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Amendement 205
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de 
begroting dat bestemd is voor subsidies 
voor jonge onderzoekers moet worden 
verhoogd, en dat Marie-Curie-acties en 
-initiatieven moeten worden ondersteund, 
om zo de mobiliteit te bevorderen; dringt 
erop aan dat de nodige maatregelen 
worden getroffen om iets te doen aan de 
ongunstige arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken 
en vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige 
arbeidsvoorwaarden (waar vrouwen nog 
meer hinder van ondervinden) een 
belemmering vormen voor het streven
naar excellentie in Europa;

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR);

Or. es

Amendement 206
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers en innovatieve kmo's moet 
worden verhoogd, en dat Marie-Curie-
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moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt erop aan 
dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa; 

acties en -initiatieven moeten worden 
ondersteund, om zo de mobiliteit te 
bevorderen, met name voor jonge 
vrouwelijke onderzoekers; hoopt dat 
hierin speciale aandacht besteed wordt 
aan voorstellen voor samenwerking op het 
vlak van onderzoek tussen de wetenschap, 
de publieke onderzoeksinstituten en het 
bedrijfsleven, en aan de toegang tot de 
grootschalige onderzoeksinfrastructuur; 
hoopt daarnaast dat doctorale en 
postdoctorale onderzoeksprogramma's bij 
bedrijven worden gesteund; dringt erop 
aan dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU,
en met name voor vrouwelijke 
onderzoekers, ten einde wetenschappers 
aan te trekken en vast te houden, waarbij 
bedacht moet worden dat ongunstige 
arbeidsvoorwaarden (waar vrouwen nog 
meer hinder van ondervinden) een 
belemmering vormen voor het streven naar 
excellentie in Europa; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om hun 
inspanningen te vergroten teneinde 
spoedig te komen tot wederzijdse 
erkenning van academische curricula;

Or. it

Amendement 207
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de
begroting dat bestemd is voor subsidies 
voor jonge onderzoekers moet worden 
verhoogd, en dat Marie-Curie-acties en -

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat als het mandaat van de EOR 
wordt uitgebreid om gegroepeerd 
onderzoek te bevorderen, dit niet ten koste 
mag gaan van de subsidies voor 
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initiatieven moeten worden ondersteund, 
om zo de mobiliteit te bevorderen; dringt 
erop aan dat de nodige maatregelen 
worden getroffen om iets te doen aan de 
ongunstige arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige 
arbeidsvoorwaarden (waar vrouwen nog 
meer hinder van ondervinden) een 
belemmering vormen voor het streven 
naar excellentie in Europa;

individuele onderzoekers; benadrukt dat 
de capaciteit voor jonge onderzoekers
moet worden vergroot zonder dat meer 
ervaren onderzoekers worden uitgesloten, 
en dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt er bij de 
lidstaten op aan om ontvankelijk te zijn 
voor wensen met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden van wetenschappelijke 
medewerkers in de EU en de noodzaak om
wetenschappers aan te trekken en vast te 
houden, gezien de geglobaliseerde vraag 
naar onderzoekers;

Or. en

Amendement 208
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt erop aan 
dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa;

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (ERC) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers aanzienlijk moet worden 
verhoogd, en dat Marie-Curie-acties en -
initiatieven moeten worden ondersteund, 
om zo de mobiliteit te bevorderen en om 
Europa internationaal aantrekkelijker te 
maken voor toponderzoekers, teneinde te 
voorkomen dat de besten op hun 
vakgebied naar derde landen uitwijken; 
dringt erop aan dat de nodige maatregelen 
worden getroffen om iets te doen aan de 
ongunstige arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
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voor het streven naar excellentie in Europa;

Or. de

Amendement 209
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt erop aan 
dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa;

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; is van mening dat 
de mobiliteit ook kan worden versterkt 
door waar dat passend is een 
mobiliteitscomponent in de subsidies van 
de Europese Onderzoeksraad in te passen;
dringt erop aan dat de nodige maatregelen 
worden getroffen om iets te doen aan de 
ongunstige arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
teneinde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa;

Or. en

Amendement 210
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt erop aan 
dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa;

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (ERC) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
roept de Commissie op de mogelijkheden 
voor verdere verbetering van de 
structuren en mechanismen van de EOR 
te evalueren; benadrukt dat het aandeel 
van de begroting dat bestemd is voor 
subsidies voor jonge onderzoekers moet 
worden verhoogd, en dat Marie-Curie-
acties en -initiatieven moeten worden 
ondersteund, om zo de mobiliteit te 
bevorderen; dringt erop aan dat de nodige 
maatregelen worden getroffen om iets te 
doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa;

Or. de

Amendement 211
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt erop aan 

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (ERC) en het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie 
(EIT) hun nut hebben bewezen en 
versterkende elementen zijn van de 
Europese Onderzoeksruimte; benadrukt dat 
het aandeel van de begroting dat bestemd is 
voor subsidies voor jonge onderzoekers 
moet worden verhoogd, en dat Marie-
Curie-acties en -initiatieven moeten 
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dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa;

worden ondersteund, om zo de mobiliteit te 
bevorderen; dringt erop aan dat de nodige
maatregelen worden getroffen om iets te 
doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa;

Or. de

Amendement 212
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is
van de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt erop aan 
dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa.

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) een aantoonbaar 
succes is en zijn bijdrage heeft geleverd 
als een effectief en versterkend element 
van de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat de subsidies aan de EOR in 
het GSK moeten worden verhoogd om zo 
excellent onderzoek te bevorderen; 
benadrukt dat het aandeel van de 
begroting dat bestemd is voor subsidies 
voor jonge onderzoekers moet worden 
verhoogd, en dat Marie-Curie-acties en -
initiatieven moeten worden ondersteund, 
om zo de mobiliteit te bevorderen; dringt 
erop aan dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa.
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Or. da

Amendement 213
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt erop aan 
dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de 
ongunstige arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige 
arbeidsvoorwaarden (waar vrouwen nog 
meer hinder van ondervinden) een 
belemmering vormen voor het streven 
naar excellentie in Europa;

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt erop aan 
dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
te verbeteren teneinde wetenschappers aan 
te trekken en vast te houden en op die 
manier excellentie in Europa te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 214
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
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dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt erop aan 
dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa;

dat bestemd is voor wetenschappelijke 
studiebeurzen en subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen, de concurrentie 
en loopbaanontwikkeling te stimuleren; 
dringt erop aan dat de nodige maatregelen 
worden getroffen om iets te doen aan de 
ongunstige arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa;

Or. lt

Amendement 215
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt erop aan 
dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt erop aan 
dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
teneinde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waaronder vrouwelijke 
wetenschappers, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
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voor het streven naar excellentie in Europa; voor het streven naar excellentie in Europa;

Or. en

Amendement 216
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt erop aan 
dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa;

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor zowel
jonge als vrouwelijke onderzoekers moet 
worden verhoogd, en dat Marie-Curie-
acties en -initiatieven moeten worden 
ondersteund, om zo de mobiliteit te 
bevorderen; dringt erop aan dat de nodige 
maatregelen worden getroffen om iets te 
doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa;

Or. en

Amendement 217
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 

15. herinnert eraan dat de Europese 
Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft 
bewezen en een versterkend element is van 
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de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt erop aan 
dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen nog meer hinder van 
ondervinden) een belemmering vormen 
voor het streven naar excellentie in Europa;

de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting 
dat bestemd is voor subsidies voor jonge 
onderzoekers moet worden verhoogd, en 
dat Marie-Curie-acties en -initiatieven 
moeten worden ondersteund, om zo de 
mobiliteit te bevorderen; dringt erop aan 
dat de nodige maatregelen worden 
getroffen om iets te doen aan de ongunstige 
arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken en 
vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden 
(waar vrouwen, jongeren en ouderen nog 
meer hinder van ondervinden) een 
belemmering vormen voor het streven naar 
excellentie in Europa;

Or. el

Amendement 218
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat het aandeel van de 
begroting dat bestemd is voor subsidies 
voor jonge onderzoekers moet worden 
verhoogd, en dat Marie-Curie-acties en -
initiatieven moeten worden ondersteund, 
om zo de mobiliteit te bevorderen; dringt 
erop aan dat de nodige maatregelen 
worden getroffen om iets te doen aan de 
ongunstige arbeidsvoorwaarden voor 
wetenschappelijke medewerkers in de EU 
ten einde wetenschappers aan te trekken 
en vast te houden, waarbij bedacht moet 
worden dat ongunstige 
arbeidsvoorwaarden (waar vrouwen nog 
meer hinder van ondervinden) een 
belemmering vormen voor het streven 
naar excellentie in Europa; vindt het 
noodzakelijk om de Marie-Curie-acties en 
–initiatieven af te stemmen op de reële 
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behoeften van de industrie op het gebied 
van onderzoeksopleiding, 
loopbaanontwikkeling en kennisdeling 
met de academische wereld;

Or. es

Amendement 219
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is verheugd over de gestage 
vorderingen in de richting van een 
evenwichtige participatie van mannen en 
vrouwen in het KP; is het ermee eens dat 
de participatie van vrouwen over de 
gehele levenscyclus van projecten moet 
worden bevorderd en dat de Commissie 
zich krachtiger moet inzetten voor de 
ondersteuning van vrouwelijke 
wetenschappers en de lidstaten ertoe moet 
zien te bewegen met oplossingen te komen 
voor genderkloven; benadrukt dat aan de 
40%-doelstelling voor vrouwelijke 
participatie in de programma- en 
adviescommissies op een correctie manier 
uitvoering moet worden gegeven;

Or. de

Amendement 220
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. vraagt om de invoering van een 
nieuwe mobiliteitscomponent, waarvoor 
het Europees Parlement zijn steun reeds 
heeft uitgesproken, die de mobiliteit zou 
kunnen vergroten en de financiering van 
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mondiaal leidend onderzoek in Europa 
zou kunnen versterken, in de vorm van 
een onderzoeksvoucher die onderzoekers 
kunnen meenemen naar een universiteit 
of onderzoeksinstelling in een andere 
lidstaat, om op die manier bij te dragen 
aan de financiering van de meest 
aantrekkelijke en inspirerende 
onderzoekprojecten en aan de vorming 
van een kritische massa van onderzoekers 
en middelen op basis van in de 
wetenschappelijke wereld en bij leidende 
wetenschappers aanwezige kennis en 
visies;

Or. en

Amendement 221
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. onderstreept dat de Europese 
onderzoeksruimte (EOR) alleen ten volle 
kan worden gerealiseerd aan de hand van 
wetgevingsmaatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat alle Europese spelers 
deelnemen aan nationale programma's, 
dat iedereen kan deelnemen aan 
aanbestedingen die door een lidstaat zijn 
uitgeschreven en dat de regelgeving, de 
procedures, de overeenkomsten en de 
beoordelingscriteria worden 
geharmoniseerd;

Or. it

Amendement 222
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. staat positief tegenover het verzoek 
van Europese universiteiten dat ervaren 
deskundigen van de Commissie betrokken 
worden bij de opening van het 
programma, teneinde een betere 
toepassing ervan te kunnen waarborgen 
en fouten te kunnen voorkomen; 

Or. el

Amendement 223
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. onderstreept dat de mobiliteit van 
onderzoekers in Europa prioriteit zou 
moeten krijgen om de wijde verspreiding 
van kennis te waarborgen en ervoor te 
zorgen dat innovatief grensverleggend 
onderzoek in verschillende disciplines kan 
worden ondersteund door toegewijde en 
competente onderzoekers en meer 
financiële middelen;

Or. en

Amendement 224
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; 
innoverende MKB-bedrijven spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten;

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; de kracht 
van de EU ligt in het netwerk van grote, 
middelgrote en kleine ondernemingen: 
innoverende MKB-bedrijven en bestaande 
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innovatieve industriële sectoren spelen 
een cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten, technologieën en 
diensten;

Or. en

Amendement 225
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en 
het genereren van publieke rijkdom; 
innoverende MKB-bedrijven spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten;

16. Deze laag is de ruimte voor het 
bevorderen van de introductie van 
innovatieve producten en diensten in de 
markt en het genereren van publieke 
rijkdom; innoverende MKB-bedrijven 
spelen een cruciale rol in de ontwikkeling 
van vernieuwende producten en diensten;

Or. en

Amendement 226
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en 
het genereren van publieke rijkdom; 
innoverende MKB-bedrijven spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten;

16. Deze laag is de ruimte voor de 
ontwikkeling van innovatieve producten en 
diensten en het genereren van publieke 
baten; innoverende MKB-bedrijven spelen 
een cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten;

Or. en

Amendement 227
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; 
innoverende MKB-bedrijven spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten;

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; de 
industrie, met inbegrip van innoverende 
MKB-bedrijven, speelt een cruciale rol in 
de ontwikkeling van vernieuwende 
producten en diensten;

Or. en

Amendement 228
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; 
innoverende MKB-bedrijven spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten;

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; 
innoverende industriële bedrijven, in het 
bijzonder MKB-bedrijven, spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten, diensten, 
processen, enz.;

Or. en

Amendement 229
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert Reul, 
Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Pilar del Castillo Vera, 
Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; 

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; 
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innoverende MKB-bedrijven spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten;

innoverende MKB-bedrijven spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling en het in de 
handel brengen van vernieuwende 
producten en diensten;

Or. en

Amendement 230
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; 
innoverende MKB-bedrijven spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten;

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; 
innoverende MKB-bedrijven spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten die 
tegemoetkomen aan de behoeften van de 
samenleving;

Or. en

Amendement 231
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; 
innoverende MKB-bedrijven spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten;

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; het 
bedrijfsleven, met name innoverende 
MKB-bedrijven, speelt een cruciale rol in 
de ontwikkeling van vernieuwende 
producten en diensten;

Or. da

Amendement 232
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; 
innoverende MKB-bedrijven spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten;

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van kennis en publieke rijkdom; 
innoverende MKB-bedrijven spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten;

Or. ro

Amendement 233
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. Deze laag is de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; 
innoverende MKB-bedrijven spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten;

16. Deze laag zou de ruimte voor de 
marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom moeten 
zijn; innoverende MKB-bedrijven spelen 
een cruciale rol in de ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten;

Or. en

Amendement 234
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het Erasmusprogramma voor jonge 
ondernemers ook in het komend 
meerjarig financieel kader voort te zetten 
en de financiering voor dit programma te 
verhogen, gezien de noodzaak om 
jongeren aan te moedigen zich bezig te 
houden met onderzoek en ontwikkeling, 
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en om jonge ondernemers te steunen die 
bijdragen aan O&O&I en de resultaten 
daarvan inzetten voor economische en 
sociale ontwikkeling van lokale of 
regionale gemeenschappen;

Or. ro

Amendement 235
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. erkent dat bijzondere aandacht moet 
worden verleend aan de betrokkenheid van 
MKB-bedrijven om ervoor te zorgen dat 
nieuwe ideeën en kansen op een flexibele 
en doeltreffende wijze geëxploiteerd 
kunnen worden, waardoor er nieuwe 
innovatieve trajecten worden ontsloten;

17. erkent dat bijzondere aandacht moet 
worden verleend aan de betrokkenheid van 
MKB-bedrijven om ervoor te zorgen dat 
nieuwe ideeën en kansen op een flexibele 
en doeltreffende wijze geëxploiteerd 
kunnen worden, waardoor er nieuwe 
innovatieve trajecten worden ontsloten;
benadrukt ook dat de omvang van 
innovatieve activiteiten invloed heeft op 
een innovatief klimaat, en dit versterkt het 
idee dat bij de organisatie van innovatieve 
activiteiten zo weinig mogelijk structurele 
onderverdelingen passen; bovendien 
wordt het succes van innovatieve 
activiteiten ook grotendeels beïnvloed 
door de kwalificatie en ervaring van het 
leidende personeel;

Or. lt

Amendement 236
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. erkent dat bijzondere aandacht moet 
worden verleend aan de betrokkenheid van 
MKB-bedrijven om ervoor te zorgen dat 

17. erkent dat bijzondere aandacht moet 
worden verleend aan de betrokkenheid van 
MKB-bedrijven om ervoor te zorgen dat 
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nieuwe ideeën en kansen op een flexibele 
en doeltreffende wijze geëxploiteerd 
kunnen worden, waardoor er nieuwe 
innovatieve trajecten worden ontsloten;

nieuwe ideeën en kansen op een flexibele 
en doeltreffende wijze geëxploiteerd 
kunnen worden, waardoor er nieuwe 
innovatieve trajecten worden ontsloten;
benadrukt ook dat de omvang van 
innovatieve activiteiten invloed heeft op 
een innovatief klimaat, en dit versterkt het 
idee dat bij de organisatie van innovatieve 
activiteiten zo weinig mogelijk structurele 
onderverdelingen passen; bovendien 
wordt het succes van innovatieve 
activiteiten ook grotendeels beïnvloed 
door de kwalificatie en ervaring van het 
leidende personeel;;

Or. lt

Amendement 237
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 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. erkent dat bijzondere aandacht moet 
worden verleend aan de betrokkenheid van 
MKB-bedrijven om ervoor te zorgen dat 
nieuwe ideeën en kansen op een flexibele 
en doeltreffende wijze geëxploiteerd 
kunnen worden, waardoor er nieuwe 
innovatieve trajecten worden ontsloten;

17. erkent dat bijzondere aandacht moet 
worden verleend aan de betrokkenheid van 
MKB-bedrijven om ervoor te zorgen dat 
nieuwe ideeën en kansen op een flexibele 
en doeltreffende wijze geëxploiteerd 
kunnen worden, waardoor er nieuwe 
innovatieve trajecten worden ontsloten;
benadrukt dat een sectorspecifieke 
definitie van kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO's) een 
voorafgaande voorwaarde is voor hun 
succesvolle deelname aan het 
gemeenschappelijk strategisch kader; 
herinnert eraan dat zware administratieve 
lasten tot een lagere participatie van 
KMO's leiden;

Or. en
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Amendement 238
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst erop dat bij het ontwerpen 
van instrumenten om innovatie te 
ondersteunen de belangrijke verschillen 
tussen ondernemingen die onder de 
huidige definitie van KMO vallen volledig 
in aanmerking moeten worden genomen; 
benadrukt dat de ondersteuning van 
innovatie zich in het bijzonder moet 
richten op de ontwikkelingsfasen van 
bedrijven waarin knelpunten zijn 
vastgesteld, te weten de initiële fase, de 
aanloopfase en de eerste groeifase; wijst 
erop dat kleine bedrijven de belangrijkste 
innovatoren in Europa zijn en vraagt om 
ondersteuning van 
durfkapitaalfinanciering van innovatieve 
bedrijven; benadrukt dat bij de 
ontwikkeling van nieuwe en bestaande 
instrumenten voldoende rekening moet 
worden gehouden met de beperkte 
middelen waarover dergelijke bedrijven 
beschikken om de administratieve en 
procedurele lasten die met Europese 
financieringsprogramma’s gepaard gaan 
te dragen; is van mening dat in 
succesvolle programma's als Eurostars 
belangrijke ervaring op het gebied van de 
respons op de behoeften van innovatieve 
bedrijven is opgedaan en dat deze 
programma's daarom moeten worden 
versterkt;

Or. en

Amendement 239
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat het vergroten 
van het innovatieve vermogen van KMO's 
van cruciaal belang is voor de 
toekomstige groei en werkgelegenheid in 
Europa; meent dat het gemeenschappelijk 
strategisch kader zodanig moet worden 
ontworpen dat deze uitdaging het hoofd 
kan worden geboden en dat elk 
toekomstig EU-instrument om de 
innovatie in KMO's te bevorderen om die 
reden meer op de behoeften van de 
bedrijven moet zijn gericht; vraagt om 
maatregelen om de deelname van KMO's 
aan samenwerkingsprojecten te 
vergroten;

Or. en

Amendement 240
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. moedigt alle vormen van 
samenwerking tussen universiteiten, 
financiële markten en bedrijven aan; is 
van mening dat deze samenwerking van 
fundamenteel belang is om het oprichten 
van nieuwe bedrijven die de innovatie en 
duurzame groei in Europa kunnen 
bevorderen gemakkelijker te maken;

Or. en

Amendement 241
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. is van mening dat instrumenten als 
de gezamenlijke technologie-initiatieven 
een belangrijke rol spelen bij het 
ondersteunen van door de industrie 
aangedreven innovatie; benadrukt dat er 
doelmatige maatregelen moeten worden 
genomen om de transparantie te vergroten 
en KMO's en de publieke 
onderzoekssector toegang tot dergelijke 
instrumenten te geven;

Or. en

Amendement 242
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. merkt op dat overheidsinkoop 
een nog onbenut terrein voor het 
bevorderen van op onderzoek en 
ontwikkeling gebaseerde innovatie vormt; 
benadrukt de noodzaak van nieuwe 
maatregelen om precommerciële inkoop 
te ondersteunen en de mogelijkheden voor 
precommerciële inkoop vast te stellen;

Or. en

Amendement 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 
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specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap; stelt daarnaast voor om 
een nieuw financieringsinstrument te 
creëren - de EU-MKB-bank - waarvan het 
optreden moet worden afgestemd op 
nationale contactpunten en financiële 
instellingen die zijn aangewezen door de 
lidstaten;

specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap;

Or. de

Amendement 244
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 
specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap; stelt daarnaast voor om 
een nieuw financieringsinstrument te 
creëren - de EU-MKB-bank - waarvan het 
optreden moet worden afgestemd op 
nationale contactpunten en financiële 
instellingen die zijn aangewezen door de 
lidstaten;

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 
specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap;

Or. de

Amendement 245
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 
specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap; stelt daarnaast voor om 
een nieuw financieringsinstrument te 
creëren - de EU-MKB-bank - waarvan het 
optreden moet worden afgestemd op 
nationale contactpunten en financiële
instellingen die zijn aangewezen door de 
lidstaten;

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 
specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap;

Or. en

Amendement 246
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 
specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap; stelt daarnaast voor om 
een nieuw financieringsinstrument te 
creëren - de EU-MKB-bank - waarvan het 
optreden moet worden afgestemd op 
nationale contactpunten en financiële 
instellingen die zijn aangewezen door de 
lidstaten;

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 
specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap;

Or. en
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Amendement 247
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 
specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap; stelt daarnaast voor om 
een nieuw financieringsinstrument te 
creëren - de EU-MKB-bank - waarvan het 
optreden moet worden afgestemd op 
nationale contactpunten en financiële 
instellingen die zijn aangewezen door de 
lidstaten;

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 
specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap; herinnert eraan dat de 
financieringsfaciliteit met risicodeling 
(RSFF) zich heeft bewezen als instrument 
voor innovatiefinanciering; is van mening 
dat de RSFF daarnaast op zodanige wijze 
moet worden toegepast dat het toekennen 
van middelen op kleinschalig niveau via 
nationale intermediairs mogelijk wordt;

Or. en

Amendement 248
Christian Ehler, Jorgo Chatzimarkakis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, 
Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. De financieringsregeling in deze laag
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 
specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap; stelt daarnaast voor om 
een nieuw financieringsinstrument te 
creëren - de EU-MKB-bank - waarvan het 

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 
specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap; herinnert eraan dat de 
financieringsfaciliteit met risicodeling 
(RSFF) zich heeft bewezen als instrument 
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optreden moet worden afgestemd op 
nationale contactpunten en financiële 
instellingen die zijn aangewezen door de 
lidstaten;

voor innovatiefinanciering; is van mening 
dat de RSFF daarnaast op zodanige wijze 
moet worden toegepast dat het toekennen 
van middelen op kleinschalig niveau via 
nationale intermediairs mogelijk wordt;

Or. en

Amendement 249
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 
specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap; stelt daarnaast voor om 
een nieuw financieringsinstrument te 
creëren - de EU-MKB-bank - waarvan het 
optreden moet worden afgestemd op
nationale contactpunten en financiële 
instellingen die zijn aangewezen door de 
lidstaten;

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 
specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap; stelt daarnaast voor dat 
de Commissie in overweging neemt om 
een effectbeoordeling uit te voeren met 
betrekking tot de mogelijkheid om een 
nieuw financieringsinstrument te creëren -
de EU-MKB-bank – zonder af te zien van 
het ondersteunen van grotere 
ondernemingen; is van mening dat dit 
kan worden uitgevoerd met behulp van 
nationale contactpunten en financiële 
instellingen die zijn aangewezen door de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 250
Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door EU-fondsen die verband 
houden met het CIP, toegang tot 
kredietverbetering door het EIF en 
specifieke leningen van de EIB 
(hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap; stelt daarnaast voor om 
een nieuw financieringsinstrument te 
creëren - de EU-MKB-bank - waarvan het 
optreden moet worden afgestemd op 
nationale contactpunten en financiële 
instellingen die zijn aangewezen door de 
lidstaten;

18. De financieringsregeling in deze laag 
wordt gedekt door via het EIT verstrekte 
EU-fondsen, fondsen die verband houden 
met het CIP, toegang tot kredietverbetering 
door het EIF en specifieke leningen van de 
EIB (hoofdzakelijk voor projecten onder de 
50 miljoen euro), en samenwerking met de 
Structuurfondsen die verband houden met 
ondernemerschap; stelt daarnaast voor om 
een nieuw financieringsinstrument te 
creëren - de EU-MKB-bank - waarvan het 
optreden moet worden afgestemd op 
nationale contactpunten en financiële 
instellingen die zijn aangewezen door de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 251
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat het Europese 
risicokapitaal, zowel overheidsmiddelen 
als privékapitaal, ook een essentieel 
instrument is voor de cofinanciering van 
de hele innovatiecyclus, van onderzoek tot 
markttoepassing; benadrukt het succes 
van de RSFF (de financieringsfaciliteit 
van risicodeling) en stelt voor om het 
Europese risicokapitaal te stimuleren met 
grensoverschrijdende 
risicokapitaalinitiatieven die met 
Europese middelen wordt aangevuld;

Or. es

Amendement 252
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Lena 
Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika 
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Niebler, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat de EOR zeer gebaat 
zou zijn bij de oprichting van een EU-
MKB-bank om het innovatiebeleid van de 
EU te versterken voor de 'missing link': 
de zwakke deelname van MKB-bedrijven 
aan EU-programma's;

Schrappen

Or. en

Amendement 253
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat de EOR zeer gebaat 
zou zijn bij de oprichting van een EU-
MKB-bank om het innovatiebeleid van de 
EU te versterken voor de 'missing link': 
de zwakke deelname van MKB-bedrijven 
aan EU-programma's;

Schrappen

Or. de

Amendement 254
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat de EOR zeer gebaat 
zou zijn bij de oprichting van een EU-
MKB-bank om het innovatiebeleid van de 
EU te versterken voor de 'missing link': 
de zwakke deelname van MKB-bedrijven 
aan EU-programma's;

Schrappen
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Or. en

Amendement 255
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat de EOR zeer gebaat 
zou zijn bij de oprichting van een EU-
MKB-bank om het innovatiebeleid van de 
EU te versterken voor de 'missing link': de 
zwakke deelname van MKB-bedrijven aan 
EU-programma's;

19. is van mening dat de EOR zeer gebaat 
zou zijn bij aanvullende, specifiek op het 
MKB gerichte programma's om het 
innovatiebeleid van de EU te versterken 
voor de 'missing link': de zwakke deelname 
van MKB-bedrijven aan EU-programma's; 
is van mening dat niet alleen moet worden 
gewerkt aan een vereenvoudigde toegang 
voor KMO's, maar ook aan een grotere 
deelname van KMO's aan het vaststellen 
van onderzoeksagenda's en het verbeteren 
van hun toegang tot diensten en advies op 
het gebied van onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie; verzoekt om ook aandacht te 
besteden aan de ondersteuning van niet-
innovatieve KMO's om deze in staat te 
stellen aan onderzoeks-, ontwikkelings- en 
innovatieactiviteiten deel te nemen;

Or. en

Amendement 256
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat de EOR zeer gebaat 
zou zijn bij de oprichting van een EU-
MKB-bank om het innovatiebeleid van de 
EU te versterken voor de 'missing link': de 
zwakke deelname van MKB-bedrijven aan 
EU-programma's;

19. is van mening dat de EOR er zeer bij
gebaat zou zijn als het innovatiebeleid van 
de EU wordt bevorderd en de vooralsnog 
zwakke deelname van MKB-bedrijven aan 
EU-programma's wordt versterkt, 
bijvoorbeeld door de toegang tot 
risicodragend kapitaal te 
vergemakkelijken;



PE467.208v01-00 32/94 AM\870997NL.doc

NL

Or. de

Amendement 257
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat de EOR zeer gebaat 
zou zijn bij de oprichting van een EU-
MKB-bank om het innovatiebeleid van de 
EU te versterken voor de 'missing link': de 
zwakke deelname van MKB-bedrijven aan 
EU-programma's;

19. is van mening dat de EOR zeer gebaat 
zou zijn bij de oprichting van een EU-
MKB-bank, bijvoorbeeld als een tak van 
de EIB die zich volledig specialiseert in 
het financieren van innovatieprojecten 
van KMO's, om het innovatiebeleid van de 
EU te versterken voor de 'missing link': de 
zwakke deelname van MKB-bedrijven aan 
EU-programma's;

Or. en

Amendement 258
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat de EOR zeer gebaat 
zou zijn bij de oprichting van een EU-
MKB-bank om het innovatiebeleid van de 
EU te versterken voor de 'missing link': de 
zwakke deelname van MKB-bedrijven aan 
EU-programma's;

19. is van mening dat de EOR zeer gebaat 
zou zijn bij specifiek op het MKB gerichte 
actie onder de paraplu van de EIB om het 
innovatiebeleid van de EU te versterken 
voor de 'missing link': de zwakke deelname 
van MKB-bedrijven aan EU-programma's;

Or. en

Amendement 259
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat ernaar gestreefd 
moet worden om kleine en middelgrote 
ondernemers (met name in de opstartfase) 
te verzekeren van complete financiering 
die de gehele innovatiecyclus omvat. De 
aangeboden financieringsinstrumenten 
voor het innovatieve MKB vereisen 
verdere ontwikkeling en betere 
toegankelijkheid. Ondersteunt het voorstel 
voor de vorming van een aanvullend 
instrument met een regionaal bereik, dat 
is gebaseerd op het RSFF;

Or. pl

Amendement 260
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. roept de lidstaten op om 
maatregelen en nationale instrumenten 
vast te stellen voor het garanderen van de 
nodige leningen aan MKB-bedrijven, met 
het oog op het waarborgen van de nodige 
cofinanciering voor de deelname van deze 
bedrijven aan Europese O&O&I-
programma’s;

Or. ro

Amendement 261
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is bovendien van mening dat we in 
het toekomstige kaderprogramma 
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innovatieactiviteiten zouden moeten 
promoten door middel van 
overheidsaankopen van innoverende 
producten en diensten;

Or. es

Amendement 262
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat voor een versterkte 
deelname van MKB-bedrijven passende 
financieringsinstrumenten nodig zijn die 
zijn afgestemd op het specifieke karakter 
van deze bedrijven, met inbegrip van een 
ruimere marge voor het aanvaardbaar 
risico op fouten; binnen dit scenario 
moeten zachte leningen worden 
overwogen, die terugbetaald worden bij 
succes, met uitzondering van de 
administratieve kosten;

20. benadrukt dat voor een versterkte 
deelname van MKB-bedrijven passende 
financieringsinstrumenten nodig zijn die 
zijn afgestemd op het specifieke karakter 
van deze bedrijven; binnen dit scenario 
moeten zachte leningen worden 
overwogen, die terugbetaald worden bij 
succes, met uitzondering van de 
administratieve kosten; met het oog op de 
ontwikkeling van een meer op vertrouwen 
gebaseerde en risicotolerante attitude ten 
gunste van het MKB en alle andere 
deelnemers aan het gemeenschappelijk 
strategisch kader, zou de marge voor het 
aanvaardbaar risico op fouten moeten 
worden verhoogd;

Or. en

Amendement 263
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat voor een versterkte 
deelname van MKB-bedrijven passende 
financieringsinstrumenten nodig zijn die 
zijn afgestemd op het specifieke karakter 
van deze bedrijven, met inbegrip van een 

20. benadrukt dat voor een versterkte 
deelname van MKB-bedrijven passende 
financieringsinstrumenten nodig zijn die 
zijn afgestemd op het specifieke karakter 
van deze bedrijven; binnen dit scenario 
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ruimere marge voor het aanvaardbaar 
risico op fouten; binnen dit scenario 
moeten zachte leningen worden 
overwogen, die terugbetaald worden bij 
succes, met uitzondering van de 
administratieve kosten;

moeten zachte leningen worden 
overwogen, die terugbetaald worden bij 
succes, met uitzondering van de 
administratieve kosten;

Or. en

Amendement 264
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat voor een versterkte 
deelname van MKB-bedrijven passende 
financieringsinstrumenten nodig zijn die 
zijn afgestemd op het specifieke karakter 
van deze bedrijven, met inbegrip van een 
ruimere marge voor het aanvaardbaar risico 
op fouten; binnen dit scenario moeten 
zachte leningen worden overwogen, die 
terugbetaald worden bij succes, met 
uitzondering van de administratieve 
kosten;

20. benadrukt dat voor een versterkte 
deelname van MKB-bedrijven passende 
financieringsinstrumenten nodig zijn die 
zijn afgestemd op het specifieke karakter 
van deze bedrijven, met inbegrip van een 
ruimere marge voor het aanvaardbaar risico 
op fouten; binnen dit scenario moeten 
zachte leningen worden overwogen, die 
terugbetaald worden bij succes, met 
uitzondering van de administratieve 
kosten; herinnert eraan dat 
vereenvoudigde procedures en een 
permanent evaluatieproces essentiële 
elementen voor de deelname van KMO's 
vormen;

Or. en

Amendement 265
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat voor een versterkte 
deelname van MKB-bedrijven passende 
financieringsinstrumenten nodig zijn die 
zijn afgestemd op het specifieke karakter 

20. benadrukt dat voor een versterkte 
deelname van MKB-bedrijven passende 
financieringsinstrumenten nodig zijn die 
zijn afgestemd op het specifieke karakter 
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van deze bedrijven, met inbegrip van een 
ruimere marge voor het aanvaardbaar risico 
op fouten; binnen dit scenario moeten 
zachte leningen worden overwogen, die 
terugbetaald worden bij succes, met 
uitzondering van de administratieve 
kosten;

van deze bedrijven, met inbegrip van een 
ruimere marge voor het aanvaardbaar risico 
op fouten en een kortere tijdspanne tussen 
voorstel en 
projectuitvoering/marktresultaten; binnen 
dit scenario moeten zachte leningen 
worden overwogen, die terugbetaald 
worden bij succes, met uitzondering van de 
administratieve kosten;

Or. en

Amendement 266
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat voor een versterkte 
deelname van MKB-bedrijven passende 
financieringsinstrumenten nodig zijn die 
zijn afgestemd op het specifieke karakter 
van deze bedrijven, met inbegrip van een 
ruimere marge voor het aanvaardbaar risico 
op fouten; binnen dit scenario moeten
zachte leningen worden overwogen, die 
terugbetaald worden bij succes, met 
uitzondering van de administratieve kosten

20. benadrukt dat voor een versterkte 
deelname van MKB-bedrijven passende 
financieringsinstrumenten nodig zijn die 
zijn afgestemd op het specifieke karakter 
van deze bedrijven, met inbegrip van een 
ruimere marge voor het aanvaardbaar risico 
op fouten als het om kleinere bedragen 
gaat; beveelt sterk aan om binnen dit 
scenario zachte leningen te overwegen, die 
terugbetaald worden bij succes, met 
uitzondering van de administratieve 
kosten;

Or. en

Amendement 267
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt dat voor een versterkte 
deelname van MKB-bedrijven passende 
financieringsinstrumenten nodig zijn die 
zijn afgestemd op het specifieke karakter 

20. benadrukt dat voor een versterkte 
deelname van MKB-bedrijven passende 
financieringsinstrumenten nodig zijn die 
zijn afgestemd op het specifieke karakter 
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van deze bedrijven, met inbegrip van een 
ruimere marge voor het aanvaardbaar risico 
op fouten; binnen dit scenario moeten 
zachte leningen worden overwogen, die 
terugbetaald worden bij succes, met 
uitzondering van de administratieve 
kosten;

van deze bedrijven, met inbegrip van meer 
flexibiliteit ten aanzien van de concrete 
doelen van de projecten en een ruimere 
marge voor het aanvaardbaar risico op 
fouten; binnen dit scenario moeten zachte 
leningen worden overwogen, die 
terugbetaald worden bij succes, met 
uitzondering van de administratieve 
kosten;

Or. en

Amendement 268
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is van mening dat het versterken 
van de instrumenten van het CIP van 
cruciaal belang is, maar dat datzelfde 
geldt voor het bevorderen van nieuwe 
instrumenten en programma's ter 
ondersteuning van het vermogen van 
KMO's om innovatie te beheren 
(bijvoorbeeld met innovatievouchers); 
steunt de toegang tot onderzoeks- en 
innovatiediensten, zoals universitaire 
centra voor technologieoverdracht en 
andere kennisdiensten voor bedrijven 
(bedrijfsmodellering, risicobeoordeling, 
enz.); herinnert de Commissie aan het 
belang van lokale ondersteuning van 
KMO's, bijvoorbeeld via innovatiecentra, 
kamers van koophandel, 
brancheorganisaties en innovatieclusters;

Or. en

Amendement 269
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20bis. benadrukt de noodzaak van 
deelname van de industriële sector in het 
volgende gemeenschappelijk strategisch 
kader door een belangrijke financiering 
van projecten uit de begroting van de 
Europese Unie, tegen percentages van 
meer dan 50% afhankelijk van de mate 
van technologische rijpheid van de 
betrokken projecten;

Or. fr

Amendement 270
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst erop dat kortere en 
voorspelbare wachtperioden bij de 
toekenning van subsidies belangrijk zijn 
voor de deelname van KMO's;

Or. en

Amendement 271
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. is van mening dat ook innovatieve 
startende ondernemingen betere toegang 
tot financiering moeten krijgen en dat 
projecten die gericht zijn op de 
ontwikkeling van innovatieve 
bedrijfsmodellen die nodig zijn om 
innovaties in de vorm van nieuwe 
producten en diensten in de handel te 
brengen moeten worden aangemoedigd en 
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gesteund;

Or. en

Amendement 272
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. verzoekt de Commissie een 
innovatief onderzoeksprogramma voor 
kleine ondernemingen in te voeren om 
innovatieve oplossingen voor specifieke 
behoeften van de publieke sector te vinden 
door het uitschrijven van wedstrijden voor 
kleine ondernemingen waarbij de 
onderneming met het winnende idee in 
aanmerking komt voor een kortlopend 
ontwikkelingscontract, zodat de 
ontwikkeling van innovatieve producten 
en diensten wordt bevorderd;

Or. en

Amendement 273
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat niet alle innovatie 
gebaseerd is op onderzoek en dat niet al het 
onderzoek gericht is op innovatie; is dan 
ook van mening dat de voorgestelde 
reorganisatie betrekking moet hebben op 
de volledige innovatiecyclus, van concept 
tot markt, met inbegrip van non-
technologische, ecologische en sociale 
innovatie;

21. is van mening dat niet alle innovatie 
gebaseerd is op onderzoek en dat niet al het 
onderzoek gericht is op innovatie; is dan 
ook van mening dat de voorgestelde 
reorganisatie betrekking moet hebben op 
de volledige innovatiecyclus, van concept 
tot markt, met inbegrip van non-
technologische, ecologische en sociale 
innovatie; is van mening dat hiervoor 
nieuwe regelingen en programma's 
moeten worden ontwikkeld die het delen 
van kennis met een groot maatschappelijk 
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nut bevorderen door het scheppen van 
concrete omstandigheden voor het 
vertalen van innovaties in producten die 
in de handel kunnen worden gebracht, 
met als doel om de betaalbaarheid en een 
eerlijk gebruik van EU-
onderzoeksfondsen te waarborgen;

Or. en

Amendement 274
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat niet alle innovatie 
gebaseerd is op onderzoek en dat niet al het 
onderzoek gericht is op innovatie; is dan 
ook van mening dat de voorgestelde 
reorganisatie betrekking moet hebben op 
de volledige innovatiecyclus, van concept 
tot markt, met inbegrip van non-
technologische, ecologische en sociale 
innovatie;

21. is van mening dat niet alle innovatie 
gebaseerd is op onderzoek en dat niet al het 
onderzoek gericht is op innovatie; is dan 
ook van mening dat de voorgestelde 
reorganisatie betrekking moet hebben op 
de volledige innovatiecyclus, van concept 
tot markt, met inbegrip van non-
technologische, ecologische en sociale 
innovatie en procesmatige en 
organisatorische innovatie op het gebied 
van diensten, waarbij de toepassing van 
mechanismen die de grootschalige 
verspreiding van innovatie bevorderen, 
zoals openbare aanbestedingen, wordt 
gestimuleerd;

Or. it

Amendement 275
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat niet alle innovatie 
gebaseerd is op onderzoek en dat niet al het 
onderzoek gericht is op innovatie; is dan 

21. is van mening dat niet alle innovatie 
gebaseerd is op onderzoek en dat niet al het 
onderzoek gericht is op innovatie; is dan 
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ook van mening dat de voorgestelde 
reorganisatie betrekking moet hebben op 
de volledige innovatiecyclus, van concept 
tot markt, met inbegrip van non-
technologische, ecologische en sociale 
innovatie;

ook van mening dat de voorgestelde 
reorganisatie betrekking moet hebben op 
het volledige spectrum van aan innovatie
gerelateerde activiteiten, met inbegrip van 
non-technologische, ecologische en sociale 
innovatie, vanuit de gedachte dat 
innovatie vaak een door commerciële 
overwegingen aangedreven proces is;

Or. en

Amendement 276
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat niet alle innovatie 
gebaseerd is op onderzoek en dat niet al het 
onderzoek gericht is op innovatie; is dan 
ook van mening dat de voorgestelde 
reorganisatie betrekking moet hebben op 
de volledige innovatiecyclus, van concept 
tot markt, met inbegrip van non-
technologische, ecologische en sociale 
innovatie;

21. is van mening dat niet alle innovatie 
gebaseerd is op onderzoek en dat niet al het 
onderzoek gericht is op innovatie; is dan 
ook van mening dat de voorgestelde 
reorganisatie betrekking moet hebben op 
de volledige innovatiecyclus, van concept 
tot markt, met inbegrip van non-
technologische, ecologische en sociale 
innovatie en procesmatige en 
organisatorische innovatie op het gebied 
van diensten;

Or. it

Amendement 277
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat niet alle innovatie 
gebaseerd is op onderzoek en dat niet al het 
onderzoek gericht is op innovatie; is dan 
ook van mening dat de voorgestelde 
reorganisatie betrekking moet hebben op 
de volledige innovatiecyclus, van concept 

21. is van mening dat niet alle innovatie 
gebaseerd is op onderzoek en dat niet al het 
onderzoek gericht is op innovatie; is dan 
ook van mening dat de voorgestelde 
reorganisatie excellentie tot doel moet 
hebben en betrekking moet hebben op de 
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tot markt, met inbegrip van non-
technologische, ecologische en sociale 
innovatie;

volledige innovatiecyclus, van concept tot 
markt, met inbegrip van non-
technologische, ecologische en sociale 
innovatie;

Or. el

Amendement 278
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van mening dat niet alle innovatie 
gebaseerd is op onderzoek en dat niet al het 
onderzoek gericht is op innovatie; is dan 
ook van mening dat de voorgestelde 
reorganisatie betrekking moet hebben op 
de volledige innovatiecyclus, van concept 
tot markt, met inbegrip van non-
technologische, ecologische en sociale
innovatie;

21. is van mening dat niet alle innovatie 
gebaseerd is op onderzoek en dat niet al het 
onderzoek gericht is op innovatie; is dan 
ook van mening dat de voorgestelde 
reorganisatie betrekking moet hebben op 
de volledige innovatiecyclus, van concept 
tot markt, met inbegrip van non-
technologische en ecologische innovatie;

Or. en

Amendement 279
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis(nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt echter dat een deel van 
de instrumenten van het CIP een 
natuurlijke verlenging van het 
toekomstige kaderprogramma zouden 
kunnen zijn en continuïteit zouden 
kunnen verlenen aan de Europese 
onderzoeks- en innovatieprojecten; is van 
mening dat de technologie die ontwikkeld 
wordt binnen projecten uit het 
kaderprogramma zou kunnen worden 
uitgebreid tot innoverende projecten:
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- verspreiding van het gebruik ervan in 
verschillende industriële en 
dienstensectoren,
- ontwikkeling van bijkomende 
toepassingen op aanverwante of 
aanvullende terreinen;

Or. es

Amendement 280
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21bis. vraagt om instrumenten om de 
overdracht van technologieën van het 
onderzoek naar de industriële toepassing 
te bevorderen en verzoekt de Commissie 
mechanismen in te stellen waarmee 
ondernemingen die klaar staan om hun 
technologie naar de markt te brengen en 
een 'proof of concept' uit te voeren 
ondersteuning kan worden gegeven;

Or. en

Amendement 281
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. erkent de noodzaak om innovatie 
in de dienstensector en sociale en 
ecologische innovatie te koppelen aan 
technologische innovatie door nieuwe 
partnerschappen te ontwikkelen die O&O-
organisaties verbinden met 
ondernemingen in zowel de dienstensector 
als de maakindustrie;

Or. en
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Amendement 282
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. herinnert eraan dat de uitermate 
concurrerende aard van wetenschappelijk, 
technologisch en innovatief werk en de 
handhaving van lokale wetenschappelijke 
en innovatieve capaciteitsopbouw afhangen 
van het bestaan van een zekere mate van 
overlapping en versplintering, zonder 
welke onderzoek op basis van 
samenwerking zou worden ondermijnd;

22. herinnert eraan dat de uitermate 
concurrerende aard van onderzoeks-, 
wetenschappelijk, technologisch en 
innovatief werk en de handhaving van 
lokale wetenschappelijke en innovatieve 
capaciteitsopbouw afhangen van het 
bestaan van een zekere mate van 
overlapping en versplintering, zonder 
welke onderzoek op basis van 
samenwerking zou worden ondermijnd;

Or. el

Amendement 283
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. onderstreept dat om doelmatiger 
private investeringen aan te trekken en 
ervoor te zorgen dat onderzoek en 
ontwikkeling zo effectief mogelijk 
bijdragen tot de versterking van het 
Europese concurrentievermogen, het 
kaderprogramma passende maatregelen 
moet omvatten om een sterk en efficiënt 
regelgevingskader te scheppen voor de 
bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten in een vroege fase van 
het onderzoeksproces;

Or. en
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Amendement 284
Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. moedigt de tenuitvoerlegging van 
trainingsprogramma's voor alle potentiële 
deelnemers aan, met name over de 
toepassing van managementsregels, en 
dringt er bij de Commissie op aan criteria 
te ontwikkelen voor de selectie, evaluatie 
en beoordeling van projecten, met 
inachtneming van de stairways to 
excellence;

23. moedigt de tenuitvoerlegging van 
trainingsprogramma's voor alle potentiële 
deelnemers aan, met name over de 
toepassing van managementregels, en 
dringt er bij de Commissie op aan criteria 
te ontwikkelen voor de selectie, evaluatie 
en beoordeling van projecten, met 
inachtneming van de stairways to 
excellence; stelt voor dat de Commissie 
overheidsorganen proactief hulp biedt bij 
het verbeteren van hun 
managementsystemen door kosteloos 
beoordelingen uit te voeren, wat deze 
organen zou aanmoedigen om hun 
projectmanagement te verbeteren en dit 
binnen een termijn van minder dan een 
jaar te realiseren;

Or. en

Amendement 285
Amalia Sartori

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. moedigt de tenuitvoerlegging van 
trainingsprogramma's voor alle potentiële 
deelnemers aan, met name over de 
toepassing van managementsregels, en 
dringt er bij de Commissie op aan criteria 
te ontwikkelen voor de selectie, evaluatie 
en beoordeling van projecten, met 
inachtneming van de stairways to 
excellence;

23. moedigt de tenuitvoerlegging van 
trainingsprogramma's voor alle potentiële 
deelnemers aan, met name over de 
toepassing van managementsregels, en 
dringt er bij de Commissie op aan criteria 
te ontwikkelen voor de selectie, evaluatie 
en beoordeling van projecten, met 
inachtneming van de stairways to 
excellence, de milieueffecten en de 
economische en sociale invloeden (de 
milieu-indicatoren);
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Or. it

Amendement 286
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. moedigt de tenuitvoerlegging van 
trainingsprogramma's voor alle potentiële 
deelnemers aan, met name over de 
toepassing van managementsregels, en 
dringt er bij de Commissie op aan criteria 
te ontwikkelen voor de selectie, evaluatie 
en beoordeling van projecten, met 
inachtneming van de stairways to 
excellence;

23. moedigt de tenuitvoerlegging van 
trainingsprogramma's voor alle potentiële 
deelnemers aan, met name over de 
toepassing van managementregels, en 
dringt er bij de Commissie op aan criteria 
te ontwikkelen voor de selectie, evaluatie 
en beoordeling van projecten;

Or. en

Amendement 287
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. moedigt de tenuitvoerlegging van 
trainingsprogramma's voor alle potentiële 
deelnemers aan, met name over de 
toepassing van managementsregels, en 
dringt er bij de Commissie op aan criteria 
te ontwikkelen voor de selectie, evaluatie 
en beoordeling van projecten, met 
inachtneming van de stairways to 
excellence;

23. moedigt de tenuitvoerlegging van 
trainingsprogramma's voor alle potentiële 
deelnemers aan, met name over de 
toepassing van managementregels, en 
dringt er bij de Commissie op aan criteria 
te ontwikkelen voor de selectie, evaluatie 
en beoordeling van projecten, met 
inachtneming van het criterium van 
excellentie;

Or. en

Amendement 288
Ioannis A. Tsoukalas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. moedigt de tenuitvoerlegging van 
trainingsprogramma's voor alle potentiële 
deelnemers aan, met name over de 
toepassing van managementsregels, en 
dringt er bij de Commissie op aan criteria 
te ontwikkelen voor de selectie, evaluatie 
en beoordeling van projecten, met 
inachtneming van de stairways to 
excellence;

23. moedigt de tenuitvoerlegging van 
trainings- en mobiliteitsprogramma's voor 
alle potentiële deelnemers aan, met name 
over de toepassing van 
managementsregels, en dringt er bij de 
Commissie op aan criteria te ontwikkelen 
voor de selectie, evaluatie en beoordeling 
van projecten, met inachtneming van de 
stairways to excellence;

Or. el

Amendement 289
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt dat in het toekomstige 
gemeenschappelijk strategisch kader 
relevante gebruikersgroepen moeten 
worden betrokken bij het vaststellen van 
de onderzoeks- en innovatieagenda; is van 
mening dat het betrekken van bedrijven 
bij het vaststellen van prioriteiten een 
noodzakelijke voorwaarde is voor de 
ontwikkeling van hoogrenderende 
plattelandsontwikkelingsprojecten (in het 
kader van het Overgangsinstrument voor 
plattelandsontwikkeling voor de nieuwe 
lidstaten), evenals voor een grotere 
participatie door bedrijven; meent dat de 
Europese technologieplatforms, die de 
industrie, regelgevende instanties en 
financiële instellingen bij elkaar brengen 
met het oog op de ontwikkeling van 
strategische langetermijnagenda's voor 
specifieke technologische gebieden, een 
belangrijke rol moeten blijven spelen in 
de discussies over de in het 
gemeenschappelijk strategisch kader vast 
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te stellen prioriteiten;

Or. en

Amendement 290
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23bis. stelt voor de looptijd van EU 2020 
voor een gehele of gedeeltelijke verhoging 
van de leningen voor onderzoek in het 
kader van het versterken van de Europese 
Onderzoeksruimte door middels van 
constante overheidsinhouding, door een 
betere financiële verdeling en 
samenwerking tussen de lidstaten, de 
Europese Unie en de lokale overheden;

Or. fr

Amendement 291
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. vraagt om een grotere 
intergouvernementele participatie in de 
uitvoering van maatregelen in het kader 
van de gezamenlijke programmering, wat 
de samenwerking in onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie overal in 
Europa zou versterken;

Or. en

Amendement 292
Lena Ek
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt dat de vereenvoudiging 
van het kaderprogramma een enorme 
sprong voorwaarts vereist en verzoekt dat 
alle vastgestelde 
vereenvoudigingsmaatregelen in het 
nieuwe kaderprogramma worden 
toegepast;

Or. en

Amendement 293
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw) – onder tussenkop 5

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt dat het 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
voor EU-financiering van onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol heeft te 
spelen in de ondersteuning van innovatie 
in Europa; waarschuwt echter tegen het 
gevaar dat de financiering voor onderzoek 
en innovatie verwatert door een te grote 
spreiding over activiteiten, gebieden en 
doelstellingen; vraagt om een 
verdubbeling van de Europese aan 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
toegekende middelen om de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-agenda te bevorderen; 
wijst op het meer omvattende karakter van 
het gemeenschappelijk strategisch kader 
voor EU-financiering van onderzoek en 
innovatie vergeleken met de voorganger 
ervan, het zevende kaderprogramma, en 
waarschuwt dat dit niet ten koste mag 
gaan van het doel om meer onderzoek en 
innovatie te financieren; benadrukt dat 
het belangrijk is om Europese 
financiering te gebruiken om een 
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veelvoud daarvan aan investeringen van 
private partijen en lidstaten aan te 
trekken;

Or. en

Amendement 294
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. staat positief tegenover een 
omschakeling naar een 'op wetenschap 
gebaseerde benadering' en dringt aan op 
een op vertrouwen gebaseerde en 
risicotolerante attitude ten opzichte van 
deelnemers in alle stadia van het 
financieringssysteem;

24. staat positief tegenover een 
omschakeling naar een 'op wetenschap 
gebaseerde benadering' en dringt aan op 
een op vertrouwen gebaseerde en 
risicotolerante attitude ten opzichte van 
deelnemers in alle stadia van het 
financieringssysteem; is voorstander van 
een systeem voor administratieve 
ondersteuning om nieuwere lidstaten te 
helpen bij het indienen van betere, 
hoogwaardige aanvragen voor 
financiering uit het volgende 
kaderprogramma;

Or. en

Amendement 295
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. staat positief tegenover een 
omschakeling naar een 'op wetenschap 
gebaseerde benadering' en dringt aan op 
een op vertrouwen gebaseerde en 
risicotolerante attitude ten opzichte van 
deelnemers in alle stadia van het 
financieringssysteem;

24. staat positief tegenover een 
omschakeling naar een 'op wetenschap 
gebaseerde benadering' en dringt aan op 
een op vertrouwen gebaseerde en 
risicotolerante attitude ten opzichte van 
deelnemers in alle stadia van het 
financieringssysteem, die gepaard dient te 
gaan met minder controle door de 
Commissie;
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Or. en

Amendement 296
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. staat positief tegenover een 
omschakeling naar een 'op wetenschap 
gebaseerde benadering' en dringt aan op 
een op vertrouwen gebaseerde en 
risicotolerante attitude ten opzichte van 
deelnemers in alle stadia van het 
financieringssysteem;

24. staat positief tegenover een 
omschakeling naar een 'op wetenschap 
gebaseerde benadering' en dringt aan op 
een op vertrouwen gebaseerde en 
risicotolerante attitude ten opzichte van 
deelnemers in alle stadia van het 
financieringssysteem; vraagt om de 
integratie in het komende 
kaderprogramma van een 
financieringsmodel dat de volledige 
kosten van academisch onderzoek 
bestrijkt;

Or. en

Amendement 297
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. staat positief tegenover een 
omschakeling naar een 'op wetenschap 
gebaseerde benadering' en dringt aan op 
een op vertrouwen gebaseerde en 
risicotolerante attitude ten opzichte van 
deelnemers in alle stadia van het 
financieringssysteem;

24. staat positief tegenover het richten van 
innovaties op de noden van de gebruikers 
en een omschakeling naar een 'op 
wetenschap gebaseerde benadering' en 
dringt aan op een op vertrouwen 
gebaseerde en risicotolerante attitude ten 
opzichte van deelnemers in alle stadia van 
het financieringssysteem;

Or. lt

Amendement 298
Juozas Imbrasas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. staat positief tegenover een 
omschakeling naar een 'op wetenschap 
gebaseerde benadering' en dringt aan op 
een op vertrouwen gebaseerde en 
risicotolerante attitude ten opzichte van 
deelnemers in alle stadia van het 
financieringssysteem;

24. staat positief tegenover het richten van 
innovaties op de noden van de gebruikers 
en een omschakeling naar een 'op 
wetenschap gebaseerde benadering' en 
dringt aan op een op vertrouwen 
gebaseerde en risicotolerante attitude ten 
opzichte van deelnemers in alle stadia van 
het financieringssysteem;

Or. lt

Amendement 299
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. staat positief tegenover een 
omschakeling naar een 'op wetenschap 
gebaseerde benadering' en dringt aan op 
een op vertrouwen gebaseerde en 
risicotolerante attitude ten opzichte van 
deelnemers in alle stadia van het 
financieringssysteem;

24. staat positief tegenover een 
omschakeling naar een 'op wetenschap,
valorisatie en innovatie gebaseerde 
benadering' en dringt aan op een op 
vertrouwen gebaseerde en risicotolerante 
attitude ten opzichte van deelnemers in alle 
stadia van het financieringssysteem;

Or. en

Amendement 300
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. staat positief tegenover een 
omschakeling naar een 'op wetenschap 
gebaseerde benadering' en dringt aan op 
een op vertrouwen gebaseerde en 
risicotolerante attitude ten opzichte van 

24. staat positief tegenover een 
omschakeling naar een 'op wetenschap en 
innovatie/resultaten gebaseerde 
benadering' en dringt aan op een op 
vertrouwen gebaseerde en risicotolerante 
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deelnemers in alle stadia van het 
financieringssysteem;

attitude ten opzichte van deelnemers in alle 
stadia van het financieringssysteem;

Or. en

Amendement 301
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. staat positief tegenover een 
omschakeling naar een 'op wetenschap 
gebaseerde benadering' en dringt aan op 
een op vertrouwen gebaseerde en 
risicotolerante attitude ten opzichte van 
deelnemers in alle stadia van het 
financieringssysteem;

24. staat positief tegenover een 
omschakeling naar een 'op wetenschap 
gebaseerde benadering' en dringt aan op 
een op vertrouwen in onderzoekers 
gebaseerde en risicotolerantere attitude ten 
opzichte van deelnemers in alle stadia van 
het financieringssysteem;

Or. el

Amendement 302
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van mening dat het 
gemeenschappelijk strategisch kader niet 
alleen gericht moet zijn op innovatie uit 
onderzoek of technologische innovatie, 
maar verschillende bronnen van innovatie 
moet ondersteunen; wijst erop dat veel 
ondernemingen – met name KMO's –
andere bronnen van innovatie gebruiken, 
zoals klanten, markten, gebruikers en niet 
in de laatste plaats werknemers, en dat 
deze vormen van innovatie vaak 
praktischer van aard zijn en gericht zijn 
op het oplossen van specifieke problemen 
met betrekking tot processen, diensten of 
producten; is van mening, gelet op het feit 
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dat de voorgestelde oplossingen vaak 
afkomstig zijn van de werknemers die het 
dichtst bij het productieproces, de 
markten en de klanten staan, dat de EU 
ook de praktijkgerichte innovatie door 
werknemers moet versterken door daar 
specifiek aandacht aan te besteden;

Or. en

Amendement 303
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van mening dat het beheer van 
de Europese financiering van onderzoek 
in sterkere mate gebaseerd moet zijn op 
vertrouwen en risicotolerantie ten aanzien 
van deelnemers; pleit voor een ruimere 
aanvaarding van gebruikelijke 
boekhoudpraktijken voor de voor 
vergoeding van subsidiabele kosten; is 
van oordeel dat forfaitaire bedragen en 
vast tarieven op vrijwillige basis moeten 
worden gebruikt; dringt bij de Commissie 
aan op verkorting van de tijd tot aan 
contract tot maximaal zes maanden; 
benadrukt de noodzaak van 
vereenvoudiging van de procedures voor 
aanvragen en contracten; beveelt aan om 
een beperkt aantal regels en 
gemeenschappelijke beginselen voor het 
beheer van de EU-financiering voor 
onderzoek en ontwikkeling aan te nemen;

Or. en

Amendement 304
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van mening dat het toekomstige 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
onderzoek en innovatie in de eerste plaats 
moet aansluiten op de nieuwe benadering 
die in de Europa 2020-strategie is 
vastgelegd, en daardoor gericht moet zijn 
op een meer geïntegreerde aanpak, betere 
coördinatie tussen de verschillende 
Europese instellingen en meer 
samenhang tussen Europees, nationaal en 
regionaal beleid; acht het daarnaast 
essentieel dat de volledige uitvoering van 
de nieuwe innovatiepartnerschappen op 
de nodige steun kan rekenen;

Or. it

Amendement 305
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. spreekt de aanbeveling uit om een 
beperkte reeks gemeenschappelijke en 
begrijpelijke regels vast te stellen die op 
alle programma’s en instrumenten van 
toepassing zouden zijn en uitgaan van het 
basisbeginsel dat overheidsmiddelen 
beheerd worden door overheidsinstanties 
die onder toezicht staan van de Europese 
Commissie;

Or. es

Amendement 306
Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. stelt voor dat de overheadkosten 
van projecten die in het kader van het 
volgende kaderprogramma worden 
uitgevoerd moeten worden beperkt tot 10 
procent; is van mening dat een niveau van 
25 procent overheadkosten, dat vóór de 
herziening van het zevende 
kaderprogramma gold, vanwege de 
algehele begrotingsbeperkingen 
onaanvaardbaar is;

Or. en

Amendement 307
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. benadrukt dat moeten worden 
geprobeerd om de uitgaven binnen het 
nieuwe kaderprogramma zo veel mogelijk 
te laten aansluiten op de overkoepelende 
beleidsdoelstellingen van de Europa 2020-
strategie en om de onderzoeksbasis te 
integreren;

Or. en

Amendement 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. acht het essentieel om het 
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bedrijfsleven nauwer te betrekken bij een 
transparant proces dat betrekking heeft op 
het vaststellen van prioriteiten, het 
uitschrijven van aanbestedingen en het 
beoordelen van voorstellen, en om de 
deelname van de particuliere sector te 
bevorderen, met name op gebieden die 
van toegevoegde waarde zijn voor het 
Europese bedrijfsleven, mede in het licht 
van de publiek-private samenwerking; is 
voorts van mening dat de industrie meer 
betrokken moet worden bij de 
onderzoeksinfrastructuren door deze open 
te stellen voor alle bedrijven en in het 
bijzonder voor de kmo's;

Or. it

Amendement 309
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. is ervan overtuigd dat 
vereenvoudiging moet leiden tot een 
vermindering van het aantal combinaties 
in financieringspercentages en methoden 
voor het vaststellen van indirecte kosten in
alle financieringsregelingen; benadrukt 
echter dat voor universiteiten, 
onderzoeksinstellingen en de industrie 
verschillende financieringspercentages en 
methoden voor het vaststellen van 
indirecte kosten moeten worden 
gehanteerd;

Or. en

Amendement 310
Lena Ek
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. vraagt om maatregelen om de 
termijn voor de subsidietoekenning te 
verkorten teneinde het aantal 
subsidieaanvragen dat in het volgende 
kaderprogramma binnen zes maanden 
wordt toegekend te verhogen;

Or. en

Amendement 311
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt erop aan dat het 
samenwerkingsprogramma centraal blijft 
staan in het KP, om de transnationale 
samenwerking op onderzoeksgebied te
versterken;

25. dringt erop aan dat het 
samenwerkingsprogramma centraal blijft 
staan in het KP, om de transnationale 
samenwerking op onderzoeksgebied en 
met name de samenwerking tussen 
partners in EU-lidstaten te versterken; is 
van mening dat de financiering flexibel 
moet zijn en moet stroken met de 
behoeften van zowel grote consortia als 
kleinere groepen; om dit doel te kunnen 
bereiken moet de Europese 
onderzoeksfinanciering in staat zijn de 
beste onderzoekers aan te trekken met 
gebruikersvriendelijke regels op elk 
niveau; 

Or. el

Amendement 312
Edit Herczog, Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25
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Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt erop aan dat het 
samenwerkingsprogramma centraal blijft 
staan in het KP, om de transnationale 
samenwerking op onderzoeksgebied te 
versterken;

25. dringt erop aan dat het 
samenwerkingsprogramma centraal blijft 
staan in het KP, om de transnationale 
samenwerking op onderzoeksgebied te 
versterken; is van mening dat om dit te 
bereiken, het samenwerkingsprogramma
de hele innovatieketen moet bestrijken, 
van verkennend onderzoek tot 
grootschalige demonstraties, en dat 
sectoren, na de ontwikkeling van een 
strategische visie op het aangaan van 
maatschappelijke uitdagingen met behulp 
van langetermijninvesteringscycli, 
gegarandeerde begrotingen moeten 
worden toegekend;

Or. en

Amendement 313
Norbert Glante

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt erop aan dat het 
samenwerkingsprogramma centraal blijft 
staan in het KP, om de transnationale 
samenwerking op onderzoeksgebied te 
versterken;

25. dringt erop aan dat het onderzoek in 
samenwerkingsverband centraal blijft 
staan in het KP, om de transnationale 
samenwerking op onderzoeksgebied te 
versterken; beveelt aan bij de vormgeving 
van het onderzoek in 
samenwerkingsverband een grotere 
thematische flexibiliteit te betrachten, 
teneinde voor projecten in Europa zo veel 
mogelijk excellente wetenschappers te 
kunnen aantrekken;

Or. de

Amendement 314
Patrizia Toia
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt erop aan dat het 
samenwerkingsprogramma centraal blijft 
staan in het KP, om de transnationale 
samenwerking op onderzoeksgebied te 
versterken;

25. dringt erop aan dat het 
samenwerkingsprogramma centraal blijft 
staan in het KP, om de transnationale 
samenwerking op onderzoeksgebied te 
versterken teneinde het effect van 
onderzoeksprojecten te vergroten en 
sneller te verwezenlijken door ook met 
excellente partners van buiten de EU 
samen te werken;

Or. en

Amendement 315
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt erop aan dat het 
samenwerkingsprogramma centraal blijft 
staan in het KP, om de transnationale 
samenwerking op onderzoeksgebied te 
versterken;

25. dringt erop aan dat het 
samenwerkingsprogramma centraal blijft 
staan in het KP, om de transnationale 
samenwerking op onderzoeksgebied en de 
doeltreffende verspreiding van 
onderzoeksresultaten te versterken;

Or. lt

Amendement 316
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt erop aan dat het 
samenwerkingsprogramma centraal blijft 
staan in het KP, om de transnationale

25. dringt erop aan dat onderzoek in 
samenwerkingsverband centraal blijft 
staan in het KP, om de transnationale 
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samenwerking op onderzoeksgebied te 
versterken;

samenwerking op onderzoeksgebied te 
versterken;

Or. fr

Amendement 317
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. dringt erop aan dat het 
samenwerkingsprogramma centraal blijft 
staan in het KP, om de transnationale
samenwerking op onderzoeksgebied te 
versterken;

25. dringt erop aan dat het 
samenwerkingsprogramma centraal blijft 
staan in het KP, om transnationaal 
onderzoek en samenwerking op 
onderzoeksgebied te versterken;

Or. en

Amendement 318
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. meent dat het 
samenwerkingsprogramma een essentiële 
rol speelt bij het bevorderen van 
transnationale samenwerking op 
onderzoeksgebied in de EU; is van 
mening dat een beperkte 'top-down'-
definitie van de thema's voor de 
uitnodigingen voor het indienen van 
voorstellen een belemmering vormt voor 
zowel de wetenschappelijke concurrentie 
tussen instellingen als de deelname van de 
private sector; vraagt om een ruimer 
gebruik van bredere uitnodigingen om de 
wetenschappelijke excellentie te 
stimuleren en op onderzoek gebaseerde 
KMO's bij het proces te betrekken en wijst 
op de noodzaak van grotere flexibiliteit bij 
het vaststellen van de omvang van 
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consortia;

Or. en

Amendement 319
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. vraagt om een herziene toewijzing 
van middelen voor O&O&I aan 
onderzoeksgebieden waarvan het 
waarschijnlijker is dat ze zullen bijdragen 
aan de verwezenlijking van de doelstelling 
van 'slimme groei' als voorzien in de 
Europa 2020-strategie (bijvoorbeeld op 
het gebied van de doelmatigheid en het 
effect van projecten op de samenleving, de 
creatie van echte Europese meerwaarde, 
de versterking van grensoverschrijdende 
samenwerking op onderzoeksgebied, 
mobiliteit, en de opbouw van Europese 
netwerken en de Europese 
Onderzoeksruimte);

Or. en

Amendement 320
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is van mening dat de procedures 
voor vergelijkende uitnodigingen voor het 
indienen van voorstellen inzake het 
aantrekken van aanvullende partners 
moeten zijn gebaseerd op de 
basisveronderstelling dat de betrokken 
bedrijven en onderzoekers het project het 
best kennen en het best weten welke 
partner nodig is en dat in plaats van hen 
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te dwingen om de ranglijsten van de
evaluatiedeskundigen te volgen, de 
Commissie een schriftelijke motivering 
van de keuze van het consortium moet 
beoordelen;

Or. en

Amendement 321
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. benadrukt dat de 
financieringsprocessen verder moeten 
worden vereenvoudigd om ze korter en 
dynamischer te maken, bijvoorbeeld door 
het aantal voor het financieel en 
wetenschappelijk beheer benodigde 
rapporten aanzienlijk terug te dringen en 
tegelijkertijd de financiële verslaglegging 
te vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 322
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. dringt aan op een versterking van 
de maatregelen die kunnen bijdragen aan 
de mobiliteit van Europese onderzoekers, 
het beteugelen van de 'hersenvlucht' en 
het aantrekken van veelbelovende, jonge 
onderzoekers uit derde landen, en die het 
vooruitzicht op een carrière in het 
onderzoek in de EU aantrekkelijker 
kunnen maken; 

Or. el
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Amendement 323
Lena Kolarska-Bobińska, Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie om in het 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
een grotere onafhankelijkheid van 
individuele projecten te zorgen door 
projectleiders meer flexibiliteit te bieden 
bij de organisatie, het beheer en de 
prioritering van projecten;

Or. en

Amendement 324
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. vraagt om een shortlist van 
concrete doelstellingen die van bijzonder 
belang voor Europa worden geacht en 
waar een substantieel aantal middelen 
aan moeten worden toegewezen;

Or. en

Amendement 325
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. geeft uiting aan zijn bedenkingen 
over de doelmatigheid van het gebruik 
van kredieten voor de oprichting van 
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excellentienetwerken op onderzoeksgebied 
en de organisatie van congressen en 
manifestaties, en dringt aan op een 
versterking van de maatregelen voor 
elektronische netwerkvorming in 
onderzoek en innovatie en voor 
verspreiding via internet van de 
onderzoeksresultaten; 

Or. el

Amendement 326
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. merkt op dat grootschalige 
projecten vaak gepaard gaan met een 
aanzienlijke projectadministratie en 
bureaucratische lasten die de 
wetenschappelijke output in de weg staan; 
is voorstander van een verschuiving van 
het evenwicht naar kleinschaliger 
projecten;

Or. en

Amendement 327
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. dringt bij de Commissie aan op 
vereenvoudigde verslaglegging op basis 
van de bestaande 
verslagleggingsregelingen in 
universiteiten en gevestigde 
onderzoeksinstellingen;

Or. en
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Amendement 328
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quater. geeft uiting aan zijn 
bedenkingen over het feit dat er vaak 
maar één voorstel per uitnodiging 
gefinancierd kan worden, waardoor de in 
de voorbereiding en beoordeling van de 
voorstellen geïnvesteerde middelen 
verspild worden en financiering van 
excellente ideeën onmogelijk wordt; 
verzoekt de Commissie te onderzoeken of 
het mogelijk is excellente, niet 
geselecteerde voorstellen te financieren 
via een aanvullende onderzoeksbegroting 
(tegenwaardefondsen voor onderzoek) 
waaraan de lidstaten, het regionaal fonds 
en de structuurfondsen deelnemen; 

Or. el

Amendement 329
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quater. beschouwt de EOR als een 
succesverhaal in de bevordering van 
wetenschappelijke excellentie en de 
Europese Onderzoeksruimte; is van 
mening dat de factoren voor dit succes, 
indien van toepassing, ook in andere 
instrumenten moeten worden toegepast; is 
van mening dat de omvang van het 
programma sterk moet worden vergroot 
en dat dit kan worden bereikt door meer 
EU-middelen aan de EOR toe te wijzen en 
door overeenkomsten met lidstaten over 
de nationale financiering van door de 
EOR geselecteerde voorstellen uit te 
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breiden;

Or. en

Amendement 330
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quinquies. is van mening dat er extra 
potentieel bestaat voor het uitbreiden van 
het toepassingsgebied van het EOR-
concept naar samenwerkings- en 
multidisciplinaire onderzoeksprojecten, 
mits de bottom-upaanpak wordt 
gehandhaafd en wetenschappelijke 
excellentie het belangrijkste 
selectiecriterium blijft;

Or. en

Amendement 331
António Fernando Correia De Campos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 sexies. huldigt de opvatting dat 
prioritaire grootschalige 
onderzoekinfrastructuren belangrijke 
pijlers van een Europese 
Onderzoeksruimte zijn en dat de EU-
financiering daarom moet worden 
uitgebreid tot na de voorbereidende fase 
en moet worden gekoppeld aan 
transnationale toegang en de opleiding 
van onderzoekers;

Or. en
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Amendement 332
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering, 
vergrijzing en duurzaamheid) niet alleen 
door middel van technologische 
oplossingen kunnen worden aangepakt en 
dat derhalve Europees onderzoek op het 
gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden;

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
uitdagingen (met betrekking tot
demografische veranderingen, duurzaam 
beheer van hulpbronnen en een stabiele 
en rechtvaardige economische basis) niet 
alleen door middel van technologische 
oplossingen kunnen worden aangepakt en 
benadrukt daarom dat sociale innovatie 
een belangrijke invalshoek is die moet 
worden geïntegreerd in de 
financieringsvoorwaarden van 
steunprogramma's als het Europees 
Sociaal Fonds, de kaderprogramma's en 
het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie;

Or. en

Amendement 333
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering, 
vergrijzing en duurzaamheid) niet alleen 
door middel van technologische 
oplossingen kunnen worden aangepakt en 
dat derhalve Europees onderzoek op het 

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering, 
maatschappelijke veranderingen en 
duurzaamheid) niet alleen door middel van 
technologische oplossingen kunnen worden 
aangepakt en dat derhalve Europees 
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gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden;

onderzoek op het gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden; is daarom van mening 
dat enerzijds een op de sociale en 
menswetenschappen gericht programma 
om de maatschappelijke behoeften en 
dynamiek te begrijpen en anderzijds een 
groter aandeel van deze wetenschappen in 
alle op de agenda gebaseerde acties in het 
gemeenschappelijk strategisch kader moet 
worden gewaarborgd om slimme, 
inclusieve en duurzame groei te 
bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 334
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering, 
vergrijzing en duurzaamheid) niet alleen 
door middel van technologische 
oplossingen kunnen worden aangepakt en 
dat derhalve Europees onderzoek op het 
gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden;

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair en transdisciplinair 
onderzoek en erkenning van de 
maatschappelijke dimensie van onderzoek; 
wijst er in dit verband nogmaals op dat 
grote maatschappelijke problemen (zoals 
klimaatverandering, vergrijzing en 
duurzaamheid) niet alleen door middel van 
technologische oplossingen kunnen worden 
aangepakt en dat derhalve Europees 
onderzoek op het gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden; herinnert eraan dat de 
belangrijke rol van sociale en 
menswetenschappen in het zevende 
kaderprogramma wordt onderkend, en is 
sterk van mening dat dit in het 
toekomstige gemeenschappelijk 
strategisch kader niet mag worden 
ondergraven;

Or. en
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Amendement 335
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering, 
vergrijzing en duurzaamheid) niet alleen 
door middel van technologische 
oplossingen kunnen worden aangepakt en 
dat derhalve Europees onderzoek op het 
gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden,

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering, 
vergrijzing en duurzaamheid) niet alleen 
door middel van technologische 
oplossingen kunnen worden aangepakt en 
dat derhalve Europees onderzoek op het 
gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden; acht voortzetting van 
"sociaaleconomische wetenschappen en 
geesteswetenschappen" als zelfstandig 
thema absoluut noodzakelijk;

Or. de

Amendement 336
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering, 
vergrijzing en duurzaamheid) niet alleen 
door middel van technologische 
oplossingen kunnen worden aangepakt en 
dat derhalve Europees onderzoek op het 

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering,
demografische verandering, duurzaamheid 
en energiezekerheid) en problemen in de 
sectoren (onder andere landbouw en 
visserij) niet alleen door middel van 
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gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden;

technologische oplossingen kunnen worden 
aangepakt en dat derhalve Europees 
onderzoek op het gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden en speciale financiële 
middelen nodig zijn voor onderzoek in die 
disciplines;

Or. pl

Amendement 337
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering, 
vergrijzing en duurzaamheid) niet alleen 
door middel van technologische 
oplossingen kunnen worden aangepakt en 
dat derhalve Europees onderzoek op het 
gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden;

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering, 
vergrijzing, energievoorziening, mobiliteit 
en infrastructuur, volksgezondheid, 
migratie en duurzaamheid) niet alleen door 
middel van technologische oplossingen 
kunnen worden aangepakt en dat derhalve 
Europees onderzoek op het gebied van de 
sociale en menswetenschappen van 
wezenlijk belang is om deze problemen op 
succesvolle wijze het hoofd te bieden;

Or. da

Amendement 338
Bendt Bendtsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek; wijst er in dit 
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van de maatschappelijke dimensie van
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering, 
vergrijzing en duurzaamheid) niet alleen 
door middel van technologische 
oplossingen kunnen worden aangepakt en 
dat derhalve Europees onderzoek op het 
gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden;

verband nogmaals op dat grote 
maatschappelijke problemen (zoals 
klimaatverandering, vergrijzing en 
duurzaamheid) niet alleen door middel van 
technologische oplossingen kunnen worden 
aangepakt en dat derhalve Europees 
onderzoek op het gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 339
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering, 
vergrijzing en duurzaamheid) niet alleen 
door middel van technologische 
oplossingen kunnen worden aangepakt en 
dat derhalve Europees onderzoek op het 
gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden;

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering, 
vergrijzing, voedsel-, water- en 
energiezekerheid, en duurzaamheid) niet 
alleen door middel van technologische 
oplossingen kunnen worden aangepakt en 
dat derhalve Europees onderzoek op het 
gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 340
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering, 
vergrijzing en duurzaamheid) niet alleen
door middel van technologische 
oplossingen kunnen worden aangepakt en 
dat derhalve Europees onderzoek op het 
gebied van de sociale en 
menswetenschappen van wezenlijk belang 
is om deze problemen op succesvolle wijze 
het hoofd te bieden;

26. dringt aan op consolidering van 
multidisciplinair onderzoek en erkenning 
van de maatschappelijke dimensie van 
onderzoek; wijst er in dit verband 
nogmaals op dat grote maatschappelijke 
problemen (zoals klimaatverandering, 
vergrijzing en duurzaamheid) moeten 
worden aangepakt door middel van 
technologische oplossingen en Europees 
onderzoek op het gebied van de sociale en 
menswetenschappen, die van wezenlijk 
belang blijven om deze problemen op 
succesvolle wijze het hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 341
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt om voortzetting van het 
thema Wetenschap in de maatschappij om 
de belangstelling voor en de 
betrokkenheid bij onderzoek van burgers 
en het maatschappelijk middenveld verder 
te vergroten, zowel als op zichzelf staand 
thema als met het oog op bredere 
horizontale toepassing om de grote 
maatschappelijke uitdagingen het hoofd 
te bieden; is voorts van mening dat de 
Commissie de verdere ontwikkeling en 
bredere verspreiding van ethische 
richtsnoeren en de verdere ontwikkeling 
van instrumenten voor organisaties van 
het maatschappelijk middenveld moet 
ondersteunen;

Or. en
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Amendement 342
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. dringt aan op een voortgezette 
robuuste toepassing van het criterium van 
40% vrouwelijke deelnemers in 
programma- en adviescommissies; wijst 
erop dat het belangrijk is om de deelname 
van vrouwen in de hele projectcyclus te 
stimuleren, waarbij bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan het wegnemen 
van specifieke belemmeringen waarmee 
vrouwen worden geconfronteerd;

Or. en

Amendement 343
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. benadrukt dat het KP moet 
voorzien in een sterkere koppeling tussen 
onderwijs en innovatie binnen een 
geïntegreerd programma van de 
kennisdriehoek dat gebaseerd is op de 
diverse ter beschikking staande 
instrumenten, zoals 
infrastructuurontwikkeling, normalisatie, 
onderwijsprogramma's en maatregelen ter 
ondersteuning van sleuteltechnologie; 

Or. el

Amendement 344
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. onderstreept het belang van 
bevordering van onderzoek dat op robuust 
wetenschappelijk bewijs gebaseerd sociaal 
beleid ondersteunt, waaronder 
gezinsbeleid;

Or. en

Amendement 345
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. vraagt om duidelijke coördinatie 
met de nieuwe initiatieven die in het kader 
van de Europa 2020-strategie worden 
genomen, zoals de Innovatie-Unie en 
andere relevante kerninitiatieven;

Or. en

Amendement 346
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. is van mening dat de deelname van 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld aan het vaststellen, uitvoeren 
en evalueren van onderzoeksprogramma's 
van cruciaal belang zal zijn voor het 
aanpakken van maatschappelijke 
uitdagingen en moet worden verbeterd; 
wijst op bijzondere successen waaruit 
lessen kunnen worden getrokken, 
bijvoorbeeld de nauwe betrokkenheid van 
patiënten bij onderzoekers ten behoeve 
van de ontwikkeling van 
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onderzoeksprojecten in de medische 
wetenschappen;

Or. en

Amendement 347
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 quater. wenst dat 
onderzoeksprioriteiten en -doelstellingen 
op een meer transparante en 
participatieve wijze moeten worden 
vastgesteld door middel van een 
evenwichtige betrokkenheid van spelers, 
waaronder de wetenschappelijke 
gemeenschap, onderzoekers (ook van 
kleinere onderzoeksorganisaties), de 
publieke sector, organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en KMO's; 
vraagt om de creatie van een specifiek 
platform voor organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en 
onderzoekers om prioritaire 
onderzoeksgebieden in specifieke sectoren 
te bespreken; is van mening dat ook moet 
worden gewerkt aan specifieke platforms 
om een nauwere interactie tussen KMO's 
en onderzoekers tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 348
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 quinquies. vraagt om een alomvattende 
evaluatie en beoordeling van het effect 
(bijvoorbeeld op KMO's en kleinere 



AM\870997NL.doc 77/94 PE467.208v01-00

NL

onderzoeksorganisaties) van het beheer 
van de in het kader van het KP7 
opgerichte proefpartnerschappen (het 
CIP, gezamenlijke technologie-
initiatieven, publiek-private 
partnerschappen, gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven), die moeten 
worden uitgevoerd vóór de consolidering 
of de oprichting van nieuwe 
partnerschappen; is van mening dat 
lessen moeten worden getrokken uit 
voorbeelden van goede praktijken om het 
beheer ervan dramatisch te verbeteren en 
daarmee een grotere betrokkenheid van 
een grotere variëteit aan 
belanghebbenden te waarborgen, zowel 
bij het vaststellen van de 
onderzoeksagenda als bij het waarborgen 
van de toegang voor nieuwkomers; is er 
tevens van overtuigd dat deze 
instrumenten duidelijker moeten worden 
gebaseerd op publieke 
prioriteitsdoelstellingen en een veelvoud 
aan private investeringen moeten 
aantrekken met het oog op de 
verwezenlijking van 
concurrentiedoelstellingen, maar ook om 
waardevolle maatschappelijke resultaten 
te realiseren, zoals een grotere 
duurzaamheid, het genereren van kennis 
die kan worden gedeeld, de creatie van 
banen voor hooggeschoolde werknemers 
en het vasthouden van die werknemers in 
Europa;

Or. en

Amendement 349
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 sexies. is van mening dat de 
beoordeling en evaluatie van specifieke 
onderzoeksprogramma's, en niet alleen 
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van de economische aspecten ervan, maar 
ook van de maatschappelijke, ethische en 
duurzaamheidsaspecten, een belangrijk 
proces is dat moet worden verbeterd en 
breder moet worden bevorderd, zowel op 
EU-niveau als op het niveau van de 
lidstaten; steunt de initiatieven van de 
Commissie op dit gebied, zoals de
ontwikkeling van beginselen voor 
verantwoordelijk onderzoek en 
verantwoordelijke innovatie en moedigt 
aan om deze verder te ontwikkelen en toe 
te passen;

Or. en

Amendement 350
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up (samenwerking) 
en top-down projecten ('grote 
maatschappelijke problemen'), alsmede op 
facilitering van kleinere bottom-up 
projecten;

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up (samenwerking) 
en top-down projecten ('grote 
maatschappelijke problemen'), alsmede op 
facilitering van kleinere bottom-up 
projecten; benadrukt dat samenwerking 
en overleg met actoren uit de wetenschap, 
de industrie en het maatschappelijk 
middenveld noodzakelijk is bij het 
samenstellen van de onderzoeksagenda;

Or. de

Amendement 351
Edit Herczog, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up (samenwerking) 

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up (samenwerking) 
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en top-down projecten ('grote 
maatschappelijke problemen'), alsmede op 
facilitering van kleinere bottom-up 
projecten;

en top-down projecten ('grote 
maatschappelijke problemen'), alsmede op 
facilitering van kleinere bottom-up 
projecten; verzoekt de Commissie om een 
studie uit te voeren naar de ideale 
verhouding tussen deze twee soorten 
projecten vanuit het oogpunt van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
financiële haalbaarheid;

Or. en

Amendement 352
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert Reul, 
Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, 
Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up (samenwerking) 
en top-down projecten ('grote 
maatschappelijke problemen'), alsmede op 
facilitering van kleinere bottom-up 
projecten;

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up (samenwerking) 
en top-down projecten ('grote 
maatschappelijke problemen'), alsmede op 
facilitering van kleinere bottom-up 
projecten en bottom-up 
samenwerkingsonderzoek; huldigt de 
opvatting dat lagere drempels voor 
samenwerkingsprojecten tot een 
versterking van de wetenschappelijke 
capaciteit zullen leiden;

Or. en

Amendement 353
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up (samenwerking) 
en top-down projecten ('grote 

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up (samenwerking) 
en top-down projecten ('grote 
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maatschappelijke problemen'), alsmede op 
facilitering van kleinere bottom-up 
projecten;

maatschappelijke problemen'), alsmede op 
facilitering van kleinere bottom-up 
projecten; is in dit verband van mening 
dat het concept van slimme specialisatie 
in het regionaal beleid het gebruik van 
deze bottom-up projecten kan stimuleren;

Or. en

Amendement 354
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up (samenwerking) 
en top-down projecten ('grote 
maatschappelijke problemen'), alsmede op 
facilitering van kleinere bottom-up 
projecten;

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up (samenwerking) 
en top-down projecten ('grote 
maatschappelijke problemen'), alsmede op 
facilitering van kleinere bottom-up 
projecten en bottom-up 
onderzoekssamenwerking;

Or. da

Amendement 355
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up (samenwerking) 
en top-down projecten ('grote 
maatschappelijke problemen'), alsmede op 
facilitering van kleinere bottom-up 
projecten;

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up (samenwerking, 
zoals het huidige open regeling voor 
onderzoek naar technologieën van de 
toekomst of in opkomst) en top-down 
projecten ('grote maatschappelijke 
problemen'), alsmede op facilitering van 
kleinere bottom-up projecten;

Or. en
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Amendement 356
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up (samenwerking)
en top-down projecten ('grote 
maatschappelijke problemen'), alsmede op 
facilitering van kleinere bottom-up 
projecten;

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up en top-down 
projecten, alsmede op facilitering van 
kleinere bottom-up projecten;

Or. en

Amendement 357
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up (samenwerking)
en top-down projecten ('grote 
maatschappelijke problemen'), alsmede op 
facilitering van kleinere bottom-up 
projecten;

27. dringt erop aan dat er een balans wordt 
bewaard tussen bottom-up en top-down 
projecten, alsmede op facilitering van 
kleinere bottom-up projecten;

Or. en

Amendement 358
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is van mening dat de publiek-
private partnerschappen in het kader van 
het herstelplan voorrang zouden moeten 
krijgen op de JTI (Joint Technology 
Initiatives); pleit ervoor om voor alle 
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PPP’s een specifiek gemeenschappelijk 
kader vast te stellen met duidelijke en 
eenvoudige voorwaarden, waaraan ze 
allemaal moeten voldoen, en waarin de 
rol van de privésector zorgvuldig 
gescheiden wordt van de rol van de 
overheidssector; stelt voor om in het 
programma voor publiek-private 
samenwerking geselecteerde industriële 
onderzoeksacties door overkoepelende 
publiek-private partnerschappen op te 
nemen;

Or. es

Amendement 359
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. herinnert eraan dat de balans 
tussen bottom-up en top-down projecten 
het mogelijk maakt om zowel door 
nieuwsgierigheid gedreven onderzoek 
(waarin onderzoekers ook openstaan voor 
het onverwachte) als het vaststellen van 
belangrijke politieke prioriteiten, zoals 
onderzoek en innovatie met betrekking tot 
de zee, duurzame landbouw en visserij, in 
stand te houden, waardoor de 
voorwaarden worden gecreëerd voor het 
combineren van strategische prioriteiten 
met opkomende problemen;

Or. en

Amendement 360
Angelika Niebler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. bepleit dat de ondersteuning van 
onderzoek zich voortaan toespitst op 
kleine en middelgrote projecten; is van 
mening dat kleine en middelgrote 
projecten van universiteiten en MKB-
bedrijven eenvoudiger en tegen lager 
kosten kunnen worden beheerd; kleine en 
middelgrote projecten kunnen ook leiden 
tot een toename van het tot dusver te lage 
aantal gevallen waarin met succes een 
aanvraag is ingediend;

Or. de

Amendement 361
Lena Ek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is van mening dat de programma's 
moeten worden opengesteld voor 
internationale partners; wijst erop dat het 
basisbeginsel moet zijn dat alle 
programma's ook buitenlandse
groeperingen (gegeven specifieke 
competenties) moeten kunnen 
financieren; verwerpt het idee dat de 
Commissie zich in een betere positie dan 
onderzoekers bevindt om de keuze van 
samenwerkingspartners te bepalen;

Or. en

Amendement 362
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is van mening dat, met het oog op 
samenhang en een betere werking van het 
gemeenschappelijk strategisch kader, in 
specifieke sectoren beleid buiten het kader 
van O&O moet worden ondersteund, zoals 
beleid met betrekking tot inkoop door de 
overheid, evenwichtig IE-beheer, 
modellen voor het afgeven van 
vergunningen en leidende 
marktinitiatieven, teneinde de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen 
mogelijk te maken en de innovatie aan te 
jagen;

Or. en

Amendement 363
Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. vraagt aandacht voor het potentieel 
van veiligheidsonderzoek ten behoeve van 
de veiligheid van burgers, infrastructuur 
en openbare voorzieningen; onderstreept 
daarom de noodzaak van een 
onafhankelijk en versterkt 
veiligheidsthema binnen het 
gemeenschappelijk strategisch kader;

Or. en

Amendement 364
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de Commissie om de 
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banden tussen onderwijs, bedrijfsleven, 
onderzoek en innovatie te versterken en 
om meer aandacht te schenken aan de 
overdracht van kennis en technologie;

Or. it

Amendement 365
Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. dringt er met klem op aan om te 
blijven streven naar een meer 
evenwichtige deelname van mannen en 
vrouwen in het toekomstige 
kaderprogramma; benadrukt dat we de 
maatregelen zouden moeten versterken 
die gericht zijn op het bevorderen van de 
deelname van vrouwen in de levenscyclus 
van projecten; verzoekt bovendien met 
aandrang om het streefdoel van 40% voor 
de deelname van vrouwen aan het 
programma en in de adviescomités te 
behouden;

Or. es

Amendement 366
Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. is van mening dat wanneer onze 
huidige innovatiemodellen niet aansluiten 
op bepaalde maatschappelijke behoeften, 
nieuwe regelingen voor het toekennen van 
vergunningen en aanmoedigingsprijzen 
kunnen worden gebruikt om ervoor te 
zorgen dat het onderzoek zich op deze 
gebieden richt en de overheidsuitgaven 
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doelmatig zijn; verzoekt de Commissie om 
zo spoedig mogelijk een proef met 
aanmoedigingsprijzen in de medische 
sector te starten;

Or. en

Amendement 367
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. dringt aan op een samenhangende 
dekking van de hele O&O&I-keten door 
naleving van transparantievoorschriften 
en duidelijke coördinatie tussen de 
verschillende directoraten-generaal van 
de Commissie die zich bezighouden met 
financiering voor onderzoek en innovatie;

Or. en

Amendement 368
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quater. benadrukt dat ngo's en andere 
organisaties of instellingen van het 
maatschappelijk middenveld, vooral 
culturele organisaties, moeten worden 
beschouwd als mogelijke partners in 
O&O-projecten;

Or. en

Amendement 369
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert Reul, 
Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Angelika 
Niebler, Jean-Pierre Audy
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking door middel 
van daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw en de totstandbrenging 
van eerlijke partnerschappen met 
ontwikkelingslanden om mondiale 
problemen beter aan te kunnen pakken;

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking met de 
strategische partners van de Europese 
Unie om mondiale problemen beter aan te 
kunnen pakken; herinnert eraan dat 
intensivering van de internationale 
samenwerking alleen effectief is wanneer 
procedures worden vereenvoudigd en de 
termijnen voor de behandeling van 
vergunningsaanvragen aanzienlijk 
worden verkort;

Or. en

Amendement 370
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking door middel 
van daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw en de totstandbrenging 
van eerlijke partnerschappen met 
ontwikkelingslanden om mondiale 
problemen beter aan te kunnen pakken;

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking met de 
strategische partners van de EU om 
mondiale problemen beter aan te kunnen 
pakken; is van mening dat vereenvoudigde 
procedures en korte looptijden voor 
vergunningaanvragen de deelname voor 
derde landen aantrekkelijker maken;

Or. de

Amendement 371
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt aan op intensivering van de 28. dringt aan op intensivering van de 
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internationale samenwerking door middel 
van daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw en de totstandbrenging 
van eerlijke partnerschappen met 
ontwikkelingslanden om mondiale 
problemen beter aan te kunnen pakken;

internationale samenwerking door middel 
van daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw – met inbegrip van de 
versterking van de wetenschappelijke 
excellentie, het primair, secundair en 
universitair onderwijs en het onderzoek in 
toegepaste wetenschappen om tegemoet te 
komen aan lokale behoeften en om 
mondiale problemen aan te pakken – en 
de totstandbrenging van eerlijke 
partnerschappen met ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 372
Edit Herczog, Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking door middel 
van daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw en de totstandbrenging 
van eerlijke partnerschappen met 
ontwikkelingslanden om mondiale 
problemen beter aan te kunnen pakken;

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking, op basis van 
wederzijdsheid en naar behoren rekening 
houdend met intellectuele-
eigendomsrechten, door middel van 
daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw en de totstandbrenging 
van eerlijke partnerschappen met 
ontwikkelingslanden om mondiale 
problemen beter aan te kunnen pakken;

Or. en

Amendement 373
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking door middel 
van daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw en de totstandbrenging 

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking, op basis van 
wederzijdsheid en naar behoren rekening 
houdend met intellectuele-
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van eerlijke partnerschappen met 
ontwikkelingslanden om mondiale
problemen beter aan te kunnen pakken;

eigendomsrechten, door middel van 
daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw en de totstandbrenging 
van eerlijke partnerschappen met 
ontwikkelingslanden om mondiale 
problemen beter aan te kunnen pakken;

Or. en

Amendement 374
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking door middel 
van daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw en de totstandbrenging 
van eerlijke partnerschappen met 
ontwikkelingslanden om mondiale 
problemen beter aan te kunnen pakken;

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking door middel 
van daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw en de totstandbrenging 
van eerlijke partnerschappen met 
snelgroeiende landen als de BRIC-landen 
en ontwikkelingslanden om mondiale 
problemen beter aan te kunnen pakken;

Or. en

Amendement 375
Konrad Szymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking door middel 
van daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw en de totstandbrenging 
van eerlijke partnerschappen met 
ontwikkelingslanden om mondiale 
problemen beter aan te kunnen pakken;

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking door middel 
van daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw en de totstandbrenging 
van eerlijke partnerschappen met 
ontwikkelingslanden om mondiale 
problemen beter aan te kunnen pakken, ten
einde deze landen te helpen bij het 
ontwikkelen van hun eigen onderzoek en 
het plukken van de vruchten van dat 
onderzoek;
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Or. en

Amendement 376
Ioan Enciu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking door middel 
van daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw en de totstandbrenging 
van eerlijke partnerschappen met 
ontwikkelingslanden om mondiale 
problemen beter aan te kunnen pakken;

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking door middel 
van daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw en de totstandbrenging 
van eerlijke en veelomvattende 
partnerschappen met ontwikkelingslanden 
om mondiale problemen beter aan te 
kunnen pakken;

Or. en

Amendement 377
Vicky Ford

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking door middel 
van daadwerkelijke versterking van de 
capaciteitsopbouw en de totstandbrenging 
van eerlijke partnerschappen met 
ontwikkelingslanden om mondiale 
problemen beter aan te kunnen pakken;

28. dringt aan op intensivering van de 
internationale samenwerking, waar 
passend door middel van daadwerkelijke 
versterking van de capaciteitsopbouw en de 
totstandbrenging van eerlijke 
partnerschappen met ontwikkelingslanden 
om mondiale problemen beter aan te 
kunnen pakken;

Or. en

Amendement 378
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. stelt voor, verwijzend naar het 
belang van veiligheidsonderzoek, niet 
alleen voor het vergroten van de 
defensiecapaciteit, maar ook voor het 
versterken van de wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang op dit gebied, 
dat de Unie, de lidstaten en het Europees 
Defensieagentschap op grond van artikel 
45, lid 1, onder d), van het EU-Verdrag, 
een toekomstig Europees onderzoeksplan 
voor technologie en defensie opstellen met 
het oog op het versterken van de 
industriële en technologische basis van de 
defensiesector en het tegelijkertijd 
efficiënter maken van de militaire 
overheidsuitgaven; verzoekt dat 
ondertussen technologieën voor tweeërlei 
gebruik worden bevorderd;

Or. en

Amendement 379
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt dat het volgende 
kaderprogramma als een van 
belangrijkste toepassingen in grotere mate 
dan het vorige kaderprogramma een 
aantrekkelijk financieringsmechanisme 
voor actoren uit de private en de publieke 
sector moet zijn, omdat deze actoren ook 
de belangrijkste gebruikers zijn en 
verantwoordelijk zijn voor het vertalen 
van de gegenereerde kennis in echte 
producten en diensten;

Or. en
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Amendement 380
Britta Thomsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt dat er moet blijven 
worden geïnvesteerd in en versneld 
onderzoek moet worden gedaan naar de 
ontwikkeling van instrumenten voor de 
bestrijding van aan armoede gerelateerde 
en veronachtzaamde ziekten, dat verder 
moet worden gebouwd aan nationale 
onderzoekscapaciteit en dat moet worden 
gezorgd voor betaalbare toegang tot 
onderzoeksresultaten, met name in 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 381
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt dat het 
cofinancieringsmechanisme niet ten koste 
mag gaan van universiteiten en 
onderzoeksinstellingen, waar het 
ontbreken van toereikende eigen middelen 
kan leiden tot een ernstige beperking van 
de financiering van waardevolle projecten 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
ten gunste van projecten van grote 
consortia;

Or. en

Amendement 382
Marisa Matias



AM\870997NL.doc 93/94 PE467.208v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. is van mening dat samenwerking 
met derde landen op het gebied van 
onderzoek ten behoeve van mogelijk 
tweeërlei gebruik moet worden vermeden 
met landen die de mensenrechten, VN-
resoluties en het internationaal recht niet 
respecteren;

Or. en

Amendement 383
Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de EU om publiek 
wetenschappelijk onderzoek te gebruiken 
als aanvullend instrument om 
ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken, 
met name ten behoeve van landen die hun 
economische groei zien teruglopen als 
gevolg van specifieke agrarische, 
medische of technische problemen;

Or. en

Amendement 384
Gunnar Hökmark

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. onderstreept dat het 
overkoepelende doel van het 
kaderprogramma moet zijn om eraan bij 
te dragen dat de Europese Unie mondiaal 
gezien het leidende onderzoeksgebied 
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wordt, wat vereist dat het 
kaderprogramma sterk wordt gericht op 
bevordering van en investeringen in 
onderzoek van wereldklasse; is daarom 
van mening dat de tenuitvoerlegging van 
het specifieke programma moet zijn 
gebaseerd op het beginsel van 
wetenschappelijke excellentie en niet op 
andere prioriteiten, aangezien de 
Europese Unie alleen door middel van 
geavanceerd onderzoek 's werelds 
leidende onderzoeksgebied kan worden;

Or. en

Amendement 385
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. merkt op dat om onderzoekers in 
staat te stellen om aan projecten van het 
gemeenschappelijk strategisch kader deel 
te nemen, in de administratieve regels 
voor de contractprocedure rekening moet 
worden gehouden met de verschillende 
nationale arbeidswetgevingen ten aanzien 
van universiteiten en 
onderzoeksinstellingen, die de 
samenwerking met private instellingen en 
bedrijven kunnen beperken;

Or. en


