemen en de 
lidstaten die in mindere mate deelnemen te 
versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in 
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
effectief gebruik te maken van de haar ter 
beschikking staande instrumenten en 
door, indien zij dit noodzakelijk acht, 
nieuwe, juiste instrumenten te ontwikkelen 
ten einde de samenwerking tussen de 
lidstaten die in sterkere mate deelnemen en 
de lidstaten die in mindere mate deelnemen 
te versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in 
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

Or. el

Amendement 69
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 



PE467.207v01-00 34/100 AM\870996NL.doc

NL

het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
de juiste instrumenten te ontwikkelen ten 
einde de samenwerking tussen de lidstaten 
die in sterkere mate deelnemen en de 
lidstaten die in mindere mate deelnemen te 
versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

het KP zijn ondervertegenwoordigd, op 
basis van hun respectieve krachten en 
waarde die zij in de EU in kunnen 
brengen, door de juiste instrumenten te 
ontwikkelen ten einde de samenwerking 
tussen de lidstaten die in sterkere mate 
deelnemen en de lidstaten die in mindere 
mate deelnemen te versterken en de 
menselijke capaciteitsopbouw en 
infrastructuur in laatstgenoemde lidstaten 
aanzienlijk uit te breiden;

Or. en

Amendement 70
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
de juiste instrumenten te ontwikkelen ten 
einde de samenwerking tussen de lidstaten 
die in sterkere mate deelnemen en de 
lidstaten die in mindere mate deelnemen te 
versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in 
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die 
economisch zwakker en sociaal 
kwetsbaarder zijn, en in het KP zijn 
ondervertegenwoordigd door de juiste 
instrumenten te ontwikkelen ten einde de 
samenwerking tussen de lidstaten die in 
sterkere mate deelnemen en de lidstaten die 
in mindere mate deelnemen te versterken 
en de menselijke capaciteitsopbouw en 
infrastructuur in laatstgenoemde lidstaten 
aanzienlijk uit te breiden;

Or. lt

Amendement 71
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
de juiste instrumenten te ontwikkelen ten 
einde de samenwerking tussen de lidstaten 
die in sterkere mate deelnemen en de 
lidstaten die in mindere mate deelnemen te 
versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in 
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
gebruik te maken van de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds ten 
einde de samenwerking tussen de lidstaten 
die in sterkere mate deelnemen en de 
lidstaten die in mindere mate deelnemen te 
versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in 
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 72
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan 
te leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
de juiste instrumenten te ontwikkelen ten 
einde de samenwerking tussen de lidstaten 
die in sterkere mate deelnemen en de 
lidstaten die in mindere mate deelnemen te 
versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in 
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om die lidstaten en 
regio's die in het KP zijn 
ondervertegenwoordigd meer te 
ondersteunen door de juiste instrumenten 
te ontwikkelen ten einde de samenwerking 
tussen de lidstaten die in sterkere mate 
deelnemen en de lidstaten die in mindere 
mate deelnemen te versterken en de 
menselijke capaciteitsopbouw en 
infrastructuur in laatstgenoemde lidstaten 
aanzienlijk uit te breiden;

Or. ro

Amendement 73
Pilar del Castillo Vera
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
de juiste instrumenten te ontwikkelen ten 
einde de samenwerking tussen de lidstaten 
die in sterkere mate deelnemen en de 
lidstaten die in mindere mate deelnemen te 
versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in 
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen, volgens efficiënte en duidelijke 
criteria, voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
de juiste instrumenten te ontwikkelen ten 
einde de samenwerking tussen de lidstaten 
die in sterkere mate deelnemen en de 
lidstaten die in mindere mate deelnemen te 
versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in 
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 74
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
de juiste instrumenten te ontwikkelen ten 
einde de samenwerking tussen de lidstaten 
die in sterkere mate deelnemen en de 
lidstaten die in mindere mate deelnemen te 
versterken en de menselijke 
capaciteitsopbouw en infrastructuur in 
laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit te 
breiden;

3. vestigt de aandacht op het belang van 
handhaving van het convergentiebeleid, en 
verzoekt de Commissie om een stairway to 
excellence ("weg naar excellentie") aan te 
leggen voor die lidstaten en regio's die in 
het KP zijn ondervertegenwoordigd door 
de juiste indicatoren en instrumenten te 
ontwikkelen ten einde de samenwerking 
tussen de lidstaten die in sterkere mate 
deelnemen en de lidstaten die in mindere 
mate deelnemen te versterken en de 
menselijke capaciteitsopbouw en 
infrastructuur in laatstgenoemde lidstaten 
aanzienlijk uit te breiden;

Or. it



AM\870996NL.doc 37/100 PE467.207v01-00

NL

Amendement 75
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat de uitschrijving 
van een wedstrijd tot oprichting van 
centra voor toponderzoek in minder 
begunstigde regio's een geschikt 
instrument is voor de ontwikkeling van de 
Europese onderzoeksruimte; is verder van 
mening dat de verstrekking van financiële 
middelen in de vorm van een wedstrijd 
voor sterkere dynamiek en creativiteit 
zorgt, wat ertoe kan leiden dat ook in 
structureel zwakke regio's nieuwe 
vestigingen voor onderzoek en 
technologie tot stand komen met 
duurzame werkgelegenheid; is van 
oordeel dat aan deze wedstrijd teams 
moeten meedoen die uit een 
internationaal bekende 
onderzoeksrichting en een minder 
begunstigde regio bestaan; is het ermee 
eens dat de wetenschappelijke concepten 
van de oprichtingsvoorstellen op basis van 
het excellentiebeginsel worden 
beoordeeld, en tegelijkertijd de regio een 
op duurzaamheid gericht integraal plan 
moet opstellen, waarin de regio 
bijvoorbeeld met ondersteuning van 
middelen uit de structuurfondsen en door 
middel van toepasselijke 
randvoorwaarden voor een goede 
infrastructuur voor onderzoek en een 
innovatievriendelijk klimaat zorgt;

Or. de

Amendement 76
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. nodigt de Commissie uit de eigen 
jaarlijkse en meerjarige 
werkprogramma's te integreren door ex-
ante analyses uit te voeren die een beeld 
geven van de te verwachten regionale 
effecten van mogelijk te financieren 
onderzoek en innovatie om zo een beter 
geografisch evenwicht te verzekeren als 
het gaat om de mogelijkheden voor 
toegang tot financiering; 

Or. it

Amendement 77
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie 
transnationale O&O-activiteiten te 
ondersteunen, door de doelstellingen van 
het Cohesiebeleid en wetenschappelijke 
excellentie met elkaar te verbinden; is van 
mening dat deze synergie een stimulans 
zou kunnen zijn om de kloof tussen 
minder en meer ontwikkelde regio's op 
wetenschappelijk gebied te overbruggen;

Or. en

Amendement 78
Krišjānis Kariņš

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat een sterke 
infrastructuur het concurrentievermogen 
van de lidstaten en regio's vergroot en 
daardoor de mogelijkheden om deel te 
nemen aan EU-onderzoeksfondsen en 
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-programma's;

Or. en

Amendement 79
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. brengt de rol van de regio's en de 
grote regionale clusters onder de 
aandacht bij de verwezenlijking en de 
implementering van Europese 
onderzoeksprogramma's, mede gezien de 
stevige verankering in de regionale 
werkelijkheid van ondernemingen en 
diensten alsmede van centra voor 
onderzoek en onderwijs;

Or. it

Amendement 80
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. benadrukt de noodzaak om 
bedrijfsketens, bedrijfsdistricten en sterk 
gespecialiseerde bedrijfsnetwerken op 
waarde te schatten, omdat deze bijdragen 
aan het bevorderen van Europese 
excellentie binnen en buiten Europa en 
benadrukt dat het noodzakelijk is de 
vorming van nieuwe industriële clusters te 
bevorderen;

Or. it

Amendement 81
Gunnar Hökmark
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat, hoewel excellentie 
beschouwd wordt als het belangrijkste 
algemene criterium voor financiering, 
bedacht moet worden dat de aard van de 
excellentie verschilt per soort deelnemer
of de aard van het onderzoek en 
innovatieproject (het excellentie-criterium 
voor een onderzoeksinstelling is niet 
hetzelfde als voor een individuele 
onderzoeker of voor een MKB-bedrijf, en 
verschilt ook naar gelang het om 
projecten van fundamenteel of toegepast 
onderzoek gaat);

4. herinnert eraan dat wetenschappelijke
excellentie het belangrijkste algemene 
criterium voor de Europese financiering 
van onderzoek moet zijn; is van mening 
dat de geloofwaardigheid van het 
kaderprogramma gebaseerd is op 
wetenschappelijke kwaliteit, die niet
gekwalificeerd moet worden door andere 
middelen;

Or. en

Amendement 82
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat, hoewel excellentie 
beschouwd wordt als het belangrijkste 
algemene criterium voor financiering, 
bedacht moet worden dat de aard van de 
excellentie verschilt per soort deelnemer 
of de aard van het onderzoek en 
innovatieproject (het excellentie-criterium 
voor een onderzoeksinstelling is niet 
hetzelfde als voor een individuele 
onderzoeker of voor een MKB-bedrijf, en 
verschilt ook naar gelang het om 
projecten van fundamenteel of toegepast 
onderzoek gaat);

4. herinnert eraan dat, hoewel excellentie 
beschouwd wordt als het belangrijkste 
algemene criterium voor financiering, 
bedacht moet worden dat de
uitgangssituatie verschilt voor de 
verschillende spelers en daarom elke 
speler gestimuleerd moet worden met de 
juiste maatregelen al naargelang de 
omstandigheden;

Or. es

Amendement 83
Bendt Bendtsen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat, hoewel excellentie 
beschouwd wordt als het belangrijkste 
algemene criterium voor financiering, 
bedacht moet worden dat de aard van de 
excellentie verschilt per soort deelnemer
of de aard van het onderzoek en 
innovatieproject (het excellentie-criterium 
voor een onderzoeksinstelling is niet 
hetzelfde als voor een individuele 
onderzoeker of voor een MKB-bedrijf, en 
verschilt ook naar gelang het om 
projecten van fundamenteel of toegepast 
onderzoek gaat);

4. herinnert eraan dat excellentie 
beschouwd wordt als het belangrijkste 
algemene criterium voor financiering, en
dat deze ongecompliceerdheid het 
belangrijkst is om waar te krijgen voor de 
beperkte EU-gelden;

Or. en

Amendement 84
Edit Herczog, Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat, hoewel excellentie
beschouwd wordt als het belangrijkste 
algemene criterium voor financiering, 
bedacht moet worden dat de aard van de 
excellentie verschilt per soort deelnemer of 
de aard van het onderzoek en 
innovatieproject (het excellentie-criterium 
voor een onderzoeksinstelling is niet 
hetzelfde als voor een individuele 
onderzoeker of voor een MKB-bedrijf, en 
verschilt ook naar gelang het om 
projecten van fundamenteel of toegepast 
onderzoek gaat);

4. is ervan overtuigd dat het principe van
excellentie binnen het Europese 
onderzoeksgebied de basis blijft voor het 
toekomstige concurrentievermogen van 
Europa; herinnert eraan dat de aard van 
de excellentie verschilt per soort deelnemer 
of de aard van het onderzoek en 
innovatieproject; benadrukt dat technische 
verbetering, innovatie en ontwikkeling 
van nieuwe markten de belangrijkste 
criteria voor de industrie en toegepast 
onderzoek moeten zijn; is ervan overtuigd 
dat cohesie-instrumenten, zoals 
Structuurfondsen de ontwikkeling van 
excellentie en capaciteitsopbouw zouden 
moeten versterken door een beter 
concurrentievermogen met onderzoek en
innovatie op regionaal niveau;

Or. en
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Amendement 85
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert Reul, 
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika 
Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat, hoewel excellentie
beschouwd wordt als het belangrijkste 
algemene criterium voor financiering, 
bedacht moet worden dat de aard van de 
excellentie verschilt per soort deelnemer of 
de aard van het onderzoek en 
innovatieproject (het excellentie-criterium 
voor een onderzoeksinstelling is niet 
hetzelfde als voor een individuele 
onderzoeker of voor een MKB-bedrijf, en
verschilt ook naar gelang het om 
projecten van fundamenteel of toegepast 
onderzoek gaat);

4. is ervan overtuigd dat het principe van 
excellentie binnen het Europese 
onderzoeksgebied de basis blijft voor het 
toekomstige concurrentievermogen van 
Europa; herinnert eraan dat de aard van 
de excellentie verschilt per soort 
deelnemer of de aard van het onderzoek 
en innovatieproject; is ervan overtuigd dat 
cohesie-instrumenten, zoals 
Structuurfondsen, de ontwikkeling van 
excellentie en capaciteitsopbouw zouden 
moeten versterken door een beter 
concurrentievermogen met onderzoek en 
innovatie op regionaal niveau;

Or. en

Amendement 86
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat, hoewel excellentie 
beschouwd wordt als het belangrijkste 
algemene criterium voor financiering, 
bedacht moet worden dat de aard van de 
excellentie verschilt per soort deelnemer of 
de aard van het onderzoek en 
innovatieproject (het excellentie-criterium 
voor een onderzoeksinstelling is niet 
hetzelfde als voor een individuele 
onderzoeker of voor een MKB-bedrijf, en
verschilt ook naar gelang het om 
projecten van fundamenteel of toegepast 

4. herinnert eraan dat, hoewel excellentie 
beschouwd wordt als een van de
belangrijkste algemene criteria voor 
financiering van onderzoek, bedacht moet 
worden dat de aard van de excellentie 
verschilt per soort deelnemer (het 
excellentie-criterium voor een 
onderzoeksinstelling is niet hetzelfde als 
voor een individuele onderzoeker of voor 
een MKB-bedrijf), of de precieze aard van 
onderzoek en innovatie (aan innovatie 
gerelateerde activiteiten zoals 
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onderzoek gaat); demonstraties en grootschalige 
testprojecten vereisen andere criteria voor 
succes);

Or. en

Amendement 87
Hannu Takkula, Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat, hoewel excellentie 
beschouwd wordt als het belangrijkste 
algemene criterium voor financiering, 
bedacht moet worden dat de aard van de 
excellentie verschilt per soort deelnemer of 
de aard van het onderzoek en 
innovatieproject (het excellentie-criterium 
voor een onderzoeksinstelling is niet 
hetzelfde als voor een individuele 
onderzoeker of voor een MKB-bedrijf, en
verschilt ook naar gelang het om projecten 
van fundamenteel of toegepast onderzoek 
gaat);

4. herinnert eraan dat excellentie het 
belangrijkste overkoepelende principe en
criterium voor financiering van O&O is, 
maar bedacht moet worden dat de aard van 
de excellentie verschilt per soort deelnemer
of de aard van het onderzoek en 
innovatieproject (het excellentie-criterium 
voor een onderzoeksinstelling is niet 
hetzelfde als voor een individuele 
onderzoeker of voor een MKB-bedrijf, en
verschilt ook naar gelang het om projecten 
van fundamenteel of toegepast onderzoek 
gaat);

Or. en

Amendement 88
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat, hoewel excellentie 
beschouwd wordt als het belangrijkste 
algemene criterium voor financiering, 
bedacht moet worden dat de aard van de 
excellentie verschilt per soort deelnemer of 
de aard van het onderzoek en 
innovatieproject (het excellentie-criterium 
voor een onderzoeksinstelling is niet 
hetzelfde als voor een individuele 
onderzoeker of voor een MKB-bedrijf, en

4. herinnert eraan dat excellentie 
beschouwd wordt als het algemene 
criterium voor financiering, dat echter de 
beoordeling van de excellentie verschilt 
per soort deelnemer of de precieze aard van 
het onderzoek en innovatieproject (het 
excellentie-criterium voor een 
onderzoeksinstelling is niet hetzelfde als 
voor een individuele onderzoeker of voor 
een MKB-bedrijf, en verschilt ook naar 
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verschilt ook naar gelang het om projecten 
van fundamenteel of toegepast onderzoek 
gaat);

gelang het om projecten van fundamenteel 
of toegepast onderzoek gaat);

Or. en

Amendement 89
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat, hoewel excellentie 
beschouwd wordt als het belangrijkste 
algemene criterium voor financiering, 
bedacht moet worden dat de aard van de 
excellentie verschilt per soort deelnemer of 
de aard van het onderzoek en 
innovatieproject (het excellentie-criterium 
voor een onderzoeksinstelling is niet 
hetzelfde als voor een individuele 
onderzoeker of voor een MKB-bedrijf, en 
verschilt ook naar gelang het om projecten 
van fundamenteel of toegepast onderzoek 
gaat);

4. herinnert eraan dat, hoewel excellentie 
beschouwd wordt als het belangrijkste 
criterium voor financiering, bedacht moet 
worden dat de aard van de excellentie 
verschilt per soort deelnemer of de aard 
van het onderzoek en innovatieproject (het 
excellentie-criterium voor een 
onderzoeksinstelling is niet hetzelfde als 
voor een individuele onderzoeker of voor 
een MKB-bedrijf, en verschilt ook naar 
gelang het om projecten van fundamenteel 
of toegepast onderzoek gaat);

Or. en

Amendement 90
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is van mening dat wetenschappelijke 
excellentie het belangrijkste criterium is 
voor toewijzing van concurrerende 
financiering voor onderzoek, stelt echter 
vast dat het gebruikmaken van structurele 
fondsen voor O&O tot nu toe nog niet 
voldoende toereikende resultaten heeft 
opgeleverd met betrekking tot het 
overbruggen van de prestatiekloof op het 
gebied van onderzoek en innovatie tussen 
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lidstaten, vestigt de aandacht op het 
belang van het bereiken van deze 
doelstelling om te vermijden dat de 
Europese economie op twee snelheden 
draait; is van mening dat een nieuwe 
aanpak op Europees niveau nodig is om 
het niveau van het concurrentievermogen 
op het gebied van O&O te verhogen in 
achterblijvende lidstaten; is van mening 
dat het potentieel aan Europese 
programma's om excellentie te 
ontwikkelen over heel Europa, om profijt 
te trekken van de leermogelijkheden van 
toonaangevende Europese O&O-
instellingen, nog niet volledig is 
onderzocht; dringt aan op een hogere 
capaciteit van de programma's voor 
transnationale onderzoekersopleidingen, 
benadrukt dat een nieuwe aanpak nodig is 
voor transnationale twinningregelingen 
tussen universiteiten en 
onderzoeksorganisaties, beoogt een 
gezamenlijk institutioneel leerproces met 
betrekking tot governancemechanismen, 
menselijk kapitaal en IE-rechten, 
organisatieschema's van financiering, 
onderwijs, onderzoek en innovatie en het 
betrekken van het bedrijfsleven en de 
maatschappij;

Or. en

Amendement 91
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. el

Amendement 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. hekelt het gebrek aan transparantie 
en informatie inzake toekomstige 
oproepen tot indiening van voorstellen 
voor onderzoeksprojecten; waardoor 
onderzoekers en instellingen zich niet op 
tijd en goed genoeg kunnen voorbereiden; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
de verschillende actoren beter in te lichten 
over de toegang tot het kaderprogramma;

Or. de

Amendement 93
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat, om excellentie te 
bereiken en het Europese 
concurrentievermogen te verhogen, de 
beste en meest excellente
onderzoeksgemeenschappen in Europa 
moeten worden gestimuleerd om samen te 
werken met de beste 
onderzoeksgemeenschappen buiten 
Europa; is van mening dat de openstelling 
van het toekomstige GSK primair 
gebaseerd zou moeten zijn op het 
wederkerigheidsbeginsel, dat deelname 
aan programma's en activiteiten met een 
groot gemeenschappelijk belang mogelijk 
maakt;
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Or. en

Amendement 94
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt de noodzaak van het 
bevorderen van een benadering die de 
omzetting van onderzoek in innovatie 
stimuleert door onder meer de aandacht te 
concentreren op de verschillende stadia 
van de innovatieketen: onderzoek, 
ontwikkeling, demonstratie, verspreiding, 
technologische overdracht;

Or. it

Amendement 95
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert aan het belang van 
gezamenlijke technologische initiatieven 
zoals IMI voor de ontwikkeling van 
wetenschappelijke kennis in Europa;

Or. fr

Amendement 96
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. roept de Commissie op om, gelet op 
het doel van 3% van het BBP voor de 
financiering van onderzoek tot 2020 en in 
het besef dat onderzoek en innovatie de 
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enige zekere weg is naar economisch 
herstel in de EU, de mogelijkheid te 
overwegen om voor de lidstaten een 
tussentijds verplicht minimumpercentage 
voor O&O-financiering van ongeveer 1% 
van het BBP tot 2015 vast te stellen; 

Or. el

Amendement 97
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. is ervan overtuigd dat in de toekomst 
een unilaterale opening van het GSK ook 
moet worden overwogen als deze 
overeenkomt met Europese belangen en 
als de effecten afhankelijk zijn van de 
deelname van actoren uit derde landen, 
bovendien moet, om de grote uitdagingen 
aan te gaan, het toekomstige GSK een 
structuur voor algemene strategieën en 
het vaststellen van prioriteiten, waarbij 
ook niet-Europese actoren bij betrokken 
worden, vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 98
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. dringt erop aan dat de 
Commissie betrokken wordt bij de 
beoordeling van de voorstellen en de met 
de structuurfondsen en het Cohesiefonds 
gefinancierde onderzoek- en 
innovatieprogramma´s in de lidstaten die 
achterlopen wat de nationale 
onderzoekfinanciering betreft, ten einde te 
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kunnen zorgen voor een 
gemeenschappelijke toepassing van regels 
en streefdoelen, een meritocratische 
beoordeling en een optimale benutting 
van deze kredieten; 

Or. el

Amendement 99
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. benadrukt dat KP8 zich moet 
richten op onderzoek en structuren, 
waardoor een Europees mondiaal 
onderzoeksgebied tot stand kan worden 
gebracht;

Or. en

Amendement 100
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europese onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming 
van de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en
samenwerking moeten worden versterkt; 
is van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten in dit verband 
van essentieel belang is;

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van de regelgeving, en zou
financiering op EU-niveau investeringen 
op regionaal en nationaal niveau moeten 
genereren;

Or. en

Amendement 101
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europese onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; is 
van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten in dit verband van 
essentieel belang is;

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europese
grensoverschrijdende onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; is 
van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten in dit verband van 
essentieel belang is; benadrukt 
tegelijkertijd dat samenwerking met 
andere onderzoekseenheden en 
innovatieclusters buiten de EU uiterst 
belangrijk is;

Or. en

Amendement 102
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europees onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; is
van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten in dit verband van 
essentieel belang is;

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europees onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; 
dringt aan op snellere, flexibelere en 
eenvoudigere instrumenten om 
cofinanciering van projecten door de 
Commissie en lidstaten mogelijk te 
maken; is van mening dat het uitwisselen 
van informatie en resultaten in dit verband 
van essentieel belang is;

Or. en
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Amendement 103
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europees onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en
samenwerking moeten worden versterkt; is 
van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten in dit verband van 
essentieel belang is;

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europees onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit,
samenwerking, integratie en afstemming
moeten worden versterkt; is van mening 
dat de toegang tot en het delen van 
informatie en resultaten in dit verband 
alsmede voor de 
onderzoeksinfrastructuur, waaronder de 
elektronische infrastructuur, van 
essentieel belang is;

Or. it

Amendement 104
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europese onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; is 
van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten in dit verband van 
essentieel belang is;

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europese onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; is 
van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten, vereenvoudiging 
van de regels en waar mogelijk de 
convergentie ervan, in dit verband van 
essentieel belang zijn;
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Or. ro

Amendement 105
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europese onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; is 
van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten in dit verband van 
essentieel belang is;

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europese onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; is 
van mening dat samenwerking en het 
uitwisselen van informatie en resultaten in 
dit verband van essentieel belang zijn om 
financiering efficiënter te maken;

Or. en

Amendement 106
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europees onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; is 
van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten in dit verband van 
essentieel belang is;

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming en een beter samengaan van 
lokale, regionale, nationale en Europees 
onderzoeks- en innovatiestrategieën, met 
inachtneming van de kenmerken van de 
verschillende contexten, waarbij de 
mogelijkheden voor onderlinge 
complementariteit en samenwerking 
moeten worden versterkt; is van mening 
dat het uitwisselen van informatie, goede 
praktijken en resultaten in dit verband van 
essentieel belang is;

Or. el
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Amendement 107
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europees onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; is 
van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten in dit verband van 
essentieel belang is;

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europees onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt 
waardoor overlappingen of fouten worden 
vermeden; is van mening dat het 
uitwisselen van informatie en resultaten in 
dit verband van essentieel belang is;

Or. fr

Amendement 108
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europees onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; is 
van mening dat het uitwisselen van
informatie en resultaten in dit verband van 
essentieel belang is;

5. dringt aan op meer synergieën tussen
lokale, regionale, nationale en Europees 
onderzoeks- en innovatiestrategieën, met 
inachtneming van de kenmerken van de 
verschillende contexten, waarbij de 
mogelijkheden voor onderlinge 
complementariteit en samenwerking 
moeten worden versterkt; is van mening 
dat open toegang tot informatie en 
resultaten in dit verband van essentieel 
belang is;

Or. en

Amendement 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europees onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; is 
van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten in dit verband van 
essentieel belang is;

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europees onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
het probleem van 
ondervertegenwoordiging, de kenmerken 
van de verschillende contexten, waarbij de 
mogelijkheden voor onderlinge 
complementariteit en samenwerking 
moeten worden versterkt; is van mening 
dat het uitwisselen van informatie en 
resultaten in dit verband van essentieel 
belang is;

Or. pl

Amendement 110
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europees onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; is 
van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten in dit verband van 
essentieel belang is;

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming en coördinatie van lokale,
regionale, nationale en Europees 
onderzoeks- en innovatiestrategieën, met 
inachtneming van de kenmerken van de 
verschillende contexten, waarbij de 
mogelijkheden voor onderlinge 
complementariteit en samenwerking 
moeten worden versterkt; is van mening 
dat het uitwisselen van informatie en 
resultaten in dit verband van essentieel 
belang is;

Or. en

Amendement 111
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europees onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; is 
van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten in dit verband van 
essentieel belang is;

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming en coördinatie van lokale, 
regionale, nationale en Europees 
onderzoeks- en innovatiestrategieën, met 
inachtneming van de kenmerken van de 
verschillende contexten, waarbij de 
mogelijkheden voor onderlinge 
complementariteit en samenwerking 
moeten worden versterkt; is van mening 
dat het uitwisselen van informatie en 
resultaten in dit verband van essentieel 
belang is;

Or. en

Amendement 112
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming van lokale, regionale, 
nationale en Europees onderzoeks- en 
innovatiestrategieën, met inachtneming van 
de kenmerken van de verschillende 
contexten, waarbij de mogelijkheden voor 
onderlinge complementariteit en 
samenwerking moeten worden versterkt; is 
van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten in dit verband van 
essentieel belang is;

5. dringt aan op een betere onderlinge 
afstemming en synergie van lokale, 
regionale, nationale en Europees 
onderzoeks- en innovatiestrategieën, met 
inachtneming van de kenmerken van de 
verschillende contexten, waarbij de 
mogelijkheden voor onderlinge 
complementariteit en samenwerking 
moeten worden versterkt; is van mening 
dat het uitwisselen van informatie en 
resultaten in dit verband van essentieel 
belang is;

Or. it

Amendement 113
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is ervan overtuigd dat Europa de 
plicht heeft gebruik te maken van zijn 
grote potentieel aan onderzoek, 
technologie en innovatie en bij te dragen 
aan oplossingen voor de mondiale 
maatschappelijke uitdagingen, te weten:
- de demografische veranderingen als 
vergrijzende maatschappij in Europa, met 
inbegrip van leeftijdsgebonden ziektes en 
een groeiende wereldbevolking, met 
inbegrip van verwaarloosde ziektes en 
voeding, verstedelijking, sociale cohesie 
en migratie,
- de overgang naar een duurzaam beheer 
van hulpbronnen, met inbegrip van de 
duurzaamheid van waterbeheer, de
beperking van klimaatverandering , 
behoud van biodiversiteit, hernieuwbare 
energie en efficiëntie energie, efficiëntie 
van hulpbronnen, met name van 
grondstoffen en schaarse natuurlijke 
hulpbronnen,
- een sterke, stabiele en rechtvaardige 
economische basis, met inbegrip van 
economisch herstel, het vergroten van 
fundamentele en toegepaste kennis in alle 
disciplines van sociale wetenschappen en 
menswetenschappen via andere 
domeinen, zoals biologische en medische 
wetenschappen, tot aan 
sleuteltechnologieën ten einde de 
economie en de werkgelegenheid in de 
EU aan te zwengelen;

Or. en

Amendement 114
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat een beroep moet 
worden gedaan op het natuurlijke 
potentieel van alle regio's ten einde het 
Europese concurrentievermogen te 
verbeteren en te stimuleren. In dit opzicht 
vormt de noodzaak tot invoering van 
verbeteringen in het volgende 
kaderprogramma en verbetering van de 
regels van het cohesiebeleid een 
uitzonderlijke gelegenheid, waarvan 
volledig gebruik gemaakt moet worden. 
Hiertoe moet de synergie tussen de 
verschillende financieringsbronnen van 
de EU worden benut en intelligente 
specialisatie tussen de regio's worden 
gesteund;

Or. pl

Amendement 115
Edit Herczog, Christian Ehler, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herinnert aan het belang van het 
waarborgen van continuïteit van 
succesvolle instrumenten (met inbegrip 
van GTI's) tussen het zevende 
Kaderprogramma en het volgende 
Gemeenschappelijke Strategische Kader, 
in het bijzonder in de 
samenwerkingsprogramma's die 
waardevol zijn gebleken; is van mening 
dat rekening moet worden gehouden met 
de behoeftes van specifieke sectoren ten 
einde aan de Europese doelstellingen voor 
de lange termijn te voldoen, en dat er 
tevens voldoende ruimte en gelegenheid 
moeten worden overgelaten voor nieuwe 
spelers;

Or. en
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Amendement 116
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. vraagt om een onafhankelijk 
onderzoek, bijvoorbeeld door de Europese 
Rekenkamer in samenwerking met de 
nationale rekenkamers, naar de 
doelmatigheid van de uitgaven van 
publieke middelen voor onderzoek bij de
lidstaten, de Europese Unie en de 
regionale overheden; 

Or. fr

Amendement 117
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. begroet de goedkeuring van de 
Commissie van het voorstel van het 
Parlement tot het opzetten van een 'one-
stop shop', een makkelijk toegankelijk 
aanspreekpunt waar alle 
belanghebbenden, met name het MKB, 
een beroep op kunnen doen voor advies, 
financiële steun of in contact kunnen 
worden gebracht met potentiële partners;

Or. en

Amendement 118
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de Commissie op de 
zichtbaarheid van de toegevoegde waarde 
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van de EU op het gebied van onderzoek 
en innovatie te verbeteren;

Or. en

Amendement 119
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat in het GSK 
centraal moet staan dat de uiteenlopende 
aard en schaal van O&O&I-projecten, 
tezamen met het veelvoud van 
financieringsregelingen, zodanig 
georganiseerd moeten worden dat
samenhang, onderlinge afstemming en 
complementariteit zijn gewaarborgd;

6. benadrukt het feit dat in het GSK de 
uiteenlopende aard en schaal van 
O&O&I-projecten centraal moet staan en 
dringt aan op vereenvoudiging door het 
voorkomen van fragmentatie en 
bureaucratie, om samenhang, onderlinge 
afstemming en complementariteit te 
waarborgen, is van mening dat het van 
het grootste belang is dat 
financieringsregelingen van het GSK voor 
onderzoek en innovatie georganiseerd 
moeten worden op basis van één enkel 
geïntegreerd strategisch kader voor 
onderzoek, innovatie en ondernemerschap 
als noodzakelijke voorwaarde om de 
excellentie van de EU in onderzoek aan te 
laten sluiten op de markt;

Or. en

Amendement 120
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat in het GSK 
centraal moet staan dat de uiteenlopende 
aard en schaal van O&O&I-projecten, 
tezamen met het veelvoud van 
financieringsregelingen, zodanig 
georganiseerd moeten worden dat 
samenhang, onderlinge afstemming en 

6.; benadrukt het feit dat in het GSK 
centraal moet staan dat de uiteenlopende 
aard en schaal van O&O&I-projecten, 
tezamen met het veelvoud van 
financieringsregelingen, zodanig 
georganiseerd moeten worden dat 
samenhang, onderlinge afstemming en 
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complementariteit zijn gewaarborgd; complementariteit zijn gewaarborgd is van 
mening dat een moratorium op 
instrumenten overwogen moet worden tot 
bestaande instrumenten voldoende 
ontwikkeld en geëvalueerd zijn;

Or. en

Amendement 121
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat in het GSK 
centraal moet staan dat de uiteenlopende 
aard en schaal van O&O&I-projecten, 
tezamen met het veelvoud van 
financieringsregelingen, zodanig 
georganiseerd moeten worden dat 
samenhang, onderlinge afstemming en 
complementariteit zijn gewaarborgd;

6. benadrukt het feit dat in het GSK 
centraal moet staan dat de uiteenlopende 
aard en schaal van O&O&I-projecten, 
tezamen met het veelvoud van 
financieringsregelingen, zodanig 
georganiseerd moeten worden dat 
samenhang, brede representativiteit, 
onderlinge afstemming en 
complementariteit zijn gewaarborgd;

Or. pl

Amendement 122
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat in het GSK 
centraal moet staan dat de uiteenlopende 
aard en schaal van O&O&I-projecten, 
tezamen met het veelvoud van 
financieringsregelingen, zodanig 
georganiseerd moeten worden dat 
samenhang, onderlinge afstemming en 
complementariteit zijn gewaarborgd;

6. benadrukt het feit dat in het GSK 
centraal moet staan dat de uiteenlopende 
aard en schaal van O&O&I-projecten, 
tezamen met het veelvoud van 
financieringsregelingen, zodanig 
georganiseerd moeten worden dat 
samenhang, onderlinge afstemming en 
complementariteit zijn gewaarborgd en dat 
tegelijkertijd de bureaucratie waarmee de 
aanvragers van dergelijke financieringen 
worden geconfronteerd, wordt 
verminderd;
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Or. ro

Amendement 123
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat in het GSK 
centraal moet staan dat de uiteenlopende 
aard en schaal van O&O&I-projecten, 
tezamen met het veelvoud van 
financieringsregelingen, zodanig 
georganiseerd moeten worden dat 
samenhang, onderlinge afstemming en
complementariteit zijn gewaarborgd;

6. benadrukt het feit dat in het GSK 
centraal moet staan dat de uiteenlopende 
aard en schaal van O&O&I-projecten, 
tezamen met het veelvoud van 
financieringsregelingen, zodanig 
georganiseerd moeten worden dat 
samenhang, onderlinge afstemming, 
complementariteit, geschiktheid voor 
innovatie en vereenvoudiging zijn 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 124
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat in het GSK 
centraal moet staan dat de uiteenlopende 
aard en schaal van O&O&I-projecten, 
tezamen met het veelvoud van 
financieringsregelingen, zodanig 
georganiseerd moeten worden dat 
samenhang, onderlinge afstemming en 
complementariteit zijn gewaarborgd;

6. benadrukt het feit dat in het GSK 
centraal moet staan dat de uiteenlopende 
aard en schaal van O&O&I-projecten, 
tezamen met het veelvoud van 
financieringsregelingen, zodanig 
georganiseerd moeten worden dat 
samenhang, onderlinge afstemming en 
complementariteit zijn gewaarborgd en 
overlapping is vermeden;

Or. el

Amendement 125
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het feit dat in het GSK 
centraal moet staan dat de uiteenlopende 
aard en schaal van O&O&I-projecten, 
tezamen met het veelvoud van 
financieringsregelingen, zodanig 
georganiseerd moeten worden dat 
samenhang, onderlinge afstemming en
complementariteit zijn gewaarborgd;

6. benadrukt het feit dat in het GSK 
centraal moet staan dat de uiteenlopende 
aard en schaal van O&O&I-projecten, 
tezamen met het veelvoud van 
financieringsregelingen, zodanig 
georganiseerd moeten worden dat 
samenhang, onderlinge afstemming, 
complementariteit en excellentie zijn 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 126
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat het GSK zich 
primair moet concentreren op een 
begrijpelijke aanpak van een aantal grote 
maatschappelijke uitdagingen op 
Europees niveau door middel van een 
evenwichtige reeks instrumenten voor het 
hele spectrum van activiteiten van 
onderwijs en opleidingen tot 
fundamenteel en toegepast onderzoek, 
demonstratie en activiteiten op het gebied 
van commercialisering; is ervan overtuigd 
dat de drie belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen waar Europa de komende 
decennia mee te maken krijgt, en waarop 
het GSK zich met name moet 
concentreren, de volgende zijn:
- het kaderen van het model voor 
economische ontwikkeling binnen de 
fysieke beperkingen van de planeet,
- het waarborgen van sociale cohesie op 
EU-, regionaal en lokaal niveau,
- het verbeteren van de gezondheid, 
ziektepreventie, voeding en welzijn;

Or. en
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Amendement 127
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. stelt voor de toegang tot Europese 
financiering te vergemakkelijken, met 
name door de opzet van:
- een uniek contactpunt,
- het principe "één projet / één 
document",
- een internetsite waar partners kunnen 
worden gezocht,
- een overzicht van mensen die werken 
aan eenzelfde doelstelling,
- een forum voor de uitwisseling van 
goede praktijken;

Or. fr

Amendement 128
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt aan op een GSK dat verder 
gaat dan de betere overeenstemming 
tussen de verschillende bestaande 
financiële instrumenten en ondersteunt 
een nieuw politiek systeem van aanpak en 
beheer dat tegelijkertijd innovatie en 
samenwerking aanmoedigt in de 
verschillende cruciale stadia van de 
waardeketen (van materiële aanbieder tot 
eindgebruikersproduct) in Europa;

Or. en
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Amendement 129
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Marisa Matias, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. beveelt aan dat nationale en 
regionale fondsen zouden moeten 
bijdragen aan de financiering van de 
EOR, Marie Curie of 
samenwerkingsprojecten die voldoen aan 
de criteria voor excellentie, maar niet 
kunnen worden gefinancierd bij gebrek 
aan Europese fondsen;

Or. en

Amendement 130
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. beveelt aan dat de Commissie de 
mogelijkheid analyseert van het tot stand 
brengen van een exclusief Europees 
algemeen fonds, gefinancierd door de 
stuctuurfondsen, ten einde gezamenlijk 
Europees onderzoek te bevorderen;

Or. en

Amendement 131
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd, maar zorgvuldig op 
elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en 

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd, maar zorgvuldig op 
elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en 
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technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
moet zich concentreren op zijn vermogen 
om innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen en moet derhalve niet 
noodzakelijkerwijs in het volgende KP 
worden opgenomen; het volgende KP 
moet onderzoek in zijn geheel omvatten; 
en de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds moeten in nauwere 
samenwerking worden aangewend maar 
moeten wel gescheiden blijven;

technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; de delen van het 
Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
die gerelateerd zijn aan innovatie, moeten
zich concentreren op hun vermogen om 
innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen en moeten derhalve niet 
noodzakelijkerwijs in het volgende KP 
worden opgenomen; het volgende KP moet 
onderzoek in zijn geheel omvatten en 
innovatie in overeenstemming met de 
verschillende aard van de aanvragers; en 
de Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
moeten in nauwere samenwerking worden 
aangewend maar moeten wel gescheiden 
blijven;

Or. en

Amendement 132
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd, maar zorgvuldig op 
elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
moet zich concentreren op zijn vermogen 
om innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen en moet derhalve niet 
noodzakelijkerwijs in het volgende KP 
worden opgenomen; het volgende KP 
moet onderzoek in zijn geheel omvatten; 
en de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds moeten in nauwere 
samenwerking worden aangewend maar 

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd, maar zorgvuldig op 
elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
moet zich concentreren op zijn vermogen 
om innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen; het volgende KP moet 
onderzoek in zijn geheel omvatten; en de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
moeten direct worden aangewend voor het 
vergroten van de deelname aan Europese 
onderzoeksprogramma's, maar moeten 
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moeten wel gescheiden blijven; wel gescheiden blijven;

Or. pl

Amendement 133
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd, maar zorgvuldig op 
elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
moet zich concentreren op zijn vermogen 
om innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen en moet derhalve niet 
noodzakelijkerwijs in het volgende KP
worden opgenomen; het volgende KP moet 
onderzoek in zijn geheel omvatten; en de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds
moeten in nauwere samenwerking worden 
aangewend maar moeten wel gescheiden 
blijven;

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd, maar in nauw verband 
met elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en
technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
moet zich concentreren op zijn vermogen 
om innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen en moet derhalve niet 
noodzakelijkerwijs in het volgende KP
worden opgenomen; het volgende KP moet 
onderzoek en innovatie in zijn geheel 
omvatten; en de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds moeten in meer gerichte 
aanpak worden aangewend maar moeten 
wel gescheiden blijven;

Or. en

Amendement 134
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert Reul, 
Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Pilar del Castillo Vera, 
Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd maar zorgvuldig op 

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd maar zorgvuldig op 
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elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
moet zich concentreren op zijn vermogen 
om innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen en moet derhalve niet 
noodzakelijkerwijs in het volgende KP 
worden opgenomen; het volgende KP moet 
onderzoek in zijn geheel omvatten; en de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
moeten in nauwere samenwerking worden 
aangewend maar moeten wel gescheiden 
blijven;

elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
moet zich concentreren op zijn vermogen 
om innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen en moet derhalve niet 
noodzakelijkerwijs in het volgende KP 
worden opgenomen; het volgende KP moet 
onderzoek in zijn geheel omvatten; en de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
moeten in nauwere samenwerking worden 
aangewend maar moeten wel gescheiden 
blijven; is van mening dat gezamenlijke 
projecten de ruggengraat van het GSK 
moeten blijven;

Or. en

Amendement 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd maar zorgvuldig op 
elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
moet zich concentreren op zijn vermogen 
om innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen en moet derhalve niet 
noodzakelijkerwijs in het volgende KP 
worden opgenomen; het volgende KP moet 
onderzoek in zijn geheel omvatten; en de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
moeten in nauwere samenwerking worden 
aangewend maar moeten wel gescheiden 

7. is ervan overtuigd dat het 
Kaderprogramma de kern van het GSK is, 
dat de verschillende taken toch 
afzonderlijk moeten worden uitgevoerd 
maar wel in nauw partnerschap op elkaar 
moeten worden afgestemd: het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie 
(EIT) moet hoofdzakelijk als een netwerk 
van kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIG's) opereren; het Kaderprogramma 
voor concurrentievermogen en innovatie 
(CIP) moet zich concentreren op zijn 
vermogen om innoverende MKB-bedrijven 
te ondersteunen en moet derhalve niet 
noodzakelijkerwijs in het volgende KP 
worden opgenomen; het volgende KP moet 
onderzoek in zijn geheel omvatten; en de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
moeten in nauwere samenwerking worden 
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blijven; aangewend maar moeten wel gescheiden 
blijven;

Or. en

Amendement 136
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd, maar zorgvuldig op 
elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
moet zich concentreren op zijn vermogen 
om innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen en moet derhalve niet 
noodzakelijkerwijs in het volgende KP 
worden opgenomen; het volgende KP moet 
onderzoek in zijn geheel omvatten; en de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
moeten in nauwere samenwerking worden 
aangewend maar moeten wel gescheiden 
blijven;

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd, maar zorgvuldig op 
elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
moet zich concentreren op zijn vermogen 
om innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen en moet derhalve niet 
noodzakelijkerwijs in het volgende KP 
worden opgenomen; het volgende KP moet 
fundamenteel en toegepast onderzoek in 
zijn geheel omvatten; en de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
moeten in nauwere samenwerking worden 
aangewend maar moeten wel gescheiden 
blijven;

Or. en

Amendement 137
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd, maar zorgvuldig op 

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd, maar zorgvuldig op 
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elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
moet zich concentreren op zijn vermogen 
om innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen en moet derhalve niet 
noodzakelijkerwijs in het volgende KP 
worden opgenomen; het volgende KP moet 
onderzoek in zijn geheel omvatten; en de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
moeten in nauwere samenwerking worden 
aangewend maar moeten wel gescheiden 
blijven;

elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
moet zich concentreren op zijn vermogen 
om innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen en moet derhalve niet 
noodzakelijkerwijs in het volgende KP 
worden opgenomen; het volgende KP moet 
onderzoek en innovatie in zijn geheel 
omvatten; en de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds moeten in nauwere 
samenwerking worden aangewend maar 
moeten wel gescheiden blijven;

Or. en

Amendement 138
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd, maar zorgvuldig op 
elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
moet zich concentreren op zijn vermogen 
om innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen en moet derhalve niet 
noodzakelijkerwijs in het volgende KP 
worden opgenomen; het volgende KP moet 
onderzoek in zijn geheel omvatten; en de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
moeten in nauwere samenwerking worden 
aangewend maar moeten wel gescheiden 
blijven;

7. is ervan overtuigd dat de verschillende 
taken in het GSK afzonderlijk moeten 
worden uitgevoerd, maar zorgvuldig op 
elkaar moeten worden afgestemd: het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als 
een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) 
opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) 
moet zich concentreren op zijn vermogen 
om innoverende MKB-bedrijven te 
ondersteunen en moet derhalve niet in het 
volgende KP worden opgenomen; het 
volgende KP moet onderzoek in zijn 
geheel omvatten; en de Structuurfondsen 
en het Cohesiefonds moeten in nauwere 
samenwerking worden aangewend maar 
moeten wel gescheiden blijven;
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Or. en

Amendement 139
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. vestigt de aandacht op de noodzaak 
om een catalogus van gemeenschappelijke 
administratief-financiële, 
organisatorische en informatieve 
procedures toe te passen en 
harmonisering van regels en voorwaarden 
voor deelname aan verschillende 
programma's af te dwingen, zodat in het 
kader van de Europese Onderzoeksruimte 
een samenhangend en transparant 
systeem kan worden gecreëerd, dat ook 
actieve deelname mogelijk maakt van 
centra uit landen die op dit moment 
ondervertegenwoordigd zijn;

Or. pl

Amendement 140
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. herinnert eraan dat de toekomstige 
financiering van onderzoek en innovatie 
in dienst moet staan van het doel de 
Europese onderzoeksruimte (EOR) te 
voltooien via de totstandbrenging van 
synergieën tussen uiteenlopende 
benaderingen en niveaus van 
onderzoekfinanciering in Europa

Or. el

Amendement 141
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt het feit dat in het nieuwe 
GSK meer ruimte moet worden gemaakt
voor grootschalige testprojecten en 
demonstraties;

Or. en

Amendement 142
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. het proces van vereenvoudiging en 
harmonisering dient vooral te berusten op 
het vervangen van de huidige benadering 
die is gebaseerd op kostenbeheersing, 
door een benadering die is gebaseerd op 
resultaten (result-based approach) en 
vertrouwen (trust-based approach);

Or. pl

Amendement 143
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld (met 
uitzondering van de begroting voor de 
Structuurfondsen en de EIB) als een 

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld (met 
uitzondering van de begroting voor de 
Structuurfondsen en de EIB) als een 
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passend antwoord op de huidige 
economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stelt
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie:

passend antwoord op de huidige crises en 
de grote gemeenschappelijke uitdagingen; 
is echter van mening dat een toename in 
de publieke begroting voor onderzoek een 
voorwaarde zou moeten zijn voor de 
doelstelling van het bezorgen van bredere 
maatschappelijke voordelen zoals meer 
duurzaamheid en sociale inclusie en dat 
een verhoogd concurrentievermogen het 
resultaat zal zijn van ons vermogen tot het 
aandragen van de beste oplossingen voor 
die maatschappelijke uitdagingen; stelt
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie:

Or. en

Amendement 144
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld (met 
uitzondering van de begroting voor de 
Structuurfondsen en de EIB) als een 
passend antwoord op de huidige 
economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stelt
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie.

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld (met 
uitzondering van de begroting voor de 
Structuurfondsen en de EIB) als een 
passend antwoord op de huidige 
economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; brengt de 
behoefte in herinnering om het 
innovatieprofiel van alle instrumenten 
van de EU te versterken en te 
ontwikkelen, ook in verband met een 
nauwere samenwerking met de EIB, 
waarbij de procedure voor toegang tot 
financiering wordt vereenvoudigd; stelt
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
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dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie.

Or. it

Amendement 145
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert Reul, 
Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert 
Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke 
vaststelling van het algehele 
financieringssysteem, en dringt erop aan 
dat de begroting voor de EU-onderzoeks-
en innovatieprogramma's voor de volgende 
financieringsperiode per 2014 moet 
worden verdubbeld (met uitzondering van
de begroting voor de Structuurfondsen en 
de EIB) als een passend antwoord op de 
huidige economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stelt 
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie;

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld (met 
uitzondering van de begroting voor de 
Structuurfondsen en de EIB) als een 
passend antwoord op de huidige 
economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stelt 
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie; herinnert eraan dat 
standaardisering moet worden overwogen 
bij het aangaan van grote uitdagingen en 
het creëren van prioriteitsgebieden van 
het GSK, maar moet geen nieuw 
afzonderlijk instrument of afzonderlijke 
activiteit zijn;

Or. en

Amendement 146
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld (met 
uitzondering van de begroting voor de 
Structuurfondsen en de EIB) als een 
passend antwoord op de huidige 
economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stelt
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie;

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, op 
een meer diepgaande integratie van 
onderzoek, onderwijs en innovatie; en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld (met 
uitzondering van de begroting voor de 
Structuurfondsen en de EIB) als een 
passend antwoord op de huidige 
economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stelt
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie;

Or. en

Amendement 147
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld (met 
uitzondering van de begroting voor de 
Structuurfondsen en de EIB) als een 
passend antwoord op de huidige 
economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stelt
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
die prioriteit moeten krijgen voor de 
volgende financieringsperiode per 2014 
moet worden verdubbeld (met uitzondering 
van de begroting voor de Structuurfondsen 
en de EIB) als een passend antwoord op de 
huidige economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stelt
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
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dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie;

dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie;

Or. en

Amendement 148
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper, Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld (met 
uitzondering van de begroting voor de 
Structuurfondsen en de EIB) als een 
passend antwoord op de huidige 
economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stel 
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie:

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld (naast de 
begroting voor onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie voor Structuurfondsen en de 
EIB) als een passend antwoord op de 
huidige economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stel 
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie:

Or. en

Amendement 149
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
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dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld (met 
uitzondering van de begroting voor de 
Structuurfondsen en de EIB) als een 
passend antwoord op de huidige 
economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stelt
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie:

dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld als een 
passend antwoord op de huidige 
economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stelt
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie:

Or. de

Amendement 150
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld (met 
uitzondering van de begroting voor de 
Structuurfondsen en de EIB) als een 
passend antwoord op de huidige 
economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stelt
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie:

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 aanzienlijk moet worden verhoogd
(met uitzondering van de begroting voor de 
Structuurfondsen en de EIB) als een 
passend antwoord op de huidige 
economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stelt
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie:

Or. pl

Amendement 151
Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld (met 
uitzondering van de begroting voor de 
Structuurfondsen en de EIB) als een 
passend antwoord op de huidige 
economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stel 
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie:

8. dringt aan op verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende EU-programma's en -
instrumenten, op een duidelijke vaststelling 
van het algehele financieringssysteem, en 
dringt erop aan dat de begroting voor de 
EU-onderzoeks- en innovatieprogramma's 
voor de volgende financieringsperiode per 
2014 moet worden verdubbeld (met 
uitzondering van de begroting voor de 
Structuurfondsen, landbouw en de EIB) als 
een passend antwoord op de huidige 
economische crisis en de grote 
gemeenschappelijke uitdagingen; stel 
derhalve een nieuw organisatiemodel voor 
dat gebaseerd is op drie verschillende 
financieringslagen, gericht op stabiliteit en 
convergentie:

Or. en

Amendement 152
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert Reul, 
Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert 
Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. dringt aan op een verduidelijking, 
vereenvoudiging en reorganisatie van de 
verschillende bestaande EU-programma's 
en instrumenten; is van mening dat een 
radicale revisie van het bestuur van het 
KP een van de grootste prioriteiten is, die 
moeten worden uitgevoerd bij de 
vormgeving van het aanstaande 
Kaderprogramma; nodigt de Commissie 
uit de efficiëntie van elk individueel 
instrument te evalueren, in elk 
programma, naar specifieke 
beleidsdoelstellingen; dringt aan op een 
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vermindering van de diversiteit aan 
instrumenten wanneer efficiëntie of een te 
onderscheiden bijdrage niet duidelijk kan 
worden aangetoond;

Or. en

Amendement 153
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. nodigt de Commissie uit een 
diepgaande analyse uit te voeren van de 
laatste ontwikkelingen, impact en 
relevantie van de huidige lopende 
publieke-private partnerschappen (the 
(GTI's en  ETP's); dringt aan bij de 
Commissie op aan om, wat de 
gezamenlijke onderzoeks-
programmeringsinitiatieven betreft, een 
benadering van onderaf te ondersteunen, 
ten einde het concurrentievermogen op 
Europees en nationaal niveau te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 154
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat de flexibiliteit van 
het GSK moet worden uitgebreid, 
waardoor het mogelijk is tussen de 
afzonderlijke categorieën en aanvragen 
middelen over te schrijven, maar waarbij 
het GSK ook zo flexibel is dat er middelen 
kunnen worden toegewezen aan grote 
maatschappelijke uitdagingen die zich 
tijdens de financieringsperiode voordoen;



AM\870996NL.doc 79/100 PE467.207v01-00

NL

Or. da

Amendement 155
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst op het succes van het CIP in 
het verleden en verzoekt dat dit 
programma in ieder geval wordt 
voortgezet en verder uitgebouwd, met 
name ter ondersteuning van innovatieve 
kmo's, die de motor van de Europese 
economie zijn;

Or. de

Amendement 156
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Tussenkop 2

Ontwerpresolutie Amendement

Iste Laag: Capaciteitsopbouw en
infrastructuur

Iste Laag: Infrastructuur

Or. es

Amendement 157
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Deze laag heeft betrekking op de EU-
fondsen die verband houden met 
infrastructuur (in ruime zin, en ook in 
institutionele zin) en capaciteitsopbouw;

Schrappen

Or. de
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Amendement 158
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Deze laag heeft betrekking op de EU-
fondsen die verband houden met 
infrastructuur (in ruime zin, en ook in 
institutionele zin) en capaciteitsopbouw;

9. Deze laag heeft betrekking op de EU-
fondsen die verband houden met 
infrastructuur (in ruime zin, en ook in 
institutionele zin);

Or. es

Amendement 159
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Deze laag heeft betrekking op de EU-
fondsen die verband houden met 
infrastructuur (in ruime zin, en ook in 
institutionele zin) en capaciteitsopbouw;

9. Deze laag zou betrekking moeten 
hebben op de EU-fondsen die verband 
houden met infrastructuur (in ruime zin, en 
ook in institutionele zin) en 
capaciteitsopbouw;

Or. en

Amendement 160
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. De financieringsregeling in deze laag 
omvat de financiering die verstrekt wordt 
via het EIT, het deel van het KP dat 
betrekking heeft op het programma 
Capaciteiten en de Marie-Curie-
initiatieven, de Europese 
financieringscomponenten van 
grootschalige projecten, toegang tot 
leningen van de EIB (voor projecten ter 
waarde van meer dan 50 miljoen euro), 

10. De financieringsregeling in deze laag 
omvat de financiering die verstrekt wordt 
via het EIT, het deel van het KP dat
betrekking heeft op het programma 
Capaciteiten en de Marie-Curie-
initiatieven, de Europese 
financieringscomponenten van 
grootschalige projecten, toegang tot 
leningen van de EIB (voor projecten ter 
waarde van meer dan 50 miljoen euro), 
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subsidies die verband houden met de 
bovengenoemde componenten van het KP, 
en samenwerking met Structuurfondsen die 
verband houden met infrastructuur;

subsidies die verband houden met de 
bovengenoemde componenten van het KP, 
en samenwerking met Structuurfondsen die 
verband houden met infrastructuur; de 
toegang van het MKB tot 
onderzoekinfrastructuur zou op regionaal 
niveau moeten worden bevorderd door 
vooral gebruik te maken van 
Structuurfondsen die zowel de 
ontwikkeling van, als de lopende 
onderzoekinfrastructuur van wetenschap, 
geneeskunde, sociale en 
menswetenschappen beslaan;

Or. en

Amendement 161
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. De financieringsregeling in deze laag 
omvat de financiering die verstrekt wordt 
via het EIT, het deel van het KP dat 
betrekking heeft op het programma 
Capaciteiten en de Marie-Curie-
initiatieven, de Europese 
financieringscomponenten van 
grootschalige projecten, toegang tot 
leningen van de EIB (voor projecten ter 
waarde van meer dan 50 miljoen euro), 
subsidies die verband houden met de 
bovengenoemde componenten van het KP, 
en samenwerking met Structuurfondsen die 
verband houden met infrastructuur;

10. De financieringsregeling in deze laag 
omvat het deel van het KP dat betrekking 
heeft op het programma Capaciteiten, de 
Europese financieringscomponenten van 
grootschalige projecten, toegang tot 
leningen van de EIB (voor projecten ter 
waarde van meer dan 50 miljoen euro), 
subsidies die verband houden met de 
bovengenoemde componenten van het KP, 
en samenwerking met Structuurfondsen die 
verband houden met infrastructuur;

Or. es

Amendement 162
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. De financieringsregeling in deze laag 
omvat de financiering die verstrekt wordt 
via het EIT, het deel van het KP dat 
betrekking heeft op het programma 
Capaciteiten en de Marie-Curie-
initiatieven, de Europese 
financieringscomponenten van 
grootschalige projecten, toegang tot 
leningen van de EIB (voor projecten ter 
waarde van meer dan 50 miljoen euro), 
subsidies die verband houden met de 
bovengenoemde componenten van het KP, 
en samenwerking met Structuurfondsen die 
verband houden met infrastructuur;

10. De financieringsregeling in deze laag 
omvat de financiering die verstrekt wordt 
via het EIT, het deel van het KP dat 
betrekking heeft op het programma 
Capaciteiten en de Marie-Curie-
initiatieven, de Europese 
financieringscomponenten van 
grootschalige projecten, toegang tot 
leningen van de EIB (voor projecten ter 
waarde van meer dan 50 miljoen euro), 
subsidies die verband houden met de 
bovengenoemde componenten van het KP, 
en samenwerking met Structuurfondsen die 
verband houden met infrastructuur;

Or. en

Amendement 163
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. De financieringsregeling in deze laag 
omvat de financiering die verstrekt wordt 
via het EIT, het deel van het KP dat 
betrekking heeft op het programma 
Capaciteiten en de Marie-Curie-
initiatieven, de Europese 
financieringscomponenten van 
grootschalige projecten, toegang tot 
leningen van de EIB (voor projecten ter 
waarde van meer dan 50 miljoen euro), 
subsidies die verband houden met de 
bovengenoemde componenten van het KP, 
en samenwerking met Structuurfondsen die 
verband houden met infrastructuur;

10. De financieringsregeling in deze laag 
omvat de financiering die verstrekt wordt 
via het EIT, het deel van het KP dat 
betrekking heeft op het programma 
Capaciteiten en de Marie-Curie-
initiatieven, de Europese 
financieringscomponenten van 
grootschalige projecten voor onderzoek en 
infrastructuur, toegang tot leningen van de 
EIB (voor projecten ter waarde van meer 
dan 50 miljoen euro), subsidies die verband 
houden met de bovengenoemde 
componenten van het KP, en 
samenwerking met Structuurfondsen die 
verband houden met infrastructuur;

Or. en

Amendement 164
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. De financieringsregeling in deze laag 
omvat de financiering die verstrekt wordt 
via het EIT, het deel van het KP dat 
betrekking heeft op het programma 
Capaciteiten en de Marie-Curie-
initiatieven, de Europese 
financieringscomponenten van 
grootschalige projecten, toegang tot 
leningen van de EIB (voor projecten ter 
waarde van meer dan 50 miljoen euro), 
subsidies die verband houden met de 
bovengenoemde componenten van het KP, 
en samenwerking met Structuurfondsen die 
verband houden met infrastructuur;

10. De financieringsregeling in deze laag 
omvat de financiering die verstrekt wordt 
via het EIT, het deel van het KP dat 
betrekking heeft op het programma 
Capaciteiten en de Marie-Curie-
initiatieven, de Europese 
financieringscomponenten van 
grootschalige projecten, toegang tot 
leningen van de EIB (voor projecten ter 
waarde van meer dan 50 miljoen euro en 
de RSFF), subsidies die verband houden 
met de bovengenoemde componenten van 
het KP, en samenwerking met 
Structuurfondsen die verband houden met 
infrastructuur;

Or. en

Amendement 165
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper, Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt de behoefte aan een 
meer beperkte focus voor KIG's en 
bijgevolg een geconcentreerder netwerk 
met een kleinschaligere begroting, die een 
verhoogde deelname van het MKB 
mogelijk maakt dankzij lagere jaarlijkse 
kosten voor bijdragen; is van mening dat 
deze kleinere KIG's één centraal punt in 
de EU tot stand kunnen brengen als 
ontmoetingsplaats voor wetenschappers 
uit de gehele EU ten einde beter te 
kunnen concurreren op de wereldmarkt;

Or. en

Amendement 166
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt het belang van het 
onderhouden van doelmatige 
ondersteuningsinstrumenten voor de 
ontwikkeling van de institutionele 
capaciteit van de regio's voor beleid op het 
gebied van onderzoek en innovatie, omdat 
op regionaal bestuursniveau een kring 
van strategische verbindingen wordt 
onderhouden die een doelmatige 
integratie van financiering uit de 
kaderprogramma's en de 
structuurfondsen faciliteert;

Or. it

Amendement 167
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt het belang van de 
bevordering van een vrije toegang tot deze 
infrastructuur, gebaseerd op excellentie;

Or. es

Amendement 168
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. dringt erop aan dat de Commissie 
de synergie tussen verschillende 
instrumenten en fondsen versterkt en op 
een meerfondsenaanpak, waarbij de 
specifieke voorwaarden in de respectieve 
wetgeving worden gerespecteerd;
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Or. en

Amendement 169
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat grootschalige projecten 
zoals ITER, Galileo en het programma 
voor wereldwijde monitoring van milieu en 
veiligheid (GMES) buiten het KP om
moeten worden gefinancierd, door 
autonome begrotingslijnen voor hen te 
creëren, ten einde een transparante en
betrouwbare financieringsstructuur te 
waarborgen; stelt voor dat ze gedeeltelijk 
gefinancierd moeten worden door de 
uitgifte van project bonds
("projectobligaties") door de EIB;

11. benadrukt dat grootschalige projecten 
zoals ITER, Galileo en het programma 
voor wereldwijde monitoring van milieu en 
veiligheid (GMES) moeten worden 
gefinancierd met controle op en beperking 
van hun potentiële kostenoverschrijding; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
onderzoeken of het creëren van autonome 
begrotingslijnen voor deze projecten een
meer transparante, betrouwbare, 
evenwichtige en zorgvuldige
financieringsstructuur zou waarborgen; 
verzoekt de Commissie een evaluatie voor 
te bereiden waarin wordt bekeken of deze 
projecten gedeeltelijk gefinancierd moeten 
worden door de uitgifte van project bonds 
("projectobligaties") door de EIB, zonder 
de financieringsverplichting van lidstaten 
te verhogen;

Or. en

Amendement 170
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat grootschalige projecten 
zoals ITER, Galileo en het programma 
voor wereldwijde monitoring van milieu en 
veiligheid (GMES) buiten het KP om 
moeten worden gefinancierd, door 
autonome begrotingslijnen voor hen te 
creëren, ten einde een transparante en 
betrouwbare financieringsstructuur te 

11. benadrukt dat grootschalige projecten 
zoals ITER, Galileo en het programma 
voor wereldwijde monitoring van milieu en 
veiligheid (GMES) buiten het KP om 
moeten worden gefinancierd, door 
autonome begrotingslijnen voor hen te 
creëren, ten einde een transparante en 
betrouwbare financieringsstructuur te 
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waarborgen; stelt voor dat ze gedeeltelijk 
gefinancierd moeten worden door de 
uitgifte van project bonds
("projectobligaties") door de EIB;

waarborgen; dringt aan op toewijzing van 
aanzienlijke bedragen voor O&O&I voor 
de ontwikkeling van GMES-specifieke 
toepassingen en diensten, zonder welke 
het Galileo-project niet optimaal kan 
worden gebruikt, hetgeen het 
concurrentievermogen van de EU ook 
negatief zal beïnvloeden; stelt voor dat ze 
gedeeltelijk gefinancierd moeten worden 
door de uitgifte van project bonds
("projectobligaties") door de EIB;

Or. ro

Amendement 171
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat grootschalige projecten 
zoals ITER, Galileo en het programma 
voor wereldwijde monitoring van milieu 
en veiligheid (GMES) buiten het KP om 
moeten worden gefinancierd, door 
autonome begrotingslijnen voor hen te 
creëren, ten einde een transparante en 
betrouwbare financieringsstructuur te 
waarborgen; stelt voor dat ze gedeeltelijk 
gefinancierd moeten worden door de 
uitgifte van project bonds 
("projectobligaties") door de EIB;

11. benadrukt dat grootschalige Europese 
investeringsprojecten zoals ITER, Galileo 
en het programma voor wereldwijde 
monitoring van milieu en veiligheid 
(GMES) buiten het KP om moeten worden 
gefinancierd, door autonome 
begrotingslijnen voor hen te creëren, ten 
einde een transparante en betrouwbare 
financieringsstructuur te waarborgen; stelt 
voor dat ze gedeeltelijk gefinancierd 
kunnen worden door de uitgifte van 
project bonds ("projectobligaties") door de 
EIB;

Or. en

Amendement 172
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat grootschalige projecten 
zoals ITER, Galileo en het programma 

11. benadrukt dat grootschalige projecten 
zoals ITER, Galileo en het programma 
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voor wereldwijde monitoring van milieu en 
veiligheid (GMES) buiten het KP om 
moeten worden gefinancierd, door 
autonome begrotingslijnen voor hen te 
creëren, ten einde een transparante en 
betrouwbare financieringsstructuur te 
waarborgen; stelt voor dat ze gedeeltelijk 
gefinancierd moeten worden door de 
uitgifte van project bonds
("projectobligaties") door de EIB;

voor wereldwijde monitoring van milieu en 
veiligheid (GMES) buiten het KP om 
moeten worden gefinancierd, door 
autonome begrotingslijnen voor hen te 
creëren, ten einde een transparante en 
betrouwbare financieringsstructuur te 
waarborgen; stelt voor dat ze gedeeltelijk 
gefinancierd moeten worden door de 
uitgifte van project bonds
("projectobligaties") door de EIB; dringt 
erop aan dat specifieke medische 
projecten op dezelfde wijze worden 
gefinancierd;

Or. en

Amendement 173
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat grootschalige projecten 
zoals ITER, Galileo en het programma 
voor wereldwijde monitoring van milieu en 
veiligheid (GMES) buiten het KP om 
moeten worden gefinancierd, door 
autonome begrotingslijnen voor hen te 
creëren, ten einde een transparante en 
betrouwbare financieringsstructuur te 
waarborgen; stelt voor dat ze gedeeltelijk 
gefinancierd moeten worden door de 
uitgifte van project bonds
("projectobligaties") door de EIB;

11. benadrukt dat toekomstige
grootschalige projecten zoals ITER, 
Galileo en het programma voor 
wereldwijde monitoring van milieu en 
veiligheid (GMES) buiten het KP om 
zouden moeten worden gefinancierd, door 
autonome begrotingslijnen voor hen te 
creëren, ten einde een transparante en 
betrouwbare financieringsstructuur te 
waarborgen; stelt voor dat ze gedeeltelijk 
gefinancierd moeten worden door de 
uitgifte van project bonds
("projectobligaties") door de EIB;

Or. en

Amendement 174
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat grootschalige projecten 
zoals ITER, Galileo en het programma 
voor wereldwijde monitoring van milieu en 
veiligheid (GMES) buiten het KP om 
moeten worden gefinancierd,  door 
autonome begrotingslijnen voor hen te 
creëren, ten einde een transparante en 
betrouwbare financieringsstructuur te 
waarborgen; stelt voor dat ze gedeeltelijk 
gefinancierd moeten worden door de 
uitgifte van project bonds
("projectobligaties") door de EIB;

11. benadrukt dat grootschalige projecten 
zoals ITER, Galileo en het programma 
voor wereldwijde monitoring van milieu en 
veiligheid (GMES) buiten het KP om 
moeten worden gefinancierd,  door 
autonome begrotingslijnen voor hen te 
creëren, ten einde een transparante en 
betrouwbare financieringsstructuur te 
waarborgen; stelt voor dat ze gedeeltelijk 
gefinancierd kunnen worden door de 
uitgifte van Eurobonds ("Europese 
projectobligaties") door de EIB;

Or. en

Amendement 175
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat grootschalige projecten 
zoals ITER, Galileo en het programma 
voor wereldwijde monitoring van milieu en 
veiligheid (GMES) buiten het KP om 
moeten worden gefinancierd, door 
autonome begrotingslijnen voor hen te 
creëren, ten einde een transparante en 
betrouwbare financieringsstructuur te 
waarborgen; stelt voor dat ze gedeeltelijk 
gefinancierd moeten worden door de 
uitgifte van project bonds
("projectobligaties") door de EIB;

11. benadrukt dat grootschalige projecten 
zoals ITER, energie-infrastructuur, 
Galileo en het programma voor 
wereldwijde monitoring van milieu en 
veiligheid (GMES) buiten het KP om 
moeten worden gefinancierd, door 
autonome begrotingslijnen voor hen te 
creëren, ten einde een transparante en 
betrouwbare financieringsstructuur te 
waarborgen; stelt voor dat ze gedeeltelijk 
gefinancierd moeten worden door de 
uitgifte van project bonds
("projectobligaties") door de EIB;

Or. en

Amendement 176
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat grootschalige projecten 
zoals ITER, Galileo en het programma 
voor wereldwijde monitoring van milieu en 
veiligheid (GMES) buiten het KP om 
moeten worden gefinancierd,  door 
autonome begrotingslijnen voor hen te 
creëren, ten einde een transparante en 
betrouwbare financieringsstructuur te 
waarborgen; stelt voor dat ze gedeeltelijk 
gefinancierd moeten worden door de 
uitgifte van project bonds 
("projectobligaties") door de EIB;

11. benadrukt dat grootschalige projecten 
zoals ITER, Galileo, SESAR en het 
programma voor wereldwijde monitoring 
van milieu en veiligheid (GMES) buiten 
het KP om moeten worden gefinancierd, 
door autonome begrotingslijnen voor hen 
te creëren, ten einde een transparante en 
betrouwbare financieringsstructuur te 
waarborgen; stelt voor dat ze gedeeltelijk 
gefinancierd moeten worden door de 
uitgifte van project bonds 
("projectobligaties") door de EIB;

Or. fr

Amendement 177
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt de sleutelrol van 
onderzoeksinfrastructuren in de 
kennisdriehoek en dringt aan op 
coherentie tussen wat op verschillende 
gebieden gefinancierd wordt; dringt aan 
op inspanningen om RI's te stimuleren, 
vooral daar waar de meeste toegevoegde 
waarde op Europees niveau is;

Or. en

Amendement 178
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. benadrukt het belang van het 
verbeteren van de deelname van lidstaten 
die ondervertegenwoordigd zijn, 
bijvoorbeeld door het programma 
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"Investeren in mensen" om het potentieel 
aan wetenschappers van de EU12 te 
ontwikkelen en door te verzekeren dat 
onderwijs niet vergeten wordt in de 
kennisdriehoek, door de verbindingen 
tussen onderzoek en innovatie met 
onderzoekersopleidingen, met inbegrip 
van opleidingen die specifiek op 
vrouwelijke onderzoekers gericht zijn;

Or. en

Amendement 179
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. dringt er bij de Commissie op 
aan de ontwikkeling van het volgende KP 
te integreren in het proces van het 
ontwerpen van een gezamenlijk 
strategisch kader op EU-niveau voor het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO), het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het Cohesiefonds, 
het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)en het 
Europees Visserijfonds (EVF) voor de 
periode na 2013, ten einde te verzekeren 
dat mogelijke synergieën gemaximaliseerd 
worden en dat de beschikbare fondsen 
zoveel mogelijk zodanig gebruikt worden, 
dat onderzoekers in lidstaten die in het 
KP7 ondervertegenwoordigd waren, 
excellentie kunnen bereiken;

Or. en

Amendement 180
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. is van mening dat het 
bereiken van wetenschappelijke 
excellentie beschouwd moet worden als 
een gevolg dat op zichzelf aanleiding is 
om financiering te ontvangen van de 
Structuurfondsen en het de Cohesiefonds 
voor lidstaten die in het KP 
ondervertegenwoordigd zijn.;

Or. en

Amendement 181
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Tussenkop 3

Ontwerpresolutie Amendement

2e Laag: Potentieel en consolidering 2e Laag: onderzoek, potentieel, 
samenwerking en consolidering 

Or. en

Amendement 182
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Tussenkop 3

Ontwerpresolutie Amendement

2e Laag: Potentieel en consolidering 2e Laag: Onderzoek en samenwerking

Or. en

Amendement 183
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. Deze laag is de ruimte voor het 12. Deze laag is de ruimte voor het 
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algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en 
onderzoekscentra/instituten, hoewel de 
industriële sector aangemoedigd moet 
worden om deel te nemen;

algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, inclusief sociale en 
menswetenschappen, waardoor het 
samenwerkingsprogramma wordt 
versterkt en de deelname wordt 
aangemoedigd van kleine en middelgrote 
ondernemingen met specifieke 
maatregelen op het gebied van 
samenwerkingsprojecten, een laag waarin 
ook het scheppende vermogen wordt 
opgenomen, gefinancierd via het instituut 
voor innovatie en technologie en de Marie 
Curie-activiteiten;

Or. es

Amendement 184
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en 
onderzoekscentra/instituten, hoewel de 
industriële sector aangemoedigd moet
worden om deel te nemen;

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en 
onderzoekscentra/instituten, hoewel de 
industriële sector, en met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, 
aangemoedigd moeten worden om deel te 
nemen; deze laag moet het grootste deel 
uitmaken van het GSK en moet gericht 
zijn op de ontwikkeling van een sterke 
wetenschappelijke basis in zowel 
fundamenteel als toegepast onderzoek die 
nodig is om innovatie te bevorderen;

Or. en

Amendement 185
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en 
onderzoekscentra/instituten, hoewel de 
industriële sector aangemoedigd moet 
worden om deel te nemen;

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; de samenwerking 
aanmoedigen tussen universiteiten, 
openbare onderzoekscentra en de 
industriële sector;

Or. en

Amendement 186
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en 
onderzoekscentra/instituten, hoewel de 
industriële sector aangemoedigd moet 
worden om deel te nemen;

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en 
onderzoekscentra/instituten, hoewel de 
industriële sector aangemoedigd moet 
worden om deel te nemen, alsook 
organisaties zonder winstoogmerk die zich 
doelen van algemeen sociaal nut stellen;

Or. en

Amendement 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en
onderzoekscentra/instituten, hoewel de 

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers van
universiteiten, onderzoekscentra/instituten 
en de industriële sector (met inbegrip van 
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industriële sector aangemoedigd moet 
worden om deel te nemen;

het MKB) aangemoedigd moet worden om 
deel te nemen en naar gelang op te treden 
als projectcoördinator;

Or. en

Amendement 188
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en
onderzoekscentra/instituten, hoewel de 
industriële sector aangemoedigd moet 
worden om deel te nemen;

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten, 
onderzoekscentra/instituten, het 
bedrijfsleven en ngo's;

Or. da

Amendement 189
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en 
onderzoekscentra/instituten, hoewel de 
industriële sector aangemoedigd moet 
worden om deel te nemen;

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en 
onderzoekscentra/instituten, hoewel de 
deelname van de private sector moet 
worden verhoogd;

Or. en

Amendement 190
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en 
onderzoekscentra/instituten, hoewel de 
industriële sector aangemoedigd moet 
worden om deel te nemen;

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en 
onderzoekscentra/instituten, in nauwe 
samenwerking met de industriële sector;

Or. en

Amendement 191
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en 
onderzoekscentra/instituten, hoewel de 
industriële sector aangemoedigd moet 
worden om deel te nemen;

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en 
onderzoekscentra/instituten en de 
industriële sector;

Or. en

Amendement 192
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. Deze laag is de ruimte voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en 
onderzoekscentra/instituten, hoewel de 

12. Deze laag moet de ruimte zijn voor het 
algehele onderzoek, fundamenteel en 
toegepast, en sociale en 
menswetenschappen; deelnemers aan de 
coördinatie zijn universiteiten en 
onderzoekscentra/instituten, hoewel de 
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industriële sector aangemoedigd moet 
worden om deel te nemen;

industriële sector aangemoedigd moet 
worden om deel te nemen;

Or. en

Amendement 193
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De kernwoorden zijn hier originaliteit, 
kwaliteit en het potentieel van projecten, en 
niet alleen de potentiële commerciële 
resultaten;

13. De kernwoorden zijn hier originaliteit, 
kwaliteit en het potentieel van projecten, en 
niet alleen de potentiële commerciële 
resultaten, vooral wat projecten betreft, die 
betrekking hebben op "niet-
technologische innovatie en sociale 
innovatie", die leiden tot een ware 
ontwikkeling van een persoon en van een 
maatschappij, waaraan prioritaire 
aandacht moet worden gegeven;

Or. en

Amendement 194
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De kernwoorden zijn hier originaliteit, 
kwaliteit en het potentieel van projecten, en 
niet alleen de potentiële commerciële 
resultaten;

13. De kernwoorden zijn hier originaliteit, 
kwaliteit en het potentieel van projecten, 
met inbegrip van riskant onderzoek, 
gecompenseerd door toekomstige 
langetermijndoorbraken met een hoge 
technologische of maatschappelijke 
impact, en niet alleen de potentiële 
commerciële resultaten;

Or. en

Amendement 195
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De kernwoorden zijn hier originaliteit, 
kwaliteit en het potentieel van projecten,
en niet alleen de potentiële commerciële 
resultaten;

13. De kernwoorden zijn hier de
originaliteit en de innovatieve kracht van 
het idee, de wetenschappelijke waarde van 
projecten en onderzoeksconsortia, de 
kwaliteit van het businessplan en de
commerciële potentie van het product;

Or. it

Amendement 196
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De kernwoorden zijn hier originaliteit, 
kwaliteit en het potentieel van projecten, 
en niet alleen de potentiële commerciële 
resultaten;

13. De kernwoorden zijn hier originaliteit, 
kwaliteit en het potentieel van projecten, 
openbare interesse in Europees beleid, en 
niet alleen de potentiële commerciële 
resultaten;

Or. en

Amendement 197
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De kernwoorden zijn hier originaliteit, 
kwaliteit en het potentieel van projecten, en 
niet alleen de potentiële commerciële 
resultaten;

13. De kernwoorden zijn hier originaliteit, 
kwaliteit en het potentieel aan excellentie 
en toegevoegde waarde van projecten en 
niet alleen de potentiële commerciële 
resultaten;

Or. en

Amendement 198
Jean-Pierre Audy
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De kernwoorden zijn hier originaliteit, 
kwaliteit en het potentieel van projecten, en 
niet alleen de potentiële commerciële 
resultaten;

13. De kernwoorden zijn hier 
wetenschappelijke excellentie, kwaliteit en 
het potentieel van projecten, en niet alleen 
de potentiële commerciële resultaten;

Or. fr

Amendement 199
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. De kernwoorden zijn hier originaliteit, 
kwaliteit en het potentieel van projecten, 
en niet alleen de potentiële commerciële 
resultaten;

13. De kernwoorden zijn hier originaliteit, 
kwaliteit en het potentieel van projecten, 
maar ook de potentiële commerciële 
resultaten;

Or. en

Amendement 200
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. steun aan onderzoek dat tot doel 
heeft effectief innovatie op de markt te 
brengen, zal gepaard moeten gaan met de 
vereenvoudiging van en steun voor 
financiering van projecten van 'sociaal 
onderzoek', bevorderd door organisaties 
zonder winstoogmerk, die zich doelen van 
algemeen sociaal nut stellen; dit is ook 
mogelijk door het vastleggen van gepaste 
begrotingslijnen en vereenvoudiging van 
de administratieve procedures;

Or. en
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Amendement 201
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door het subsidiesysteem van 
het EU-KP en de samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
O&O&I;

14. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door het subsidiesysteem van 
het EU-KP en de samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
O&O&I; nodigt de Commissie uit de 
instrumenten te versterken (zoals 
bijvoorbeeld de ERA-NET-regeling) 
waarmee de synergetische coördinatie van 
deze twee financieringsbronnen kan 
worden vereenvoudigd;

Or. it

Amendement 202
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door het subsidiesysteem van 
het EU-KP en de samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
O&O&I;

14. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door het subsidiesysteem van 
het EU-KP en de samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
O&O&I; moedigt tevens aan tot het 
eenvoudiger maken van de uitwisseling 
tussen projecten die worden gefinancierd 
door de Europese Unie en externe 
financieringslichamen;

Or. fr

Amendement 203
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door het subsidiesysteem van 
het EU-KP en de samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
O&O&I;

14. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door het subsidiesysteem van 
het EU-KP en de samenwerking met de
Structuurfondsen die verband houden met 
O&O&I; merkt op dat de financiële steun 
primair gericht moeten zijn op publieke 
en private onderzoeksinstellingen, 
overheidsprojecten en innovatieve MKB;

Or. en

Amendement 204
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt aan op een flexibelere 
financieringsregeling ten einde het thema 
samenwerking aantrekkelijker te maken 
voor het mkb, waarbij het mkb waar 
mogelijk deel kan nemen aan 
samenwerkingsprojecten tijdens de 
tenuitvoerlegging van projecten en 
waarbij een open begrotingslijn voor het 
project beschikbaar moet zijn; is van 
mening dat op deze wijze het mkb de 
mogelijkheden duidelijker kan 
waarnemen, aangezien de tijd vanaf de 
start van een project tot aan de 
marktresultaten verkort is;

Or. en


