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Amendement 760
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene doelstelling van Horizon 
2020 is het opbouwen van een economie in 
de hele Unie die gebaseerd is op kennis en 
innovatie, terwijl tegelijkertijd een bijdrage 
aan een duurzame economie wordt 
geleverd. Horizon 2020 vormt niet alleen 
een ondersteuning van de Europa 2020-
strategie en andere communautaire 
beleidsmaatregelen, maar levert ook een 
bijdrage aan het verwezenlijken en 
functioneren van de Europese 
Onderzoeksruimte.

De algemene doelstelling van Horizon 
2020 is het opbouwen van een economie
en een samenleving in de hele Unie die 
gebaseerd zijn op kennis en innovatie, 
terwijl tegelijkertijd een bijdrage aan een 
duurzame economie wordt geleverd.
Horizon 2020 vormt niet alleen een 
ondersteuning van de Europa 2020-
strategie en andere communautaire 
beleidsmaatregelen, maar levert ook een 
bijdrage aan het verwezenlijken en 
functioneren van de Europese 
Onderzoeksruimte.

Or. en

Amendement 761
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene doelstelling van Horizon 
2020 is het opbouwen van een economie in 
de hele Unie die gebaseerd is op kennis en 
innovatie, terwijl tegelijkertijd een bijdrage 
aan een duurzame economie wordt 
geleverd. Horizon 2020 vormt niet alleen 
een ondersteuning van de Europa 2020-
strategie en andere communautaire 
beleidsmaatregelen, maar levert ook een 
bijdrage aan het verwezenlijken en 
functioneren van de Europese 
Onderzoeksruimte.

De algemene doelstelling van Horizon 
2020 is het opbouwen van een wereldwijd 
toonaangevende economie in de hele Unie 
die gebaseerd is op kennis en innovatie, 
terwijl tegelijkertijd een bijdrage aan een 
duurzame economie wordt geleverd.
Horizon 2020 vormt niet alleen een 
ondersteuning van de Europa 2020-
strategie en andere communautaire 
beleidsmaatregelen, maar levert ook een 
bijdrage aan het verwezenlijken en 
functioneren van de Europese 
Onderzoeksruimte.
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Or. en

Amendement 762
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene doelstelling van Horizon 
2020 is het opbouwen van een economie in 
de hele Unie die gebaseerd is op kennis en 
innovatie, terwijl tegelijkertijd een bijdrage 
aan een duurzame economie wordt 
geleverd. Horizon 2020 vormt niet alleen 
een ondersteuning van de Europa 2020-
strategie en andere communautaire 
beleidsmaatregelen, maar levert ook een 
bijdrage aan het verwezenlijken en 
functioneren van de Europese 
Onderzoeksruimte.

De algemene doelstelling van Horizon 
2020 is het opbouwen van een economie
en een samenleving in de hele Unie die 
gebaseerd zijn op kennis en innovatie, 
terwijl tegelijkertijd een bijdrage aan een 
duurzame economie wordt geleverd.
Horizon 2020 vormt niet alleen een 
ondersteuning van de Europa 2020-
strategie en andere communautaire 
beleidsmaatregelen, maar levert ook een 
bijdrage aan het verwezenlijken en 
functioneren van de Europese 
Onderzoeksruimte.

Or. en

Amendement 763
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene doelstelling van Horizon 
2020 is het opbouwen van een economie in 
de hele Unie die gebaseerd is op kennis en 
innovatie, terwijl tegelijkertijd een bijdrage 
aan een duurzame economie wordt 
geleverd. Horizon 2020 vormt niet alleen 
een ondersteuning van de Europa 2020-
strategie en andere communautaire 
beleidsmaatregelen, maar levert ook een 
bijdrage aan het verwezenlijken en 

De algemene doelstelling van Horizon 
2020 is het opbouwen van een
samenleving in de hele Unie die gebaseerd 
is op kennis en innovatie, terwijl 
tegelijkertijd een bijdrage aan een 
duurzame economie wordt geleverd.
Horizon 2020 vormt niet alleen een 
ondersteuning van de Europa 2020-
strategie en andere communautaire 
beleidsmaatregelen, maar levert ook een 
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functioneren van de Europese 
Onderzoeksruimte.

bijdrage aan het verwezenlijken en 
functioneren van de Europese 
Onderzoeksruimte.

Or. ro

Amendement 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 1 bis 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wetenschap voor en met de samenleving 
stelt alle maatschappelijke actoren in staat 
tot interactie in de innovatiecyclus zodat 
de belangen en waarden van de 
samenleving kunnen worden 
geïntegreerd, hetgeen de kwaliteit,
relevantie, aanvaardbaarheid en 
duurzaamheid van de innovatieresultaten 
ten goede komt.

Or. en

Amendement 765
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 1 – streepje 
1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het O&O-streefcijfer van Europa 2020 
(3% van het bbp);

– het streefcijfer voor 
overheidsfinanciering voor O&O (1% van 
het bbp), teneinde particuliere 
financiering aan te trekken en zo het
O&O-streefcijfer van minimaal 3% van 
het bbp te halen;
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Or. en

Amendement 766
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 3 – alinea 1 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om in Europa centers of excellence op te 
richten die op wereldvlak kunnen 
concurreren, is internationale 
samenwerking met derde landen en 
internationale, regionale en mondiale 
organisaties van cruciaal belang. Voor 
grensverleggend en fundamenteel 
onderzoek is internationale samenwerking 
essentieel om de zich aandienende 
mogelijkheden die door wetenschap en 
technologie worden geboden, te benutten. 
Om deze mondiale samenwerking te 
stimuleren is het tevens van groot belang 
de mobiliteit van onderzoeks- en 
innovatiemedewerkers op internationaal 
niveau te bevorderen. Daarom zal 
internationale samenwerking bij elk van 
de drie prioriteiten van Horizon 2020 
worden bevorderd. Daarenboven zullen 
specifieke horizontale acties worden 
ondersteund met het oog op de coherente 
en doeltreffende ontwikkeling van 
internationale samenwerking in het kader 
van Horizon 2020.

Or. en

Amendement 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 3 – alinea 1 
(nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 zal specifieke opleidingen 
ontwikkelen over hoe aan Horizon 2020 
kan worden deelgenomen, waarbij de 
voordelen van bestaande netwerken, zoals 
de nationale contactpunten, die door 
synergieën met andere fondsen, met name 
de structuurfondsen, worden 
gefinancierd, ten volle zullen worden 
benut;

Or. en

Amendement 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 5 –
inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) levert een bijdrage aan 
de algemene doelstelling en prioriteiten 
van Horizon 2020 met het specifieke doel 
om een integratie van de kennisdriehoek
(onderzoek, innovatie en onderwijs) te 
bewerkstelligen. De indicatoren voor de 
beoordeling van de resultaten van het EIT 
zijn:

Het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) levert een bijdrage aan 
de algemene doelstelling en prioriteiten 
van Horizon 2020 met het specifieke doel 
om een integratie van de kennisdriehoek
(onderzoek, innovatie en hoger onderwijs) 
te bewerkstelligen. De indicatoren voor de 
beoordeling van de resultaten van het EIT 
zijn:

Or. en

Amendement 769
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 5 – streepje 
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2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de mate van samenwerking binnen de 
kennisdriehoek die tot de ontwikkeling van 
innovatieve producten en processen leidt.

– de mate van samenwerking binnen de 
kennisdriehoek die tot de ontwikkeling van 
innovatieve producten, diensten en 
processen leidt.

Or. ro

Amendement 770
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 5 – streepje 
2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– postuniversitaire leerplannen die de 
ontwikkeling van ondernemers- en 
innovatieve vaardigheden bevorderen en 
tot de oprichting van innovatieve spin-offs 
en start-ups leiden;

Or. en

Amendement 771
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 6 bis 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de kloof op het vlak van onderzoek en 
innovatie tussen de verschillende 
gebieden, regio's en lidstaten in Europa te 
helpen dichten, zullen er 
complementariteit en nauwe synergieën 
tot stand gebracht worden met de 
structuurfondsen, zowel stroomopwaarts 
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(capaciteitsopbouw in de lidstaten om hun 
deelname aan Horizon 2020 beter voor te 
bereiden) als stroomafwaarts (de 
resultaten van onderzoek en innovatie die 
uit Horizon 2020 voortvloeien, benutten 
en verspreiden).

Or. en

Motivering

Gebaseerd op het verslag van Teresa Riera Madurell, amendement 76.

Amendement 772
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 6 bis 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de kloof op het vlak van onderzoek en 
innovatie in Europa te helpen dichten, 
zullen er complementariteit en synergieën 
tot stand gebracht worden met de 
Structuurfondsen, zowel stroomopwaarts 
(capaciteitsopbouw in de lidstaten om hun 
deelname aan Horizon 2020 beter voor te 
bereiden) als stroomafwaarts (de 
resultaten van onderzoek en innovatie die 
uit Horizon 2020 voortvloeien, benutten 
en verspreiden, het potentieel beoordelen 
en in kaart brengen en de beste centra een 
kwaliteitslabel geven). Waar mogelijk zal 
de interoperabiliteit tussen beide 
instrumenten worden bevorderd. 
Cumulatieve of gecombineerde 
financiering zal worden aangemoedigd. 
Met name bij de activiteiten in het kader 
van de doelstelling "Topkwaliteit 
verspreiden en de deelname verbreden", 
in de regionale partnerfacilteiten van 
onderzoeksinfrastructuur van pan-
Europees en regionaal belang, en bij de 
activiteiten van het EIT en zijn KIG's zal 
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naar synergieën worden gestreefd.

Or. en

Amendement 773
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 –
inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit onderdeel is gericht op het versterken 
en uitbreiden van de kwalitatief 
hoogwaardige kennisbasis van de Unie 
enerzijds en het consolideren van de 
Europese Onderzoeksruimte anderzijds met 
het oog op het creëren van een meer 
concurrerend communautair onderzoeks-
en innovatiestelsel op mondiaal niveau. Dit 
deel is opgebouwd rondom vier specifieke 
doelstellingen:

Dit onderdeel is gericht op het versterken 
en uitbreiden van de kwalitatief 
hoogwaardige kennisbasis van de Unie 
enerzijds en het consolideren van de 
Europese Onderzoeksruimte anderzijds met 
het oog op het creëren van een meer 
concurrerend communautair onderzoeks-
en innovatiestelsel op mondiaal niveau. Dit 
deel is opgebouwd rondom zes specifieke 
doelstellingen:

Or. en

Amendement 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 – letter a 
bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Uitvoering van een duidelijk 
programma voor overdracht van 
wetenschap, onderzoek en innovatie naar 
de onderwijsinhoud op alle niveaus, en 
aanpassing van de technologie aan het 
gebruik.

Or. en
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Amendement 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Met behulp van toekomstige en 
opkomende technologieën wordt de 
samenwerking op onderzoeksgebied 
ondersteund teneinde de Europese 
capaciteiten voor geavanceerde en 
paradigmaverschuivende innovaties te 
vergroten. Zij bevorderen de 
wetenschappelijke samenwerking in en 
tussen disciplines met betrekking tot 
baanbrekende nieuwe ideeën waaraan grote 
risico's zijn verbonden en versnellen de 
ontwikkeling van de meest veelbelovende 
opkomende wetenschappelijke en 
technologische gebieden en van de 
Europese structurele opbouw van de 
corresponderende wetenschappelijke 
gemeenschappen.

(b) Met behulp van toekomstige en 
opkomende technologieën wordt de 
samenwerking op onderzoeksgebied 
ondersteund teneinde de Europese 
capaciteiten voor geavanceerde en 
paradigmaverschuivende innovaties te 
vergroten. Zij bevorderen de 
wetenschappelijke samenwerking in en 
tussen disciplines met betrekking tot 
baanbrekende nieuwe ideeën waaraan grote 
risico's zijn verbonden, versnellen de 
ontwikkeling van de meest veelbelovende 
opkomende wetenschappelijke en 
technologische gebieden, van de Europese 
structurele opbouw van de 
corresponderende wetenschappelijke 
gemeenschappen, en van grondig 
onderzoek van de ethische, 
maatschappelijke en juridische implicaties 
voor de Europese burgers die eventueel 
worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Via de Marie Curie-acties worden 
kwalitatief hoogwaardige en innovatieve 
onderzoeksopleidingen aangeboden, 

(c) Via de Marie Skłodowska-Curie-acties
worden kwalitatief hoogwaardige en 
innovatieve onderzoeksopleidingen 
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gecombineerd met aantrekkelijke 
mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling 
en kennisuitwisseling, door de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers te bevorderen met het oog op 
een optimale voorbereiding op de huidige 
en toekomstige maatschappelijke 
uitdagingen waarmee zij geconfronteerd 
worden.

aangeboden, gecombineerd met 
aantrekkelijke mogelijkheden voor 
loopbaanontwikkeling en 
kennisuitwisseling, door de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers te bevorderen met het oog op 
een optimale voorbereiding op de huidige 
en toekomstige maatschappelijke 
uitdagingen waarmee zij geconfronteerd 
worden.

Or. en

Amendement 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Via de Marie Curie-acties worden 
kwalitatief hoogwaardige en innovatieve 
onderzoeksopleidingen aangeboden, 
gecombineerd met aantrekkelijke 
mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling 
en kennisuitwisseling, door de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers te bevorderen met het oog op 
een optimale voorbereiding op de huidige 
en toekomstige maatschappelijke 
uitdagingen waarmee zij geconfronteerd 
worden.

(c) Via de Marie Curie-acties worden 
kwalitatief hoogwaardige en innovatieve 
onderzoeksopleidingen aangeboden, 
gecombineerd met aantrekkelijke 
mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling 
en kennisuitwisseling, door de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers te bevorderen met het oog op 
een optimale voorbereiding op de huidige 
en toekomstige maatschappelijke 
uitdagingen waarmee zij geconfronteerd 
worden. Mobiliteitprogramma's zullen 
mannen en vrouwen effectief gelijke 
kansen bieden en zullen specifieke 
maatregelen omvatten om belemmeringen 
die de mobiliteit van vrouwelijke 
onderzoekers in de weg staan, weg te 
werken.

Or. en

Amendement 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Via de Marie Curie-acties worden 
kwalitatief hoogwaardige en innovatieve 
onderzoeksopleidingen aangeboden, 
gecombineerd met aantrekkelijke 
mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling 
en kennisuitwisseling, door de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers te bevorderen met het oog op 
een optimale voorbereiding op de huidige 
en toekomstige maatschappelijke 
uitdagingen waarmee zij geconfronteerd 
worden.

(c) Via de Marie Curie-acties worden 
kwalitatief hoogwaardige en innovatieve 
onderzoeksopleidingen aangeboden, 
gecombineerd met aantrekkelijke 
mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling 
en kennisuitwisseling, door de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers van universiteiten, 
onderzoeksorganisaties en 
ondernemingen, met inbegrip van het 
mkb, te bevorderen met het oog op een 
optimale voorbereiding op de huidige en 
toekomstige maatschappelijke uitdagingen 
waarmee zij geconfronteerd worden.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 779
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) De specifieke doelstelling 
onderzoeksinfrastructuur is gericht op de 
ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksinfrastructuur tot 2020 en 
daarna, op een verdere ontplooiing van het 
innovatiepotentieel en het menselijk 
kapitaal, aangevuld met adequate 
beleidsmaatregelen van de Unie, en op 
internationale samenwerking.

(d) De specifieke doelstelling 
onderzoeksinfrastructuur is gericht op de 
ontwikkeling, door middel van nauwe 
banden met de financiële instrumenten 
van de EU voor cohesie, van de Europese 
onderzoeksinfrastructuur tot 2020 en 
daarna, op een verdere ontplooiing van het 
innovatiepotentieel en het menselijk 
kapitaal, aangevuld met adequate 
beleidsmaatregelen van de Unie, en op 
internationale samenwerking.
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Or. fr

Amendement 780
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) De specifieke doelstelling 
onderzoeksinfrastructuur is gericht op de 
ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksinfrastructuur tot 2020 en 
daarna, op een verdere ontplooiing van 
het innovatiepotentieel en het menselijk 
kapitaal, aangevuld met adequate
beleidsmaatregelen van de Unie, en op
internationale samenwerking.

(d) De specifieke doelstelling 
onderzoeksinfrastructuur is erop gericht
bestaande en nieuwe Europese 
onderzoeksinfrastructuren van topniveau 
te ontwikkelen en te ondersteunen, deze te 
helpen voor de EOR te werken door hun 
innovatiepotentieel te bevorderen, 
onderzoekers van wereldniveau aan te 
trekken, menselijk kapitaal op te leiden, en 
dit aan te vullen met de
beleidsmaatregelen van de Unie inzake
internationale samenwerking.

Or. en

Amendement 781
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 – letter d 
bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Verantwoord onderzoek en 
innovatie trekt nieuw talent aan voor 
onderzoek naar de fundamentele rol van 
wetenschap en technologie in de Europese 
samenlevingen, dicht de genderkloof bij 
het personeel in onderzoek en innovatie in 
de Unie en ontwikkelt mechanismen om 
de maatschappelijke waardering van 
wetenschappelijke en technologische 
richtingen te verruimen en te vergroten.
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Or. en

Amendement 782
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 – letter d 
bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Het verspreiden van topkwaliteit en 
het verbreden van de deelname zal het 
potentieel van het in Europa aanwezige 
talent ontplooien doordat het beleidsleren, 
networking en opleidingskansen 
ondersteunt;

Or. en

Amendement 783
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 – letter d 
bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Networking op topniveau helpt de 
sector wetenschap en technologie in de 
minder ontwikkelde delen van de Unie 
herstructureren en de totale onderzoeks-
en innovatiecapaciteit in de Unie 
vergroten zodat deze zich ten dienste kan 
stellen van de economische en 
maatschappelijke behoeften.

Or. en

Amendement 784
Marisa Matias
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 – letter d 
bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Verantwoord onderzoek en 
innovatie houdt rekening met de 
zienswijze van diverse belanghebbenden, 
ook uit het maatschappelijk middenveld, 
en de programma's voor verantwoord 
onderzoek en innovatie staan open voor 
deelname van deze belanghebbenden.

Or. en

Amendement 785
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle specifieke doelstellingen hebben 
aangetoond dat zij een grote toegevoegde 
waarde van de Unie hebben. Samen 
vormen zij een krachtig en evenwichtig 
activiteitenpakket dat, in combinatie met 
de activiteiten op nationaal en regionaal 
niveau, het volledige scala aan Europese 
behoeften aan een geavanceerde 
wetenschap en technologie bestrijkt. Door 
deze aspecten in één programma samen te 
brengen, wordt de onderlinge samenhang 
vergoot en kunnen zij rationeler, 
eenvoudiger en gerichter functioneren, 
terwijl tegelijkertijd de continuïteit 
behouden blijft die zo essentieel is voor 
hun effectiviteit.

Alle specifieke doelstellingen hebben 
aangetoond dat zij een grote toegevoegde 
waarde van de Unie hebben. Samen 
vormen zij een krachtig en evenwichtig 
activiteitenpakket dat, in combinatie met 
de activiteiten op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau, het volledige scala aan 
Europese behoeften aan een geavanceerde 
wetenschap en technologie bestrijkt. Door 
deze aspecten in één programma samen te 
brengen, wordt de onderlinge samenhang 
vergoot en kunnen zij rationeler, 
eenvoudiger en gerichter functioneren, 
terwijl tegelijkertijd de continuïteit 
behouden blijft die zo essentieel is voor 
hun effectiviteit.

Or. ro
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Amendement 786
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – deel II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel II. Prioriteit "Industrieel leiderschap" Deel II. Prioriteit "Leiderschap in de 
industrie en de dienstensector"

Or. ro

Amendement 787
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 –
inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit onderdeel is bedoeld om te komen tot 
een snellere ontwikkeling van de 
technologieën en innovaties die het 
fundament vormen voor het bedrijfsleven 
van morgen en die innovatieve Europese 
mkb-bedrijven de benodigde steun geven 
om uit te groeien tot wereldwijd 
toonaangevende ondernemingen. Dit deel 
bestaat uit drie specifieke doelstellingen:

Dit onderdeel is bedoeld om te komen tot 
een snellere ontwikkeling van de 
technologieën en innovaties die het 
fundament vormen voor het bedrijfsleven 
van morgen en die innovatieve Europese 
mkb-bedrijven de benodigde steun geven 
om uit te groeien tot wereldwijd 
toonaangevende ondernemingen. Er wordt 
bijzondere aandacht besteed aan de 
bevordering van "innovatieconsumptie", 
d.w.z. kennis- en technologieoverdracht 
van publieke onderzoekscentra naar 
ondernemingen, met name het mkb, 
overheidsorganisaties en burgers met 
ondernemerscapaciteiten. Dit deel bestaat 
uit drie specifieke doelstellingen:

Or. en

Amendement 788
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën, en 
de toegang tot zeer geavanceerde 
onderzoeksinfrastructuur in Europa zal 
de vooruitgang op alle relevante gebieden 
versnellen.

Or. en

Amendement 789
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, normalisatie, 
certificering, ontwikkeling en demonstratie 
inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, eco-innovatie,
biotechnologie, geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.
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Or. en

Amendement 790
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek en normalisatie, 
ontwikkeling en demonstratie inzake ICT, 
nanotechnologie, geavanceerde materialen, 
biotechnologie, geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

Or. en

Motivering

Redenering: industrieel leiderschap moet bijdragen tot Europese normen die wereldwijd 
erkend en gebruikt worden. In een complex technologielandschap staan normen gelijk aan 
invloed op de markt en zijn zij een bevorderlijke schakel tussen onderzoek en innovatie.

Amendement 791
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
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geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën en 
op hoe die technologieën aansluiten op 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en

Amendement 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, ruimtetechnologie, 
vervoer en slimme steden en netwerken. 
Hierbij ligt de nadruk op interacties en 
convergentie binnen en tussen de 
verschillende technologieën.

Or. fr

Amendement 793
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Leiderschap op het gebied van (a) Leiderschap op het gebied van 
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ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie,
kwantumtechnologie, geavanceerde 
materialen, biotechnologie, geavanceerde 
fabricage- en verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

Or. en

Amendement 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Op al deze gebieden 
moet voldoende rekening worden 
gehouden met de behoeften van de 
gebruikers en de genderdimensie. Hierbij 
ligt de nadruk op interacties en 
convergentie binnen en tussen de 
verschillende technologieën.

Or. en

Amendement 795
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake cruciale ontsluitende 
technologieën zoals ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

Or. en

Amendement 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie,
watertechnologie, geavanceerde fabricage-
en verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

Or. en
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Amendement 797
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie,
kwantumoptica, geavanceerde materialen, 
biotechnologie, geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, robotica en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën. Op 
al deze gebieden wordt rekening 
gehouden met de behoeften van de 
gebruikers in zowel de publieke als de 
particuliere sector. 

Or. de

Amendement 798
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Toegang tot risicofinanciering. Hiermee 
wordt getracht in alle ontwikkelingsfasen 
het gebrek aan eigen en vreemd vermogen 
op te heffen voor ondernemingen en 
projecten waarin O&O en innovaties 
centraal staan. Samen met het 
vermogensinstrument van het programma 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen en het mkb zal op het 
niveau van de Unie het beschikbaar stellen 
van durfkapitaal worden ondersteund.

(b) Toegang tot risicofinanciering. Hiermee 
wordt getracht in alle ontwikkelingsfasen 
het gebrek aan eigen en vreemd vermogen 
op te heffen voor ondernemingen en 
projecten waarin O&O en innovaties 
centraal staan. Samen met het 
vermogensinstrument van het programma 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen en het mkb zal op het 
niveau van de Unie het beschikbaar stellen 
van aanloopfinanciering en durfkapitaal 
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worden ondersteund.

Or. en

Amendement 799
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Innovatie in het mkb. Via deze 
specifieke doelstelling worden alle vormen 
van innovatie in mkb-bedrijven
gestimuleerd, met name in het mkb met 
groeipotentie die de mogelijkheid hebben 
om op de interne markt en daarbuiten 
internationaal actief te zijn.

(c) Innovatie in het mkb. Via deze 
specifieke doelstelling wordt op het mkb 
toegesneden steun verleend voor alle 
vormen van innovatie in mkb-bedrijven,
via een gereedschapskist van 
gespecialiseerde en aangepaste 
programma's en instrumenten, waaronder 
toegang tot startkapitaal, subsidies, eigen 
en vreemd vermogen, begeleiding door 
mentoren en coaches, toegang tot O&O-
netwerken en clusters. Met name wordt 
een specifiek mkb-instrument ingezet op 
de prioritaire gebieden van "Leiderschap 
in ontsluitende en industriële 
technologieën" en "Maatschappelijke 
uitdagingen".

Or. en

Amendement 800
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Innovatie in het mkb. Via deze 
specifieke doelstelling worden alle vormen 
van innovatie in mkb-bedrijven 
gestimuleerd, met name in het mkb met 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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groeipotentie die de mogelijkheid hebben 
om op de interne markt en daarbuiten 
internationaal actief te zijn.

Or. de

Amendement 801
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Innovatie in het mkb. Via deze 
specifieke doelstelling worden alle vormen 
van innovatie in mkb-bedrijven 
gestimuleerd, met name in het mkb met 
groeipotentie die de mogelijkheid hebben 
om op de interne markt en daarbuiten 
internationaal actief te zijn.

(c) Innovatie in het mkb. Via deze 
specifieke doelstelling worden alle vormen 
van innovatie in mkb-bedrijven 
gestimuleerd, met name in mkb-bedrijven
met groeipotentie die de mogelijkheid 
hebben om innovatie te integreren en te 
produceren en op de interne markt en 
daarbuiten internationaal actief te zijn.

Or. en

Amendement 802
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten worden gebaseerd op een
agenda die door het bedrijfsleven wordt 
aangestuurd. Met betrekking tot de 
budgetten voor de specifieke doelstellingen 
"Toegang tot risicofinanciering" en 
"Innovatie in het mkb" wordt een door de 
vraag gestuurde, bottom-up-benadering
gehanteerd zonder vooraf vastgestelde 
prioriteiten. In het kader van het deel
"Maatschappelijke uitdagingen" en de 

De activiteiten worden gebaseerd op een
bottom-upaanpak. Met betrekking tot de
uitvoering van de budgetten voor de 
specifieke doelstellingen "Toegang tot 
risicofinanciering" en "Innovatie in het 
mkb" wordt voornamelijk een door de 
vraag gestuurde, bottom-upbenadering
gehanteerd, maar uitsluitend binnen de 
prioritaire thematische gebieden die in het 
kader van "Maatschappelijke uitdagingen"
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specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" worden die budgetten 
aangevuld met financiële instrumenten en 
een specifiek mkb-instrument.

en "Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën"
zijn vastgesteld. Die budgetten worden
aangevuld met een eventueel top-
downgebruik van het mkb-instrument als 
onderdeel van precommerciële inkoop of 
innovatieve aanbesteding indien kan 
worden aangetoond dat de behoeften van 
de aanbestedende overheidsinstanties in 
de lidstaten op EU-niveau moeten worden 
gebundeld.

Or. en

Amendement 803
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 11 bis 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerkingsprojecten blijven in dit 
verband de belangrijkste instrumenten.

Or. de

Amendement 804
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat 
circa 15% van de totale gecombineerde 
begrotingen voor alle specifieke 
doelstellingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat 
circa 30% van de totale gecombineerde 
begrotingen voor alle specifieke 
doelstellingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
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ontsluitende en industriële technologieën"
aan het mkb ten goede komt.

ontsluitende en industriële technologieën"
aan het mkb ten goede komt.

Or. it

Motivering

Het is van strategisch belang dat het mkb veel sterker wordt aangemoedigd aan het 
kaderprogramma deel te nemen dan wat de Commissie voorstelt.

Amendement 805
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat 
circa 15% van de totale gecombineerde 
begrotingen voor alle specifieke 
doelstellingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van
ontsluitende en industriële technologieën"
aan het mkb ten goede komt.

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe moet leiden dat circa
20% van de totale gecombineerde 
begrotingen voor alle specifieke 
doelstellingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën"
aan het mkb ten goede komt.

Or. en

Motivering

Een grotere deelname van het mkb is een cruciale factor om het innovatieve potentieel van 
alerte en innovatieve ondernemingen, start-ups en spin-offs van onderzoeksorganisaties en 
universiteiten te benutten met het oog op innovatieve oplossingen en het algemene succes van 
Horizon 2020. Terwijl het zevende kaderprogramma een streefcijfer van 15% had en dit 
waarschijnlijk ook zal halen, is een ambitieuzere maar realistische doelstelling noodzakelijk 
om het innovatieve potentieel van het mkb ten volle te benutten.

Amendement 806
Patrizia Toia
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat
circa 15% van de totale gecombineerde 
begrotingen voor alle specifieke 
doelstellingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën"
aan het mkb ten goede komt.

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het mkb
en voorziet in een duidelijk mechanisme 
om de behoeften van het mkb op het vlak 
van kennis- en technologieoverdracht vast 
te stellen en erop in te spelen. De steun 
moet ertoe leiden dat minstens 20% van de 
totale gecombineerde begrotingen voor alle 
specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" aan het mkb, de 
gemeenschap, het bedrijfsleven en het 
grote publiek ten goede komt.

Or. en

Amendement 807
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat
circa 15% van de totale gecombineerde 
begrotingen voor alle specifieke 
doelstellingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële 
technologieën" aan het mkb ten goede 
komt.

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe moet leiden dat ten 
minste 20% van de totale gecombineerde 
begrotingen voor heel Horizon 2020 aan 
het mkb ten goede komt, en ten minste 
10% daarvan aan het specifieke mkb-
instrument.

Or. en
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Amendement 808
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat
circa 15% van de totale gecombineerde 
begrotingen voor alle specifieke 
doelstellingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën"
aan het mkb ten goede komt.

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb. Daartoe wordt circa 18% van de 
totale gecombineerde begrotingen voor alle 
specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" aan het mkb ten goede 
komt.

Or. de

Amendement 809
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat
circa 15% van de totale gecombineerde 
begrotingen voor alle specifieke 
doelstellingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën"
aan het mkb ten goede komt.

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe moet leiden dat ruim
15% van de totale gecombineerde 
begrotingen voor alle specifieke 
doelstellingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën"
aan het mkb ten goede komt.

Or. en
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Amendement 810
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat
circa 15% van de totale gecombineerde 
begrotingen voor alle specifieke 
doelstellingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën"
aan het mkb ten goede komt.

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat
ten minste 15% van de totale 
gecombineerde begrotingen voor alle 
specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" aan het mkb ten goede 
komt.

Or. ro

Amendement 811
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën"
wordt een door de technologie gestuurde 
aanpak gehanteerd om ontsluitende 
technologieën te ontwikkelen die op 
meerdere gebieden en in uiteenlopende 
sectoren en diensten gebruikt kunnen 
worden. De toepassing van deze 
technologieën om ook de 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
kunnen gaan, zal in het kader van het 
deel "Maatschappelijke uitdagingen"
worden ondersteund.

In het kader van de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën"
wordt een door het beleid gestuurde 
aanpak gehanteerd om ontsluitende 
technologieën te ontwikkelen die op 
meerdere gebieden en in uiteenlopende 
sectoren en diensten gebruikt kunnen 
worden.
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Or. en

Amendement 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën"
wordt een door de technologie gestuurde 
aanpak gehanteerd om ontsluitende 
technologieën te ontwikkelen die op 
meerdere gebieden en in uiteenlopende 
sectoren en diensten gebruikt kunnen 
worden. De toepassing van deze 
technologieën om ook de maatschappelijke 
uitdagingen aan te kunnen gaan, zal in het 
kader van het deel "Maatschappelijke 
uitdagingen" worden ondersteund.

In het kader van de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën"
wordt een door de technologie gestuurde 
aanpak gehanteerd om ontsluitende 
technologieën te ontwikkelen die op 
meerdere gebieden en in uiteenlopende 
sectoren en diensten gebruikt kunnen 
worden. De toepassing van deze 
technologieën om ook de maatschappelijke 
uitdagingen aan te kunnen gaan, zal in het 
kader van het deel "Maatschappelijke 
uitdagingen" worden ondersteund. Om 
deze doelstelling te verwezenlijken, wordt 
ook een specifiek interdisciplinair 
programma inzake de ethische, 
maatschappelijke en juridische aspecten 
van wetenschap en technologie met een 
eigen, autonoom budget opgezet.

Or. en

Amendement 813
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 –
inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit deel wordt direct ingespeeld op de 
beleidsprioriteiten en maatschappelijke 
uitdagingen zoals die in de Europa 2020-

In dit deel wordt direct ingespeeld op de 
beleidsprioriteiten en maatschappelijke 
uitdagingen zoals die in de Europa 2020-
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strategie in kaart zijn gebracht. Doel hierbij 
is om de kritische massa aan onderzoeks-
en innovatie-inspanningen te bevorderen 
die noodzakelijk is om de 
beleidsdoelstellingen van de Unie te 
realiseren. De financiering is bestemd voor 
de volgende specifieke doelstellingen:

strategie in kaart zijn gebracht. Doel hierbij 
is om de kritische massa aan onderzoeks-
en innovatie-inspanningen te bevorderen 
die noodzakelijk is om de 
beleidsdoelstellingen van de Unie te 
realiseren. Ook hier ligt de nadruk vooral 
op samenwerkingsprojecten. De 
financiering is bestemd voor de volgende 
specifieke doelstellingen:

Or. de

Amendement 814
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voedselzekerheid, een duurzame 
landbouw en bio-economie;

(b) voedselzekerheid, -kwaliteit en 
-veiligheid, duurzame landbouw, marien 
en maritiem onderzoek en bio-economie;

Or. en

Amendement 815
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voedselzekerheid, een duurzame 
landbouw en bio-economie;

(b) voedselzekerheid, een duurzame 
landbouw, productieve zeeën en oceanen 
door middel van duurzame visserij en 
aquacultuur en bio-economie;
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst)

Or. en
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Amendement 816
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voedselzekerheid, een duurzame
landbouw en bio-economie;

(b) Bio-economie: voedselzekerheid, een 
duurzame landbouw, marien en maritiem 
onderzoek en biogebaseerde bedrijven;
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Volgens de Europese strategie "Innovatie met het oog op duurzame groei: een bio-economie 
voor Europa" omvat de bio-economie de productie van hernieuwbare biologische 
hulpbronnen en de omzetting ervan in voedsel, biologische producten en bio-energie. De bio-
economie omvat vier sectoren die door de uitdaging "Bio-economie" moeten worden 
ondersteund: land- en bosbouw, visserij en aquacultuur, biogebaseerde industrieën en 
voedsel.

Amendement 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voedselzekerheid, een duurzame 
landbouw en bio-economie;

(b) Bio-economie: voedselzekerheid, een 
duurzame landbouw en bosbouw, marien 
en maritiem onderzoek en biogebaseerde 
bedrijven;

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.

Or. en
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Motivering

Volgens de Europese strategie "Innovatie met het oog op duurzame groei: een bio-economie 
voor Europa" omvat de bio-economie vier belangrijke sectoren die door de uitdaging "Bio-
economie" moeten worden ondersteund: land- en bosbouw, visserij en aquacultuur, 
biogebaseerde bedrijven en voedsel. Daarom moet de titel in overeenstemming worden 
gebracht met de definitie van de Europese Commissie.

Amendement 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voedselzekerheid, een duurzame 
landbouw en bio-economie;

(b) Europese bio-economische 
uitdagingen: voedselzekerheid, met 
inbegrip van voedselveiligheid, duurzame 
landbouw en bosbouw, marien en 
maritiem onderzoek;

Or. en

Amendement 819
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) veilige, schone en efficiënte energie; (c) energie-efficiëntie en veilige, schone 
en efficiënte energie;

Or. ro

Amendement 820
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) klimaatactie, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en grondstoffen;

(e) klimaatactie, milieu, efficiënt gebruik
en behoud van hulpbronnen, duurzaam 
gebruik van grondstoffen;

Or. en

Amendement 821
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) klimaatactie, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en grondstoffen;

(e) klimaatactie, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en grondstoffen en 
voorzieningszekerheid;

Or. en

Amendement 822
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) klimaatactie, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en grondstoffen;

(e) klimaatactie, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en duurzaam gebruik van
grondstoffen;

Or. en

Amendement 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) klimaatactie, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en grondstoffen;

(e) klimaatactie, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en duurzaam gebruik van
grondstoffen;

Or. en

Amendement 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) klimaatactie, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en grondstoffen;

(e) klimaatactie, waterbeheer, een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en grondstoffen;

Or. en

Amendement 825
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) klimaatactie, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en grondstoffen;

(e) klimaatactie, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en behoud en duurzaam 
gebruik van grondstoffen;

Or. es

Motivering

Door de toevoeging van " behoud en duurzaam gebruik" gaat de doelstelling verder dan 
alleen maar efficiënt gebruik.
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Amendement 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) inclusieve, innovatieve en veilige
samenlevingen.

(f) Europa in een veranderende wereld –
inclusieve, innovatieve en reflexieve
samenlevingen.

Or. en

Amendement 827
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen.

(f) Inzicht krijgen in de Europese 
samenlevingen, cultuur en 
maatschappelijke veranderingen.

Or. en

Motivering

Dit amendement geldt voor de hele tekst. Als het wordt goedgekeurd, moeten de gevraagde 
wijzigingen overal worden aangebracht. Cultuur ligt aan de basis van alle maatschappelijke 
veranderingen en innovatie. Daarom is beter dit concept op te nemen en dat in de titel van 
deze uitdaging te benadrukken.

Amendement 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter f 
bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) Veilige samenlevingen – de vrijheid 
en veiligheid van Europa en zijn burgers 
beschermen

Or. en

Amendement 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter f 
bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) Cultuur en immateriële 
kennisgebieden

Or. en

Amendement 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter f 
ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) Slimme steden en cultureel erfgoed

Or. en

Amendement 831
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar 
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën,
wetenschappelijke disciplines en 
onderzoeksinfrastructuur met het oog op 
het aanpakken van de uitdagingen. De 
activiteiten bestrijken de volledige cyclus, 
van onderzoek tot de markt, maar met een 
nieuwe nadruk op innovatiegerelateerde 
acties, zoals proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

Or. en

Amendement 832
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. Niet-technologische, 
organisatorische en systeeminnovatie en 
innovatie in de overheidssector zullen 
evenveel aandacht krijgen als door 
technologie gestuurde oplossingen. De 
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oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar 
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

aandacht gaat met name uit naar het 
bundelen van een kritische massa aan 
hulpmiddelen en kennis vanuit de 
verschillende gebieden, technologieën en 
wetenschappelijke disciplines met het oog 
op het aanpakken van de uitdagingen. De 
activiteiten bestrijken de volledige cyclus, 
van onderzoek tot de markt, maar met een 
nieuwe nadruk op innovatiegerelateerde 
acties.

Or. en

Amendement 833
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, waarin 
fundamentele wetenschap, toegepast 
onderzoek, kennisoverdracht en innovatie 
belangrijke en onderling verbonden 
componenten zijn, met een nadruk op de 
beleidsprioriteiten maar zonder dat de 
keuze van de te ontwikkelen technologieën 
of oplossingen vooraf exact is vastgelegd.
De aandacht gaat met name uit naar het 
bundelen van een kritische massa aan 
hulpmiddelen en kennis vanuit de 
verschillende gebieden, zodat toegang 
wordt geboden tot 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse, technologieën en 
wetenschappelijke disciplines met het oog 
op het aanpakken van de uitdagingen. De 
activiteiten bestrijken de volledige cyclus, 
van onderzoek tot de markt, met
hernieuwde aandacht voor fundamentele 
en toegepaste wetenschap en een nieuwe 
nadruk op kennisoverdracht en
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innovatiegerelateerde acties.

Or. en

Amendement 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar 
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, waarin 
fundamentele wetenschap, toegepast 
onderzoek, kennisoverdracht en innovatie 
gelijkwaardige en onderling verbonden 
componenten zijn, met een nadruk op de 
beleidsprioriteiten maar zonder dat de 
keuze van de te ontwikkelen technologieën 
of oplossingen vooraf exact is vastgelegd.
De aandacht gaat met name uit naar het 
bundelen van een kritische massa aan 
hulpmiddelen en kennis vanuit de 
verschillende gebieden, technologieën en 
wetenschappelijke disciplines met het oog 
op het aanpakken van de uitdagingen. De 
activiteiten bestrijken de volledige cyclus, 
van onderzoek tot de markt, maar met een 
nieuwe nadruk op innovatiegerelateerde 
acties, zoals proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

Or. en

Amendement 835
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar 
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, waarin 
fundamentele wetenschap, toegepast 
onderzoek, kennisoverdracht en innovatie 
gelijkwaardige en onderling verbonden
componenten zijn, met een nadruk op de 
beleidsprioriteiten maar zonder dat de 
keuze van de te ontwikkelen technologieën 
of oplossingen vooraf exact is vastgelegd.
De aandacht gaat met name uit naar het 
bundelen van een kritische massa aan 
hulpmiddelen en kennis vanuit de 
verschillende gebieden, technologieën en 
wetenschappelijke disciplines met het oog 
op het aanpakken van de uitdagingen. De 
activiteiten bestrijken de volledige cyclus, 
van onderzoek tot de markt, maar met een 
nieuwe nadruk op innovatiegerelateerde 
acties, zoals proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt, met inbegrip van 
normalisatie in alle fasen.

Or. en

Amendement 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
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massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar 
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar 
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt. Om deze 
doelstelling te verwezenlijken, wordt ook 
een specifiek interdisciplinair programma 
inzake de ethische, maatschappelijke en 
juridische aspecten van wetenschap en 
technologie met een eigen, autonoom 
budget opgezet.

Or. en

Amendement 837
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar 
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, zodat toegang 
wordt geboden tot 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse, technologieën en 
wetenschappelijke disciplines met het oog 
op het aanpakken van de uitdagingen. De 
activiteiten bestrijken de volledige cyclus, 
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proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

van onderzoek tot de markt, maar met een 
nieuwe nadruk op innovatiegerelateerde 
acties, zoals proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten en precommerciële 
inkoop, design, door eindgebruikers 
aangestuurde innovaties, sociale innovaties 
en de integratie van innovaties op de 
markt.

Or. en

Amendement 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar 
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar 
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt. Om de 
doelstellingen van Horizon 2020 te 
verwezenlijken, met name wat deel III 
over maatschappelijke uitdagingen 
betreft, moet een grote waaier aan 
belanghebbenden bij de 
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samenwerkingsprojecten betrokken 
worden, van onderzoeksinstellingen en 
ondernemingen tot gebruikers in de 
openbare en particuliere sector.

Or. en

Amendement 839
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar 
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen, 
wat mogelijk is door het opzetten van 
institutionele publiek-private 
partnerschappen. De activiteiten 
bestrijken de volledige cyclus, van 
onderzoek tot de markt, maar met een 
nieuwe nadruk op innovatiegerelateerde 
acties, zoals proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

Or. en

Amendement 840
Marisa Matias
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar 
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, alsook 
de invloed ervan op de samenleving, maar 
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

Or. en

Amendement 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15 bis 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een op uitdagingen gebaseerde 
aanpak toe te passen, moet de strategische 
planning van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten op een 
gecoördineerde manier verlopen. 
Coördinatie kan helpen om versnippering 
tegen te gaan en kan het gebruik van 
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technologische en 
infrastructuurhulpmiddelen door de 
volledige onderzoeksgemeenschap voor 
elke specifieke uitdaging verbeteren. 
Voorts vereist geslaagde innovatie meestal 
een verbintenis op de lange termijn om 
excellent onderzoek na te streven. 
Strategische maatregelen en 
wetenschappelijk advies kunnen ervoor 
zorgen dat het beleid vanaf het begin 
gebaseerd is op deskundigheid en kunnen 
innovatie en concurrentievermogen 
bevorderen doordat men inzicht verwerft 
in de complexe aard van de 
innovatiecyclus en doordat zij de 
deelname van meer wetenschappers, ook 
uit het buitenland, stimuleren. Sectorale 
stuurgroepen van onafhankelijke 
deskundigen op hoog niveau zorgen voor 
de strategische coördinatie van onderzoek 
en innovatie voor elke uitdaging, op basis 
van wetenschappelijk advies; zij helpen 
om onderzoeks- en innovatieprogramma's 
uit te werken op basis van het best 
mogelijke leiderschap en zorgen voor de 
nodige stimulansen en instrumenten om 
interactie en synergieën op grotere schaal 
te bevorderen.

Or. en

Amendement 842
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15 bis 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een op uitdagingen gebaseerde 
aanpak toe te passen, moet de strategische 
planning van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten op een 
gecoördineerde manier verlopen. 
Coördinatie kan helpen om versnippering 
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tegen te gaan en kan het gebruik van 
technologische en 
infrastructuurhulpmiddelen door de 
volledige onderzoeksgemeenschap voor 
elke specifieke uitdaging verbeteren. 
Voorts vereist geslaagde innovatie meestal 
een verbintenis op de lange termijn om 
excellent onderzoek na te streven. 
Strategische maatregelen en 
wetenschappelijke sturing kunnen ervoor 
zorgen dat het beleid vanaf het begin 
gebaseerd is op deskundigheid en kunnen 
innovatie en concurrentievermogen 
bevorderen doordat men inzicht verwerft 
in de complexe aard van de 
innovatiecyclus en doordat zij de 
deelname van meer wetenschappers, ook 
uit het buitenland, stimuleren. Om voor
elke uitdaging in strategische coördinatie 
van onderzoek en innovatie te voorzien, 
zal de Commissie relevante 
belanghebbenden met een uitstekende 
reputatie en de nodige deskundigheid uit 
de academische wereld, het bedrijfsleven, 
eindgebruikers en het maatschappelijk 
middenveld, zoals wetenschappers, 
ingenieurs en ondernemers, moeten 
raadplegen, zodat alle verschillende 
sectoren en onderzoeksgebieden aan bod 
komen. Op die manier kan worden 
gecontroleerd of de geplande acties 
geschikt en voldoende zijn en kan aan 
bewustmaking worden gedaan over 
verwaarloosde onderwerpen en dubbel 
werk. Bij de uitvoering van Horizon 2020 
moet de Commissie er waar mogelijk naar 
streven hiertoe bestaande instrumenten te 
gebruiken, zoals onder meer de Europese 
innovatiepartnerschappen, de Europese 
technologieplatforms en de gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op ideeën uit het verslag van Teresa Riera Madurell, amendement 89, en het 
verslag van Maria da Graça Carvalho, amendement 25.
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Amendement 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15 bis 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een op uitdagingen gebaseerde 
aanpak toe te passen, moet de strategische 
planning van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten op een 
gecoördineerde manier verlopen. 
Coördinatie kan helpen om versnippering 
tegen te gaan en kan het gebruik van 
technologische en 
infrastructuurhulpmiddelen door de 
volledige onderzoeksgemeenschap voor 
elke specifieke uitdaging verbeteren. 
Voorts vereist geslaagde innovatie meestal 
een verbintenis op de lange termijn om 
excellent onderzoek na te streven. 
Strategische maatregelen en 
wetenschappelijke sturing kunnen ervoor 
zorgen dat het beleid vanaf het begin 
gebaseerd is op deskundigheid en kunnen 
innovatie en concurrentievermogen 
bevorderen doordat men inzicht verwerft 
in de complexe aard van de 
innovatiecyclus en doordat zij de 
deelname van meer wetenschappers, ook 
uit het buitenland, stimuleren. Sectorale 
stuurgroepen van onafhankelijke 
deskundigen op hoog niveau uit de 
academische wereld, het bedrijfsleven, 
eindgebruikers en het maatschappelijk 
middenveld, die via een open en 
transparante procedure worden 
geselecteerd, zorgen voor de strategische 
coördinatie van onderzoek en innovatie 
voor elke uitdaging; zij helpen om 
onderzoeks- en innovatieprogramma's uit 
te werken op basis van het best mogelijke 
leiderschap en zorgen voor de nodige 
stimulansen en instrumenten om 
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interactie en synergieën op grotere schaal 
te bevorderen.

Or. en

Motivering

Elke strategische adviesgroep moet op evenwichtige wijze worden samengesteld uit 
vertegenwoordigers op hoog niveau van de belanghebbenden (wetenschap, bedrijfsleven, 
maatschappelijk middenveld, eindgebruikers en anderen). De rol van deze groepen/raden 
bestaat erin doorlopend strategisch advies te geven over de acties die in het kader van 
Horizon 2020 en daarmee samenhangende EU-beleidsgebieden worden uitgevoerd en 
gepland, en voor de nodige coördinatie tussen de vele instrumenten en initiatieven 
(gezamenlijke programmering, PPP's, P2P's, KIG's, GPI's e.a.) te zorgen.

Amendement 844
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15 bis 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een op uitdagingen gebaseerde 
aanpak toe te passen, moet de strategische 
planning van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten op een 
gecoördineerde manier verlopen. 
Coördinatie kan helpen om versnippering 
tegen te gaan en kan het gebruik van 
technologische en 
infrastructuurhulpmiddelen door de 
volledige onderzoeksgemeenschap voor 
elke specifieke uitdaging verbeteren. 
Voorts vereist geslaagde innovatie meestal 
een verbintenis op de lange termijn om 
excellent onderzoek na te streven. 
Strategische maatregelen en 
wetenschappelijke sturing kunnen ervoor 
zorgen dat het beleid vanaf het begin 
gebaseerd is op deskundigheid en kunnen 
innovatie en concurrentievermogen 
bevorderen doordat men inzicht verwerft 
in de complexe aard van de 
innovatiecyclus en doordat zij de 
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deelname van meer wetenschappers, ook 
uit het buitenland, stimuleren. Sectorale 
stuurgroepen van onafhankelijke 
deskundigen op hoog niveau zorgen voor 
de strategische coördinatie van onderzoek 
en innovatie voor elke uitdaging, op basis 
van wetenschappelijke sturing; zij helpen 
om onderzoeks- en innovatieprogramma's 
uit te werken op basis van het best 
mogelijke leiderschap en zorgen voor de 
nodige stimulansen en instrumenten om 
interactie en synergieën op grotere schaal 
te bevorderen. De rol van deze groepen 
bestaat erin doorlopend strategisch advies 
te geven over de acties die in het kader 
van Horizon 2020 en daarmee 
samenhangende EU-beleidsgebieden 
worden uitgevoerd en gepland.

Or. en

Motivering

De rol en taken van de sectorale stuurgroepen moet duidelijk omschreven worden.

Amendement 845
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 15 bis 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elke maatschappelijke uitdaging, 
worden op transparante en participerende 
wijze de onderzoeksprioriteiten en 
-doelstellingen bepaald, met een 
evenwichtige inschakeling van 
deelnemers waaronder de 
wetenschappelijke gemeenschap, 
onderzoekers (ook van kleinere 
onderzoekscentra), de openbare sector, de 
particuliere sector, met name het mkb, 
maatschappelijke organisaties en andere 
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relevante belanghebbenden; met name 
richt de Commissie specifieke platforms in 
voor dialoog tussen burgers en 
maatschappelijke organisaties met 
onderzoeksactoren in de 
onderzoeksprioriteiten in het kader van de 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en

Amendement 846
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" worden ondersteund. Bij 
de ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

De sociale en menswetenschappen vormen 
een integraal onderdeel van de activiteiten 
om alle uitdagingen aan te pakken. De 
sociale en menswetenschappen moeten 
vertegenwoordigd zijn in de 
programmacomités en 
deskundigengroepen die verantwoordelijk 
zijn voor de evaluatie van projecten en 
programma's op alle gebieden. Daarnaast 
zal de basisontwikkeling van deze 
disciplines in het kader van de specifieke 
doelstelling "Inclusieve, innovatieve en 
veilige samenlevingen" worden 
ondersteund. Ook zal in het kader van alle 
uitdagingen aandacht worden besteed aan 
gender en gendergelijkheid. Bij de 
ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
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samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

Or. en

Motivering

Dit is nodig om te voorkomen dat de sociale en menswetenschappen worden 
gemarginaliseerd of geïnstrumentaliseerd of alleen maar studies over de perceptie of 
aanvaardbaarheid van innovatie mogen maken. Zo wordt multidisciplinair karakter van het 
onderzoek naar maatschappelijke uitdagingen gegarandeerd.

Amendement 847
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" worden ondersteund. Bij 
de ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

De sociale en menswetenschappen vormen 
een integraal onderdeel van de activiteiten 
om alle uitdagingen aan te pakken. De 
sociale en menswetenschappen moeten 
vertegenwoordigd zijn in de 
programmacomités en 
deskundigengroepen die verantwoordelijk 
zijn voor de evaluatie van projecten en 
programma's op alle gebieden. Daarnaast 
zal de basisontwikkeling van deze 
disciplines in het kader van de specifieke 
doelstelling "Inclusieve, innovatieve en 
veilige samenlevingen" worden 
ondersteund. Bij de ondersteuning zal ook 
nadruk worden gelegd op het beschikbaar 
stellen van een overtuigende feitelijke 
onderbouwing van de beleidsvorming op 
internationaal, EU-, nationaal en regionaal 
niveau. Gezien het mondiale karakter van 
veel van deze uitdagingen vormt de 
strategische samenwerking met derde 
landen een geïntegreerd onderdeel van de 
reactie op elke uitdaging. Bovendien zal er 
in het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
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samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

Or. en

Motivering

Dit is absoluut nodig om te voorkomen dat de sociale en menswetenschappen worden 
gemarginaliseerd of geïnstrumentaliseerd of alleen maar studies over de perceptie of 
aanvaardbaarheid van innovatie mogen maken. Zo wordt multidisciplinair karakter van het 
onderzoek naar maatschappelijke uitdagingen gegarandeerd.

Amendement 848
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" worden ondersteund. Bij 
de ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

De sociale en menswetenschappen vormen 
een integraal onderdeel van de activiteiten 
om alle uitdagingen aan te pakken. Zij 
moeten ten volle in de werkprogramma's 
worden geïntegreerd door 
vertegenwoordiging in de 
programmacomités en 
deskundigengroepen die verantwoordelijk 
zijn voor de evaluatie van projecten en 
programma's op alle gebieden en door de 
ontwikkeling van oproepen die op de 
sociale wetenschappen gericht zijn. 
Daarnaast zal de basisontwikkeling van 
deze disciplines in het kader van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen"
worden ondersteund. Bij de ondersteuning 
zal ook nadruk worden gelegd op het 
beschikbaar stellen van een overtuigende 
feitelijke onderbouwing van de 
beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
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samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

Or. en

Amendement 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" worden ondersteund. Bij 
de ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

De sociale en menswetenschappen vormen 
een integraal onderdeel van de activiteiten 
om alle uitdagingen aan te pakken.
Daarnaast zal de basisontwikkeling van 
deze disciplines in het kader van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen"
worden ondersteund. Bij de ondersteuning 
zal ook nadruk worden gelegd op het 
beschikbaar stellen van een overtuigende 
feitelijke onderbouwing van de 
beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging, met bijzonder aandacht 
voor het ondersteunen van mondiale 
inspanningen waarbij een kritische massa 
voor Europese deelname nodig is en 
waarbij Europa het voortouw kan nemen.
Bovendien zal er in het kader van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen" ook 
horizontale steun voor internationale 
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samenwerking worden verleend.

Or. en

Amendement 850
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" worden ondersteund. Bij 
de ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Zij moeten vertegenwoordigd zijn 
in de programmacomités en 
deskundigengroepen die verantwoordelijk 
zijn voor de projecten en de evaluatie van 
de programma's op alle gebieden. 
Daarnaast zal de basisontwikkeling van 
deze disciplines in het kader van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen"
worden ondersteund. Bij de ondersteuning 
zal ook nadruk worden gelegd op het 
beschikbaar stellen van een overtuigende 
feitelijke onderbouwing van de 
beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

Or. fr
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Amendement 851
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" worden ondersteund. Bij 
de ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

De sociale en menswetenschappen alsook 
veiligheidsoverwegingen vormen een 
integraal onderdeel van de activiteiten om 
alle uitdagingen aan te pakken. Daarnaast 
zal de basisontwikkeling van deze 
disciplines in het kader van de specifieke 
doelstelling "Inclusieve, innovatieve en 
veilige samenlevingen" worden 
ondersteund. Bij de ondersteuning zal ook 
nadruk worden gelegd op het beschikbaar 
stellen van een overtuigende feitelijke 
onderbouwing van de beleidsvorming op 
internationaal, EU-, nationaal en regionaal 
niveau. Gezien het mondiale karakter van 
veel van deze uitdagingen vormt de 
strategische samenwerking met derde 
landen een geïntegreerd onderdeel van de 
reactie op elke uitdaging. Bovendien zal er 
in het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

Or. en

Motivering

Veiligheid is een inherent kenmerk van alle bovengenoemde doelstellingen en moet net als de 
sociale en menswetenschappen in aanmerking worden genomen om een geslaagde uitvoering 
te garanderen.

Amendement 852
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" worden ondersteund. Bij 
de ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

De sociale en menswetenschappen vormen 
een integraal onderdeel van de activiteiten 
om alle uitdagingen aan te pakken.
Daarnaast zal de basisontwikkeling van 
deze disciplines in het kader van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen"
worden ondersteund. Bij de ondersteuning 
zal ook nadruk worden gelegd op het 
beschikbaar stellen van een overtuigende 
feitelijke onderbouwing van de 
beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau.
Gezien het mondiale karakter van veel van 
deze uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

Or. ro

Amendement 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" worden ondersteund. Bij 
de ondersteuning zal ook nadruk worden 

De sociale en menswetenschappen vormen 
een integraal onderdeel van de activiteiten 
om alle uitdagingen aan te pakken.
Daarnaast zal de basisontwikkeling van 
deze disciplines in het kader van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen"
worden ondersteund. Ook zal in het kader 
van alle uitdagingen aandacht worden 
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gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

besteed aan gender en gendergelijkheid. 
Bij de ondersteuning zal ook nadruk 
worden gelegd op het beschikbaar stellen 
van een overtuigende feitelijke 
onderbouwing van de beleidsvorming op 
internationaal, EU-, nationaal en regionaal 
niveau. Gezien het mondiale karakter van 
veel van deze uitdagingen vormt de 
strategische samenwerking met derde 
landen een geïntegreerd onderdeel van de 
reactie op elke uitdaging. Bovendien zal er 
in het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

Or. en

Amendement 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling
"Inclusieve, innovatieve en veilige
samenlevingen" worden ondersteund. Bij 
de ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling

De sociale en menswetenschappen vormen 
een integraal onderdeel van de activiteiten 
om alle uitdagingen aan te pakken.
Daarnaast zal de basisontwikkeling van 
deze disciplines in het kader van de 
specifieke doelstelling "Europa in een 
veranderende wereld – inclusieve, 
innovatieve en reflexieve samenlevingen"
worden ondersteund. Bij de ondersteuning 
zal ook nadruk worden gelegd op het 
beschikbaar stellen van een overtuigende 
feitelijke onderbouwing van de 
beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
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"Inclusieve, innovatieve en veilige
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

kader van de specifieke doelstelling
"Europa in een veranderende wereld –
inclusieve, innovatieve en reflexieve
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

Or. en

Amendement 855
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" worden ondersteund. Bij 
de ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

De sociale en menswetenschappen vormen 
een horizontale dimensie en een integraal 
onderdeel van de activiteiten om alle 
uitdagingen aan te pakken. Daarnaast zal 
de basisontwikkeling van deze disciplines
in het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" worden ondersteund. Bij 
de ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

Or. en
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Amendement 856
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" worden ondersteund. Bij 
de ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

De sociale en menswetenschappen alsook 
het maatschappelijk middenveld vormen 
een integraal onderdeel van de activiteiten 
om alle uitdagingen aan te pakken.
Daarnaast zal de basisontwikkeling van 
deze disciplines in het kader van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen"
worden ondersteund. Bij de ondersteuning 
zal ook nadruk worden gelegd op het 
beschikbaar stellen van een overtuigende 
feitelijke onderbouwing van de 
beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

Or. en

Amendement 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen"
bevat daarnaast een activiteit die gericht is 

De specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen"
bevat daarnaast een activiteit die gericht is 
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op het dichten van de kloof tussen 
onderzoek en innovatie. Dit gebeurt 
middels specifieke maatregelen om op dit 
gebied kwalitatief hoogwaardig onderzoek 
te ontsluiten in minder ontwikkelde regio's 
van de Unie.

op het dichten van de kloof tussen 
onderzoek en innovatie. Dit gebeurt 
middels specifieke maatregelen om op dit 
gebied kwalitatief hoogwaardig onderzoek 
te ontsluiten in geassocieerde landen en 
gebieden overzee en minder ontwikkelde 
regio's van de Unie.

Or. fr

Motivering

Het is essentieel om de prestaties inzake onderzoek en innovatie in de landen en gebieden 
overzee te bevorderen.

Amendement 858
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen"
bevat daarnaast een activiteit die gericht is 
op het dichten van de kloof tussen 
onderzoek en innovatie. Dit gebeurt 
middels specifieke maatregelen om op dit 
gebied kwalitatief hoogwaardig onderzoek 
te ontsluiten in minder ontwikkelde regio's 
van de Unie.

De specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen"
bevat daarnaast een activiteit die gericht is 
op het dichten van de kloof tussen 
onderzoek en innovatie. Dit gebeurt 
middels specifieke maatregelen om op dit 
gebied kwalitatief hoogwaardig onderzoek 
te bevorderen, mogelijk te maken, te 
ontwikkelen en te ontsluiten in minder 
ontwikkelde regio's van de Unie.

Or. en

Amendement 859
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT speelt een grote rol bij het 
samenbrengen van onderzoek, onderwijs 
en innovatie van een kwalitatief 
hoogwaardig niveau om zo een integratie 
van de kennisdriehoek tot stand te brengen.
Het EIT zal dit voornamelijk realiseren via 
de Kennis- en innovatiegemeenschappen
(KIG's). Daarnaast zal, middels gerichte 
maatregelen op het gebied van de 
communicatie en kennisuitwisseling, 
gewaarborgd worden dat de relevante 
ervaringen ook buiten de KIG's verspreid 
zullen worden waardoor innovatiemodellen 
in de gehele Unie sneller opgepakt worden.

Het EIT speelt een grote rol bij het 
samenbrengen van onderzoek, onderwijs 
en innovatie van een kwalitatief 
hoogwaardig niveau om zo een integratie 
van de kennisdriehoek tot stand te brengen.
Het EIT zal dit voornamelijk realiseren via 
de Kennis- en innovatiegemeenschappen
(KIG's). Daarnaast zal, middels gerichte 
maatregelen op het gebied van de 
communicatie en kennisuitwisseling, 
gewaarborgd worden dat de relevante 
ervaringen tussen en ook buiten de KIG's 
verspreid zullen worden waardoor 
innovatiemodellen in de gehele Unie 
sneller opgepakt worden.

Or. en

Amendement 860
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa heeft zichzelf de ambitie gesteld 
om over te stappen op een nieuw 
economisch model op basis van een 
slimme, duurzame en inclusieve groei.
Voor een dergelijke overgang is meer 
vereist dan het aanbrengen van kleine, 
stapsgewijze verbeteringen in de huidige 
technologieën. Wat nodig is, is een veel 
grotere capaciteit voor een op wetenschap 
gebaseerde innovatie, aangestuurd door 
baanbrekende nieuwe kennis, waardoor 
Europa een leidende rol kan gaan spelen bij 
het tot stand brengen van de 
technologische paradigmaverschuivingen 
die de belangrijkste motor zullen zijn voor 
productiviteit, groei, 
concurrentievermogen, welvaart en sociale 

Europa heeft zichzelf de ambitie gesteld 
om over te stappen op een nieuw 
economisch model op basis van een 
slimme, duurzame en inclusieve groei.
Voor een dergelijke overgang is meer 
vereist dan het aanbrengen van kleine, 
stapsgewijze verbeteringen in de huidige 
technologieën. Wat nodig is, is een veel 
grotere capaciteit voor een op wetenschap 
gebaseerde innovatie, aangestuurd door 
baanbrekende nieuwe kennis, waardoor 
Europa een leidende rol kan gaan spelen bij 
het tot stand brengen van de 
technologische paradigmaverschuivingen 
die de belangrijkste motor zullen zijn voor 
productiviteit, groei, 
concurrentievermogen, welvaart en sociale 
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vooruitgang in de toekomst. In het verleden 
is gebleken dat dergelijke 
paradigmaverschuivingen zijn geïnitieerd 
door de wetenschappelijke basis die door
impulsen van de publieke sector is 
gecreëerd en dat daarna pas een fundament 
voor hele nieuwe industrieën en sectoren 
gelegd kon worden.

vooruitgang in de toekomst. In het verleden 
is gebleken dat dergelijke 
paradigmaverschuivingen zijn geïnitieerd 
door basisonderzoek dat door
nieuwsgierigheid werd ingegeven en dat 
daarna pas een fundament voor hele 
nieuwe industrieën en sectoren gelegd kon 
worden.

Or. en

Amendement 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa heeft zichzelf de ambitie gesteld 
om over te stappen op een nieuw 
economisch model op basis van een 
slimme, duurzame en inclusieve groei.
Voor een dergelijke overgang is meer 
vereist dan het aanbrengen van kleine, 
stapsgewijze verbeteringen in de huidige 
technologieën. Wat nodig is, is een veel 
grotere capaciteit voor een op wetenschap 
gebaseerde innovatie, aangestuurd door 
baanbrekende nieuwe kennis, waardoor 
Europa een leidende rol kan gaan spelen bij 
het tot stand brengen van de 
technologische paradigmaverschuivingen 
die de belangrijkste motor zullen zijn voor 
productiviteit, groei, 
concurrentievermogen, welvaart en sociale 
vooruitgang in de toekomst. In het verleden 
is gebleken dat dergelijke 
paradigmaverschuivingen zijn geïnitieerd 
door de wetenschappelijke basis die door 
impulsen van de publieke sector is 
gecreëerd en dat daarna pas een fundament 
voor hele nieuwe industrieën en sectoren 
gelegd kon worden.

Europa heeft zichzelf de ambitie gesteld 
om over te stappen op een nieuw 
economisch model op basis van een 
slimme, duurzame en inclusieve groei.
Voor een dergelijke overgang is meer 
vereist dan het aanbrengen van kleine, 
stapsgewijze verbeteringen in de huidige 
technologieën en kennis. Wat nodig is, is 
een veel grotere capaciteit voor
basiswetenschap en op wetenschap 
gebaseerde innovatie, aangestuurd door 
baanbrekende nieuwe kennis, waardoor 
Europa een leidende rol kan gaan spelen bij 
het tot stand brengen van de
wetenschappelijke en technologische 
paradigmaverschuivingen die de 
belangrijkste motor zullen zijn voor 
productiviteit, groei, 
concurrentievermogen, welvaart en sociale 
vooruitgang in de toekomst. In het verleden 
is gebleken dat dergelijke 
paradigmaverschuivingen zijn geïnitieerd 
door de wetenschappelijke basis die door 
impulsen van de publieke sector is 
gecreëerd en dat daarna pas een fundament 
voor hele nieuwe industrieën en sectoren 
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gelegd kon worden.

Or. en

Amendement 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een ander belangrijk aspect van de 
uitdaging is dat de publieke sector in veel 
Europese landen nog steeds geen 
voorwaarden aanbiedt die aantrekkelijk 
genoeg zijn om de belangstelling van 
toponderzoekers te wekken. Het kan jaren 
duren voordat getalenteerde jonge 
onderzoekers uitgegroeid zijn tot 
onafhankelijke wetenschappers waar 
niemand meer omheen kan. Dit leidt tot 
een dramatische verspilling van het 
Europese onderzoekspotentieel als gevolg 
van vertragingen in de opkomst van een 
volgende generatie onderzoekers met 
nieuwe ideeën en energie en doordat 
uitstekende onderzoekers die aan het begin 
van hun carrière staan, hierdoor geneigd 
zijn om hun loopbaan elders voort te 
zetten.

Een ander belangrijk aspect van de 
uitdaging is dat de publieke sector in veel 
Europese landen nog steeds geen 
voorwaarden aanbiedt die aantrekkelijk 
genoeg zijn om de belangstelling van 
toponderzoekers te wekken. Het kan jaren 
duren voordat getalenteerde jonge 
onderzoekers uitgegroeid zijn tot 
onafhankelijke wetenschappers waar 
niemand meer omheen kan. Dit leidt tot 
een dramatische verspilling van het 
Europese onderzoekspotentieel, als gevolg 
van vertragingen in en in sommige 
gevallen zelfs beletselen voor de opkomst 
van een volgende generatie onderzoekers 
met nieuwe ideeën en energie en doordat 
uitstekende onderzoekers die aan het begin 
van hun carrière staan, hierdoor geneigd 
zijn om hun loopbaan elders voort te 
zetten.

Or. en

Amendement 863
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een ander belangrijk aspect van de Een ander belangrijk aspect van de 
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uitdaging is dat de publieke sector in veel 
Europese landen nog steeds geen 
voorwaarden aanbiedt die aantrekkelijk 
genoeg zijn om de belangstelling van 
toponderzoekers te wekken. Het kan jaren 
duren voordat getalenteerde jonge 
onderzoekers uitgegroeid zijn tot 
onafhankelijke wetenschappers waar 
niemand meer omheen kan. Dit leidt tot 
een dramatische verspilling van het 
Europese onderzoekspotentieel als gevolg 
van vertragingen in de opkomst van een 
volgende generatie onderzoekers met 
nieuwe ideeën en energie en doordat 
uitstekende onderzoekers die aan het begin 
van hun carrière staan, hierdoor geneigd 
zijn om hun loopbaan elders voort te 
zetten.

uitdaging is dat de publieke en particuliere
sector in veel Europese landen nog steeds 
geen voorwaarden aanbiedt die 
aantrekkelijk genoeg zijn om de 
belangstelling van toponderzoekers te 
wekken. Het kan jaren duren voordat 
getalenteerde jonge onderzoekers 
uitgegroeid zijn tot onafhankelijke 
wetenschappers waar niemand meer 
omheen kan. Dit leidt tot een dramatische 
verspilling van het Europese 
onderzoekspotentieel als gevolg van 
vertragingen in de opkomst van een 
volgende generatie onderzoekers met 
nieuwe ideeën en energie en doordat 
uitstekende onderzoekers die aan het begin 
van hun carrière staan, hierdoor geneigd 
zijn om hun loopbaan elders voort te 
zetten.

Or. en

Amendement 864
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze factoren vergroten bovendien de 
relatieve onaantrekkelijkheid van Europa 
in de mondiale concurrentiestrijd om 
getalenteerde wetenschappers aan te 
trekken. Het feit dat het Amerikaanse 
systeem meer middelen aan onderzoekers 
ter beschikking stelt en betere 
carrièreperspectieven biedt, verklaart 
waarom de beste onderzoekers ter wereld 
naar de VS vertrekken, met inbegrip van 
tienduizenden wetenschappers uit de Unie.

Deze factoren vergroten bovendien de 
relatieve onaantrekkelijkheid van Europa 
in de mondiale concurrentiestrijd om 
getalenteerde wetenschappers aan te 
trekken. Het feit dat het Amerikaanse 
systeem meer middelen aan onderzoekers 
ter beschikking stelt en een grotere 
mobiliteit tussen de sectoren, meer 
betrekkingen met de particuliere sector en
betere carrièreperspectieven biedt, 
verklaart waarom de beste onderzoekers ter 
wereld naar de VS vertrekken, met 
inbegrip van tienduizenden wetenschappers 
uit de Unie.

Or. en
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Amendement 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Onderzoeksraad (hierna "de 
ERC" genoemd) is opgericht om de beste 
Europese onderzoekers, zowel mannen als 
vrouwen, van de middelen te voorzien die 
zij nodig hebben om op mondiaal niveau 
beter te kunnen concurreren, en wel door 
op basis van een pan-Europese competitie 
individuele onderzoeksteams te 
financieren. De ERC is autonoom: een 
onafhankelijke wetenschappelijke raad 
bestaande uit wetenschappers, ingenieurs 
en academici met een uitstekende reputatie 
en deskundigheid stelt de overkoepelende 
wetenschappelijke strategie vast en is 
volledig beslissingsbevoegd wat de 
besluitvorming betreft over het soort 
onderzoek dat gefinancierd wordt. Dit is 
een wezenlijk kenmerk van de ERC. 
Hierdoor wordt namelijk de effectiviteit 
van zijn wetenschappelijke programma, de 
kwaliteit van zijn activiteiten en van het 
collegiale toetsingsproces en zijn 
geloofwaardigheid binnen de 
wetenschappelijke gemeenschap 
gewaarborgd.

De Europese Onderzoeksraad (hierna "de 
ERC" genoemd) is opgericht om de beste 
Europese onderzoekers, zowel mannen als 
vrouwen, van de middelen te voorzien die 
zij nodig hebben om op mondiaal niveau 
beter te kunnen concurreren, en wel door 
op basis van een pan-Europese competitie 
individuele onderzoeksteams te 
financieren. De ERC is autonoom: een 
onafhankelijke wetenschappelijke raad 
bestaande uit wetenschappers, ingenieurs 
en academici met een uitstekende reputatie 
en deskundigheid, zowel vrouwen als 
mannen, uit verschillende 
leeftijdsgroepen, stelt de overkoepelende 
wetenschappelijke strategie vast en is 
volledig beslissingsbevoegd wat de 
besluitvorming betreft over het soort 
onderzoek dat gefinancierd wordt. Dit is 
een wezenlijk kenmerk van de ERC. 
Hierdoor wordt namelijk de effectiviteit 
van zijn wetenschappelijke programma, de 
kwaliteit van zijn activiteiten en van het 
collegiale toetsingsproces en zijn 
geloofwaardigheid binnen de 
wetenschappelijke gemeenschap 
gewaarborgd.

Or. en

Amendement 866
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen die achtergrond wordt van 
grensverleggend onderzoek dat door de 
ERC gefinancierd wordt, verwacht dat het 
een substantiële directe impact heeft in de 
vorm van nieuwe ontwikkelingen op de 
grensgebieden van onze kennis. Hierdoor 
moet de weg vrijgemaakt worden voor 
nieuwe en vaak verrassende 
wetenschappelijke en technologische 
resultaten en nieuwe onderzoeksgebieden 
die uiteindelijk baanbrekende ideeën 
kunnen genereren die een impuls geven 
aan innovaties en inventieve commerciële 
toepassingen, waardoor tevens de 
maatschappelijke uitdagingen aangepakt 
kunnen worden. De combinatie van 
individuele wetenschappers van topniveau 
en innovatieve ideeën vormt het fundament 
van elk fase in de innovatieketen.

Tegen die achtergrond wordt van 
grensverleggend onderzoek dat door de 
ERC gefinancierd wordt, verwacht dat het 
een substantiële directe impact heeft in de 
vorm van nieuwe ontwikkelingen op de 
grensgebieden van onze kennis. Hierdoor 
moet de weg vrijgemaakt worden voor 
nieuwe en vaak verrassende 
wetenschappelijke en technologische 
resultaten en nieuwe onderzoeksgebieden 
die uiteindelijk baanbrekende ideeën 
kunnen genereren die een impuls geven 
aan innovaties en inventieve commerciële 
toepassingen, waardoor tevens de 
maatschappelijke uitdagingen aangepakt 
kunnen worden. Bij de verlening van 
ECR-subsidies wordt vooral de nadruk 
gelegd op innoverende ideeën, waarbij de 
staat van dienst van de onderzoekers 
vooral moet aantonen dat zij het 
voorgestelde project tot een goed einde 
kunnen brengen. De combinatie van 
individuele wetenschappers van topniveau 
en innovatieve ideeën vormt het fundament 
van elk fase in de innovatieketen.

Or. en

Amendement 867
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen die achtergrond wordt van 
grensverleggend onderzoek dat door de 
ERC gefinancierd wordt, verwacht dat het 
een substantiële directe impact heeft in de 
vorm van nieuwe ontwikkelingen op de 
grensgebieden van onze kennis. Hierdoor 
moet de weg vrijgemaakt worden voor 

Tegen die achtergrond wordt van 
grensverleggend onderzoek dat door de 
ERC gefinancierd wordt, verwacht dat het 
een substantiële directe impact heeft in de 
vorm van nieuwe ontwikkelingen op de 
grensgebieden van onze kennis. Hierdoor 
moet de weg vrijgemaakt worden voor 
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nieuwe en vaak verrassende 
wetenschappelijke en technologische 
resultaten en nieuwe onderzoeksgebieden 
die uiteindelijk baanbrekende ideeën 
kunnen genereren die een impuls geven 
aan innovaties en inventieve commerciële 
toepassingen, waardoor tevens de 
maatschappelijke uitdagingen aangepakt 
kunnen worden. De combinatie van 
individuele wetenschappers van topniveau 
en innovatieve ideeën vormt het fundament 
van elk fase in de innovatieketen.

nieuwe en vaak verrassende 
wetenschappelijke en technologische 
resultaten en nieuwe onderzoeksgebieden 
die uiteindelijk baanbrekende ideeën 
kunnen genereren die een impuls geven 
aan innovaties en inventieve commerciële 
toepassingen, waardoor tevens de 
maatschappelijke uitdagingen aangepakt 
kunnen worden. De combinatie van 
individuele wetenschappers van topniveau 
en innovatieve ideeën vormt het fundament 
van elk fase in de innovatieketen. Het 
belang van toegepaste wetenschap mag 
echter niet worden onderschat.

Or. en

Amendement 868
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De basisactiviteit van de ERC is het 
verstrekken van financiering op lange 
termijn tegen aantrekkelijke voorwaarden 
ter ondersteuning van toponderzoekers en 
hun onderzoeksteams bij hun streven om 
baanbrekend onderzoek te verrichten 
waaraan zowel grote voordelen als hoge 
risico's verbonden kunnen zijn.

De basisactiviteit van de ERC is het 
verstrekken van financiering op lange 
termijn tegen aantrekkelijke voorwaarden 
ter ondersteuning van uitmuntende ideeën
en hun onderzoeksteams bij hun streven 
om baanbrekend onderzoek te verrichten 
waaraan zowel grote voordelen als hoge 
risico's verbonden kunnen zijn.

Or. en

Amendement 869
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC-financiering wordt verstrekt op 
basis van een aantal beproefde beginselen.
Het enige criterium voor de toekenning van 
ERC-subsidies is wetenschappelijke 
topkwaliteit. Het ERC functioneert op 
basis van een bottom-upbenadering zonder 
vooraf bepaalde prioriteiten. De subsidies 
van de ERC staan open voor individuele 
teams van onderzoekers van alle leeftijden 
en uit alle landen in de wereld, mits zij in 
Europa werkzaam zijn. Tot slot streeft de 
ERC naar het bevorderen van een gezonde 
concurrentie in Europa.

De ERC-financiering wordt verstrekt op 
basis van een aantal beproefde beginselen.
Het enige criterium voor de toekenning van 
ERC-subsidies is wetenschappelijke 
topkwaliteit. De ERC functioneert op basis 
van een bottom-upbenadering zonder 
vooraf bepaalde prioriteiten. De subsidies 
van de ERC staan open voor individuele 
teams van onderzoekers van alle leeftijden 
en uit alle landen in de wereld, mits zij in 
Europa werkzaam zijn. Tot slot streeft de 
ERC naar het bevorderen van een gezonde 
concurrentie in Europa en zorgt hij ervoor 
dat onbewuste gendervooroordelen 
correct aangepakt worden in de 
evaluatieprocedures.

Or. en

Amendement 870
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 2 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als er in het kader van het Horizon 2020-
programma onvoldoende financiering 
beschikbaar is, moeten nationale en 
regionale fondsen steun verlenen aan 
ECR-projecten die een positieve 
beoordeling hebben gekregen en aan de 
excellentiecriteria voldoen.

Or. en

Amendement 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ERC geeft, waar nodig, ook steun aan 
nieuwe werkmethoden in de 
wetenschappelijke wereld die in potentie 
tot baanbrekende resultaten leiden en 
bevordert de analyse van de commerciële 
en sociale innovatiemogelijkheden van het 
onderzoek dat met ERC-middelen wordt 
gefinancierd.

Het ERC geeft, waar nodig, ook steun aan 
nieuwe werkmethoden in de 
wetenschappelijke wereld die in potentie 
tot baanbrekende resultaten leiden en 
bevordert de analyse en benutting van de 
commerciële en sociale 
innovatiemogelijkheden van het onderzoek 
dat met ERC-middelen wordt gefinancierd.

Or. en

Amendement 872
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste 
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit heeft geleid en tot het op 
de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 
aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
streeft met name naar een meetbare 
verbetering van het aandeel van de Unie in 
het allerhoogste segment van meest 
geciteerde publicaties. Daarnaast wordt
gestreefd naar een substantiële toename 
van het aantal toponderzoekers van buiten 
Europa dat door de ERC wordt 
gefinancierd en naar specifieke 
verbeteringen in de institutionele 

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste 
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit en onderzoeksresultaten 
met een groot maatschappelijk en 
economisch effect heeft geleid en tot het 
op de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 
aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
streeft met name naar een meetbare 
verbetering van het aandeel van de Unie in 
het allerhoogste segment van meest 
geciteerde publicaties. Daarnaast wordt 
gestreefd naar een substantiële toename 
van het aantal toponderzoekers van buiten 
Europa dat door de ERC wordt 
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praktijken en nationale beleidsmaatregelen 
die gericht zijn op de ondersteuning van 
toponderzoekers.

gefinancierd en naar specifieke 
verbeteringen in de institutionele 
praktijken en nationale beleidsmaatregelen 
die gericht zijn op de ondersteuning van 
toponderzoekers.

Or. en

Amendement 873
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit heeft geleid en tot het op 
de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 
aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
streeft met name naar een meetbare 
verbetering van het aandeel van de Unie in 
het allerhoogste segment van meest 
geciteerde publicaties. Daarnaast wordt 
gestreefd naar een substantiële toename 
van het aantal toponderzoekers van buiten 
Europa dat door de ERC wordt 
gefinancierd en naar specifieke 
verbeteringen in de institutionele 
praktijken en nationale beleidsmaatregelen 
die gericht zijn op de ondersteuning van 
toponderzoekers.

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste ideeën aan 
ERC-competities deelnemen, dat ERC-
financiering direct tot wetenschappelijke 
publicaties van de hoogste kwaliteit heeft 
geleid en tot het op de markt brengen en 
toepassen van innovatieve technologieën 
en ideeën, en dat de ERC er een 
aanzienlijke bijdrage aan heeft geleverd dat 
Europa is uitgegroeid tot een van de meest 
aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
streeft met name naar een meetbare 
verbetering van het aandeel van de Unie in
het allerhoogste segment van meest 
geciteerde publicaties. Daarnaast zal aan 
promoting worden gedaan om de 
programma's meer zichtbaarheid te geven 
en specifieke verbeteringen aan te brengen
in de institutionele praktijken en nationale 
beleidsmaatregelen die gericht zijn op de 
ondersteuning van toponderzoekers.

Or. en
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Amendement 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste 
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit heeft geleid en tot het op 
de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 
aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
streeft met name naar een meetbare 
verbetering van het aandeel van de Unie in 
het allerhoogste segment van meest 
geciteerde publicaties. Daarnaast wordt 
gestreefd naar een substantiële toename 
van het aantal toponderzoekers van buiten 
Europa dat door de ERC wordt 
gefinancierd en naar specifieke 
verbeteringen in de institutionele 
praktijken en nationale beleidsmaatregelen 
die gericht zijn op de ondersteuning van 
toponderzoekers.

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste 
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit en onderzoeksresultaten 
met een potentieel groot maatschappelijk 
en economisch effect heeft geleid en tot 
het op de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 
aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
streeft met name naar een meetbare 
verbetering van het aandeel van de Unie in 
het allerhoogste segment van meest 
geciteerde publicaties. Daarnaast wordt 
gestreefd naar een substantiële toename 
van het aantal toponderzoekers van buiten 
Europa dat door de ERC wordt 
gefinancierd en naar specifieke 
verbeteringen in de institutionele 
praktijken en nationale beleidsmaatregelen 
die gericht zijn op de ondersteuning van 
toponderzoekers. De ERC wisselt ervaring 
en beste praktijken uit met regionale en 
nationale instanties voor 
onderzoeksfinanciering teneinde de steun 
aan toponderzoekers te bevorderen. 
Bovendien geeft de ERC zijn 
programma's meer zichtbaarheid buiten 
Europa om toponderzoekers aan te 
trekken.

Or. en
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Amendement 875
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste 
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit heeft geleid en tot het op 
de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 
aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
streeft met name naar een meetbare 
verbetering van het aandeel van de Unie in 
het allerhoogste segment van meest 
geciteerde publicaties. Daarnaast wordt 
gestreefd naar een substantiële toename 
van het aantal toponderzoekers van buiten 
Europa dat door de ERC wordt 
gefinancierd en naar specifieke 
verbeteringen in de institutionele 
praktijken en nationale beleidsmaatregelen 
die gericht zijn op de ondersteuning van 
toponderzoekers.

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste 
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit heeft geleid en tot het op 
de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 
aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
streeft met name naar een meetbare 
verbetering van het aandeel van de Unie in 
het allerhoogste segment van meest 
geciteerde publicaties. Daarnaast wordt 
gestreefd naar een toename van het aantal 
toponderzoekers van buiten Europa dat 
door de ERC wordt gefinancierd, als de 
bijdrage van die onderzoekers het 
Europese onderzoek meerwaarde geeft, 
naar meer mogelijkheden voor 
onderzoekers om na een 
loopbaanonderbreking weer aan het werk 
te gaan, en naar specifieke verbeteringen 
in de institutionele praktijken en nationale 
beleidsmaatregelen die gericht zijn op de 
ondersteuning van toponderzoekers.

Or. en

Amendement 876
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste 
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit heeft geleid en tot het op 
de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 
aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
streeft met name naar een meetbare 
verbetering van het aandeel van de Unie in 
het allerhoogste segment van meest 
geciteerde publicaties. Daarnaast wordt
gestreefd naar een substantiële toename 
van het aantal toponderzoekers van buiten 
Europa dat door de ERC wordt 
gefinancierd en naar specifieke 
verbeteringen in de institutionele 
praktijken en nationale beleidsmaatregelen 
die gericht zijn op de ondersteuning van 
toponderzoekers.

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste 
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit heeft geleid en tot het op 
de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 
aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
streeft met name naar een meetbare 
verbetering van het aandeel van de Unie in 
het allerhoogste segment van meest 
geciteerde publicaties. Daarnaast wordt 
gestreefd naar een toename van het aantal 
toponderzoekers van buiten Europa dat 
door de ERC wordt gefinancierd, met 
inbegrip van een sterke toename van het 
aantal vrouwelijke toponderzoekers, en 
naar specifieke verbeteringen in de 
institutionele praktijken en nationale 
beleidsmaatregelen die gericht zijn op de 
ondersteuning van toponderzoekers.

Or. en

Amendement 877
Luigi Berlinguer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste 
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit heeft geleid en tot het op 

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste 
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit heeft geleid en tot het op 
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de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 
aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
streeft met name naar een meetbare 
verbetering van het aandeel van de Unie in 
het allerhoogste segment van meest 
geciteerde publicaties. Daarnaast wordt 
gestreefd naar een substantiële toename 
van het aantal toponderzoekers van buiten 
Europa dat door de ERC wordt 
gefinancierd en naar specifieke 
verbeteringen in de institutionele 
praktijken en nationale beleidsmaatregelen 
die gericht zijn op de ondersteuning van 
toponderzoekers.

de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 
aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
streeft met name naar een meetbare 
verbetering van het aandeel van de Unie in 
het allerhoogste segment van meest 
geciteerde publicaties. Daarnaast wordt 
gestreefd naar een substantiële toename 
van het aantal toponderzoekers van buiten 
Europa dat door de ERC wordt 
gefinancierd en naar specifieke 
verbeteringen in de institutionele 
praktijken en nationale beleidsmaatregelen 
die gericht zijn op de ondersteuning van 
toponderzoekers. Ten slotte moet ook 
worden onderzocht of innovatieve 
technologieën en ideeën een volledige 
commerciële toepassing kunnen vinden.

Or. en

Amendement 878
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De wetenschappelijke raad van de ERC 
houdt continu toezicht op de activiteiten 
van de ERC en beoordeelt de wijze waarop 
de doelstellingen ervan optimaal 
gerealiseerd kunnen worden op basis van 
subsidieregelingen waarin de nadruk ligt 
op duidelijkheid, stabiliteit en eenvoud, 
zowel voor aanvragers als voor de 
uitvoering en het beheer van de 
gesubsidieerde projecten. Waar nodig 
wordt in dit verband ook op nieuwe 
behoeften ingespeeld. Bovendien wordt 
gestreefd naar de instandhouding en 

De wetenschappelijke raad van de ERC 
houdt continu toezicht op de activiteiten 
van de ERC en beoordeelt de wijze waarop 
de doelstellingen ervan optimaal 
gerealiseerd kunnen worden op basis van 
subsidieregelingen waarin de nadruk ligt 
op duidelijkheid, stabiliteit en eenvoud, 
zowel voor aanvragers als voor de 
uitvoering en het beheer van de 
gesubsidieerde projecten. Waar nodig 
wordt in dit verband ook op nieuwe 
behoeften ingespeeld. Bovendien wordt 
gestreefd naar de instandhouding en 
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verdere verfijning van het hoogwaardige 
collegiale toetsingssysteem van de ERC dat
op een transparante, eerlijke en 
onpartijdige beoordeling van voorstellen
gebaseerd is teneinde baanbrekende 
wetenschappelijke topkwaliteit en 
toptalenten te kunnen uitfilteren ongeacht 
geslacht, nationaliteit of leeftijd van de 
onderzoekers. Tot slot zal de ERC zijn 
eigen strategische studies voortzetten ter 
voorbereiding en ondersteuning van zijn 
activiteiten, zal hij nauwe contacten blijven 
onderhouden met de wetenschappelijke 
gemeenschap en andere belanghebbenden 
en blijven de eigen activiteiten als 
aanvulling fungeren op onderzoek dat op 
andere niveaus wordt uitgevoerd.

verdere verfijning van het hoogwaardige 
collegiale toetsingssysteem van de ERC dat
een eerlijke en onpartijdige beoordeling 
van voorstellen garandeert, waarbij moet 
worden opgepast voor het feit dat de 
besluitvormers in de panels vaak ook 
toevallig begunstigden van subsidies 
kunnen zijn, teneinde baanbrekende 
wetenschappelijke topkwaliteit, 
baanbrekende ideeën en toptalenten te 
kunnen uitfilteren ongeacht geslacht, 
nationaliteit, instelling van oorsprong of 
leeftijd van de onderzoekers. Tot slot zal 
de ERC zijn eigen strategische studies 
voortzetten ter voorbereiding en 
ondersteuning van zijn activiteiten, zal hij 
nauwe contacten blijven onderhouden met 
de wetenschappelijke gemeenschap en 
andere belanghebbenden en blijven de 
eigen activiteiten als aanvulling fungeren 
op onderzoek dat op andere niveaus wordt 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De wetenschappelijke raad van de ERC 
houdt continu toezicht op de activiteiten 
van de ERC en beoordeelt de wijze waarop 
de doelstellingen ervan optimaal 
gerealiseerd kunnen worden op basis van 
subsidieregelingen waarin de nadruk ligt 
op duidelijkheid, stabiliteit en eenvoud, 
zowel voor aanvragers als voor de 
uitvoering en het beheer van de 
gesubsidieerde projecten. Waar nodig 
wordt in dit verband ook op nieuwe 
behoeften ingespeeld. Bovendien wordt 
gestreefd naar de instandhouding en 

De wetenschappelijke raad van de ERC 
houdt continu toezicht op de activiteiten en
evaluatieprocedures van de ERC en 
beoordeelt de wijze waarop de 
doelstellingen ervan optimaal gerealiseerd 
kunnen worden op basis van 
subsidieregelingen waarin de nadruk ligt 
op doeltreffendheid, duidelijkheid, 
stabiliteit en eenvoud, zowel voor 
aanvragers als voor de uitvoering en het 
beheer van de gesubsidieerde projecten. 
Waar nodig wordt in dit verband ook op 
nieuwe behoeften ingespeeld. Bovendien 
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verdere verfijning van het hoogwaardige 
collegiale toetsingssysteem van de ERC dat 
op een transparante, eerlijke en 
onpartijdige beoordeling van voorstellen 
gebaseerd is teneinde baanbrekende 
wetenschappelijke topkwaliteit en 
toptalenten te kunnen uitfilteren ongeacht 
geslacht, nationaliteit of leeftijd van de 
onderzoekers. Tot slot zal de ERC zijn 
eigen strategische studies voortzetten ter 
voorbereiding en ondersteuning van zijn 
activiteiten, zal hij nauwe contacten blijven
onderhouden met de wetenschappelijke 
gemeenschap en andere belanghebbenden 
en blijven de eigen activiteiten als 
aanvulling fungeren op onderzoek dat op 
andere niveaus wordt uitgevoerd.

wordt gestreefd naar de instandhouding en 
verdere verfijning van het hoogwaardige 
collegiale toetsingssysteem van de ERC dat 
op een transparante, eerlijke en 
onpartijdige beoordeling van voorstellen 
gebaseerd is teneinde baanbrekende 
wetenschappelijke topkwaliteit en 
toptalenten te kunnen uitfilteren ongeacht 
geslacht, nationaliteit of leeftijd van de 
onderzoekers. Als niet aan deze criteria 
wordt voldaan, kunnen de deelnemers 
vragen dat bepaalde deskundigen worden 
uitgesloten om mogelijke schade te 
voorkomen. De ERC zet zijn eigen 
strategische studies ter voorbereiding en 
ondersteuning van zijn activiteiten voort,
blijft hij nauwe contacten onderhouden met 
de wetenschappelijke gemeenschap, de 
regionale en nationale 
financieringsorganen en andere 
belanghebbenden en blijven de eigen 
activiteiten als aanvulling fungeren op 
onderzoek dat op andere niveaus wordt 
uitgevoerd. Tot slot zorgt de ERC voor 
transparantie in de communicatie met de 
wetenschappelijke gemeenschap en het 
grote publiek over zijn activiteiten en 
resultaten, en houdt hij geactualiseerde 
gegevens van gesubsidieerde projecten bij, 
met inbegrip van gegevensportabiliteit.

Or. en

Amendement 880
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De wetenschappelijke raad van de ERC 
houdt continu toezicht op de activiteiten 
van de ERC en beoordeelt de wijze waarop 
de doelstellingen ervan optimaal 
gerealiseerd kunnen worden op basis van 

De wetenschappelijke raad van de ERC 
houdt continu toezicht op de activiteiten 
van de ERC en beoordeelt de wijze waarop 
de doelstellingen ervan optimaal 
gerealiseerd kunnen worden op basis van 
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subsidieregelingen waarin de nadruk ligt 
op duidelijkheid, stabiliteit en eenvoud, 
zowel voor aanvragers als voor de 
uitvoering en het beheer van de 
gesubsidieerde projecten. Waar nodig 
wordt in dit verband ook op nieuwe 
behoeften ingespeeld. Bovendien wordt 
gestreefd naar de instandhouding en 
verdere verfijning van het hoogwaardige 
collegiale toetsingssysteem van de ERC dat 
op een transparante, eerlijke en 
onpartijdige beoordeling van voorstellen 
gebaseerd is teneinde baanbrekende 
wetenschappelijke topkwaliteit en 
toptalenten te kunnen uitfilteren ongeacht 
geslacht, nationaliteit of leeftijd van de 
onderzoekers. Tot slot zal de ERC zijn 
eigen strategische studies voortzetten ter 
voorbereiding en ondersteuning van zijn 
activiteiten, zal hij nauwe contacten blijven 
onderhouden met de wetenschappelijke 
gemeenschap en andere belanghebbenden 
en blijven de eigen activiteiten als 
aanvulling fungeren op onderzoek dat op 
andere niveaus wordt uitgevoerd.

subsidieregelingen waarin de nadruk ligt 
op duidelijkheid, stabiliteit en eenvoud, 
zowel voor aanvragers als voor de 
uitvoering en het beheer van de 
gesubsidieerde projecten. In dit verband
wordt ook op nieuwe behoeften ingespeeld.
Bovendien wordt gestreefd naar de 
instandhouding en verdere verfijning van 
het hoogwaardige collegiale 
toetsingssysteem van de ERC dat op een 
transparante, eerlijke en onpartijdige 
beoordeling van voorstellen gebaseerd is 
teneinde baanbrekende wetenschappelijke 
topkwaliteit en toptalenten te kunnen 
uitfilteren ongeacht geslacht, nationaliteit 
of leeftijd van de onderzoekers. Tot slot zal 
de ERC zijn eigen strategische studies 
voortzetten ter voorbereiding en 
ondersteuning van zijn activiteiten, zal hij 
nauwe contacten blijven onderhouden met 
de wetenschappelijke gemeenschap en 
andere belanghebbenden en blijven de 
eigen activiteiten als aanvulling fungeren 
op onderzoek dat op andere niveaus wordt 
uitgevoerd, door overlapping met andere 
onderzoeksactiviteiten te vermijden.

Or. en

Amendement 881
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De wetenschappelijke raad van de ERC 
houdt continu toezicht op de activiteiten 
van de ERC en beoordeelt de wijze waarop 
de doelstellingen ervan optimaal 
gerealiseerd kunnen worden op basis van 
subsidieregelingen waarin de nadruk ligt 
op duidelijkheid, stabiliteit en eenvoud, 
zowel voor aanvragers als voor de 
uitvoering en het beheer van de 

De wetenschappelijke raad van de ERC 
houdt continu toezicht op de activiteiten 
van de ERC en beoordeelt de wijze waarop 
de doelstellingen ervan optimaal 
gerealiseerd kunnen worden op basis van 
subsidieregelingen waarin de nadruk ligt 
op duidelijkheid, stabiliteit en eenvoud, 
zowel voor aanvragers als voor de 
uitvoering en het beheer van de 
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gesubsidieerde projecten. Waar nodig 
wordt in dit verband ook op nieuwe 
behoeften ingespeeld. Bovendien wordt 
gestreefd naar de instandhouding en 
verdere verfijning van het hoogwaardige 
collegiale toetsingssysteem van de ERC dat 
op een transparante, eerlijke en 
onpartijdige beoordeling van voorstellen 
gebaseerd is teneinde baanbrekende 
wetenschappelijke topkwaliteit en 
toptalenten te kunnen uitfilteren ongeacht 
geslacht, nationaliteit of leeftijd van de 
onderzoekers. Tot slot zal de ERC zijn 
eigen strategische studies voortzetten ter 
voorbereiding en ondersteuning van zijn 
activiteiten, zal hij nauwe contacten blijven 
onderhouden met de wetenschappelijke 
gemeenschap en andere belanghebbenden 
en blijven de eigen activiteiten als 
aanvulling fungeren op onderzoek dat op 
andere niveaus wordt uitgevoerd.

gesubsidieerde projecten. Waar nodig 
wordt in dit verband ook op nieuwe 
behoeften ingespeeld. Bovendien wordt 
gestreefd naar de instandhouding en 
verdere verfijning van het hoogwaardige 
collegiale toetsingssysteem van de ERC dat 
op een transparante, eerlijke en 
onpartijdige beoordeling van voorstellen 
gebaseerd is teneinde baanbrekende
wetenschappelijke topkwaliteit en 
toptalenten te kunnen uitfilteren ongeacht 
geslacht, nationaliteit of leeftijd van de 
onderzoekers. Tot slot zal de ERC zijn 
eigen strategische studies voortzetten ter 
voorbereiding en ondersteuning van zijn 
activiteiten, zal hij nauwe contacten blijven 
onderhouden met de wetenschappelijke 
gemeenschap en andere belanghebbenden 
en blijven de eigen activiteiten als 
aanvulling fungeren op onderzoek dat op 
andere niveaus wordt uitgevoerd. De 
activiteiten en resultaten van de ERC 
worden in 2017 beoordeeld door een 
panel van onafhankelijke beheerders op 
hoog niveau van onderzoekscentra.

Or. en

Amendement 882
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De wetenschappelijke raad van de ERC 
houdt continu toezicht op de activiteiten 
van de ERC en beoordeelt de wijze waarop 
de doelstellingen ervan optimaal 
gerealiseerd kunnen worden op basis van 
subsidieregelingen waarin de nadruk ligt 
op duidelijkheid, stabiliteit en eenvoud, 
zowel voor aanvragers als voor de 
uitvoering en het beheer van de 
gesubsidieerde projecten. Waar nodig 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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wordt in dit verband ook op nieuwe 
behoeften ingespeeld. Bovendien wordt 
gestreefd naar de instandhouding en 
verdere verfijning van het hoogwaardige 
collegiale toetsingssysteem van de ERC dat 
op een transparante, eerlijke en 
onpartijdige beoordeling van voorstellen 
gebaseerd is teneinde baanbrekende 
wetenschappelijke topkwaliteit en 
toptalenten te kunnen uitfilteren ongeacht 
geslacht, nationaliteit of leeftijd van de 
onderzoekers. Tot slot zal de ERC zijn 
eigen strategische studies voortzetten ter 
voorbereiding en ondersteuning van zijn 
activiteiten, zal hij nauwe contacten blijven 
onderhouden met de wetenschappelijke 
gemeenschap en andere belanghebbenden 
en blijven de eigen activiteiten als 
aanvulling fungeren op onderzoek dat op 
andere niveaus wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 883
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is het 
bevorderen van baanbrekende nieuwe 
technologieën door het onderzoeken van 
nieuwe, maar zeer risicovolle ideeën op 
basis van een wetenschappelijk fundament.
Door een flexibele ondersteuning van 
doelgericht en interdisciplinair onderzoek 
in samenwerkingsverbanden op 
uiteenlopende niveaus en door het 
vaststellen van innovatieve 
onderzoekspraktijken wordt getracht om 
kansen in kaart te brengen met 
langetermijnvoordelen voor de burgers, de 
economie en de samenleving.

De specifieke doelstelling is het 
bevorderen van grensverleggend 
onderzoek, waaronder baanbrekende 
nieuwe technologieën en risicovolle ideeën 
op basis van een wetenschappelijk 
fundament, die nieuwe domeinen kunnen 
openstellen voor de Europese wetenschap 
en technologie. Door een flexibele 
ondersteuning van doelgericht en 
interdisciplinair onderzoek in 
samenwerkingsverbanden op 
uiteenlopende niveaus en door het 
vaststellen van innovatieve 
onderzoekspraktijken wordt getracht om 
kansen in kaart te brengen met 
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langetermijnvoordelen voor de burgers, de 
economie en de samenleving.

Or. en

Amendement 884
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is het 
bevorderen van baanbrekende nieuwe 
technologieën door het onderzoeken van 
nieuwe, maar zeer risicovolle ideeën op 
basis van een wetenschappelijk fundament.
Door een flexibele ondersteuning van 
doelgericht en interdisciplinair onderzoek 
in samenwerkingsverbanden op 
uiteenlopende niveaus en door het 
vaststellen van innovatieve 
onderzoekspraktijken wordt getracht om 
kansen in kaart te brengen met 
langetermijnvoordelen voor de burgers, de 
economie en de samenleving.

De specifieke doelstelling is het 
bevorderen van baanbrekende nieuwe 
technologieën door het onderzoeken van 
nieuwe, maar zeer risicovolle ideeën op 
basis van fundamenteel onderzoek en een 
wetenschappelijk fundament. Door een 
flexibele ondersteuning van doelgericht en 
interdisciplinair onderzoek in 
samenwerkingsverbanden op 
uiteenlopende niveaus en door het 
vaststellen van innovatieve 
onderzoekspraktijken wordt getracht om 
kansen in kaart te brengen met 
langetermijnvoordelen voor de burgers, de 
economie en de samenleving.

Or. en

Amendement 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is het 
bevorderen van baanbrekende nieuwe 
technologieën door het onderzoeken van 
nieuwe, maar zeer risicovolle ideeën op 
basis van een wetenschappelijk fundament.

De specifieke doelstelling is het 
bevorderen van baanbrekende nieuwe 
technologieën door het onderzoeken van 
nieuwe, maar zeer risicovolle ideeën op 
basis van een wetenschappelijk fundament, 
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Door een flexibele ondersteuning van 
doelgericht en interdisciplinair onderzoek 
in samenwerkingsverbanden op 
uiteenlopende niveaus en door het 
vaststellen van innovatieve 
onderzoekspraktijken wordt getracht om 
kansen in kaart te brengen met 
langetermijnvoordelen voor de burgers, de 
economie en de samenleving.

zoals een beter inzicht in menselijke 
pathologieën en toxiciteitsmechnismen en 
de toepassing van voor de mens relevante 
cel-, genoom- en IT-instrumenten en 
-technologieën in EU-onderzoek op 
gezondheidsgebied en in de 
risicobeoordelingsstrategieën. Door een 
flexibele ondersteuning van doelgericht en 
interdisciplinair onderzoek in 
samenwerkingsverbanden op 
uiteenlopende niveaus en door het 
vaststellen van innovatieve 
onderzoekspraktijken wordt getracht om 
kansen in kaart te brengen met 
langetermijnvoordelen voor de burgers, de 
economie en de samenleving.

Or. fr

Motivering

Doel van dit amendement is voorbeelden te geven van veelbelovende nieuwe technologieën en 
de toepassing ervan in fundamenteel onderzoek of in het bedrijfsleven.

Amendement 886
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is het 
bevorderen van baanbrekende nieuwe 
technologieën door het onderzoeken van 
nieuwe, maar zeer risicovolle ideeën op 
basis van een wetenschappelijk fundament.
Door een flexibele ondersteuning van 
doelgericht en interdisciplinair onderzoek 
in samenwerkingsverbanden op 
uiteenlopende niveaus en door het 
vaststellen van innovatieve 
onderzoekspraktijken wordt getracht om 
kansen in kaart te brengen met 
langetermijnvoordelen voor de burgers, de 
economie en de samenleving.

De specifieke doelstelling is het 
bevorderen van baanbrekende nieuwe 
technologieën door het onderzoeken van 
nieuwe, maar zeer risicovolle ideeën op 
basis van een wetenschappelijk fundament.
Door een flexibele ondersteuning van 
doelgericht en interdisciplinair onderzoek 
in samenwerkingsverbanden op 
uiteenlopende niveaus en door het 
vaststellen van innovatieve 
onderzoekspraktijken wordt getracht om 
kansen in kaart te brengen met 
langetermijnvoordelen voor de burgers, de 
economie en de samenleving. In dit 
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verband is een centrale rol weggelegd 
voor slimme specialisatieplatforms, met 
name wat betreft creatie en networking, 
informatie-uitwisseling, jumelages en 
steun voor onderzoek- en innovatiebeleid.

Or. pt

Motivering

Slimme specialisatieplatforms spelen een centrale rol in de uitwisseling van informatie, 
interdisciplinaire samenwerking en het aanpassen van onderzoek aan meervoudige 
doelstellingen met behulp van innovatieve werkwijzen.

Amendement 887
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de toekomstige en 
opkomende technologieën (FET- Future 
and Emerging Technologies) wordt 
onderzoek bevorderd dat verder gaat dan 
hetgeen tot nu toe bekend of geaccepteerd 
is of op grote schaal ingang heeft gevonden 
en worden nieuwe en visionaire 
denkbeelden gestimuleerd die 
veelbelovende, onbekende wegen kunnen 
openen naar krachtige nieuwe 
technologieën, waarvan een aantal zich 
wellicht kan ontwikkelen tot 
toonaangevende technologische en 
intellectuele paradigma's voor de komende 
decennia. De FET's bevorderen de 
inspanningen om kleinschalige 
onderzoeksmogelijkheden op alle gebieden 
te benutten, met inbegrip van opkomende 
thema's en grote wetenschappelijke en 
technologische uitdagingen (S&T-
uitdagingen) waarvoor een samengaan van 
en samenwerking tussen programma's in 
heel Europa en daarbuiten vereist is. De 
motor achter deze benadering is het streven 

In het kader van de toekomstige en 
opkomende technologieën (FET- Future 
and Emerging Technologies) wordt 
onderzoek bevorderd dat verder gaat dan 
hetgeen tot nu toe bekend of geaccepteerd 
is of op grote schaal ingang heeft gevonden 
en worden nieuwe en visionaire 
denkbeelden gestimuleerd die 
veelbelovende, onbekende wegen kunnen 
openen naar krachtige nieuwe 
technologieën, waarvan een aantal zich 
wellicht kan ontwikkelen tot 
toonaangevende technologische en 
intellectuele paradigma's voor de komende 
decennia. De FET's bevorderen de 
inspanningen om kleinschalige 
onderzoeksmogelijkheden op alle gebieden 
te benutten, met inbegrip van opkomende 
thema's en grote wetenschappelijke en 
technologische uitdagingen (S&T-
uitdagingen) waarvoor een samengaan van 
en samenwerking tussen programma's in 
heel Europa en daarbuiten vereist is. De 
motor achter deze benadering is het streven 
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naar topkwaliteit en zij strekt zich uit tot 
het onderzoek naar precompetitieve ideeën 
voor het vormgeven van de toekomst van 
de technologie teneinde de samenleving in 
staat te stellen profijt te trekken uit een 
multidisciplinaire 
onderzoekssamenwerking die op Europees 
niveau tot stand moet worden gebracht 
door een koppeling te maken tussen 
onderzoek dat door de wetenschap wordt 
aangestuurd en onderzoek dat door 
maatschappelijke uitdagingen of industriële 
concurrentieoverwegingen wordt 
gemotiveerd.

naar topkwaliteit en zij strekt zich uit tot 
het onderzoek naar precompetitieve ideeën 
voor het vormgeven van de toekomst van 
de technologie teneinde de samenleving in 
staat te stellen profijt te trekken uit een 
multidisciplinaire 
onderzoekssamenwerking die op Europees 
niveau tot stand moet worden gebracht 
door een koppeling te maken tussen 
onderzoek dat door de wetenschap wordt 
aangestuurd en onderzoek dat door 
maatschappelijke doestellingen en
uitdagingen of industriële 
concurrentieoverwegingen wordt 
gemotiveerd.

Or. en

Amendement 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Radicale doorbraken met een 
transformerend effect zijn in toenemende 
mate afhankelijk van een intensieve 
samenwerking tussen wetenschappelijke en 
technologische disciplines (bijvoorbeeld 
informatie en communicatie, biologie, 
chemie, aardsysteemwetenschappen, 
materiële wetenschappen, neuro- en 
cognitieve wetenschappen, sociale 
wetenschappen, economie (e.d.) en met de 
kunsten en menswetenschappen. Dit vergt 
niet alleen een hoogstaande kwaliteit in 
wetenschap en technologie, maar ook 
nieuwe attitudes van en interacties tussen 
een breed scala aan betrokken partijen op 
onderzoeksgebied.

Radicale doorbraken met een 
transformerend effect zijn in toenemende 
mate afhankelijk van een intensieve 
samenwerking tussen wetenschappelijke en 
technologische disciplines (bijvoorbeeld 
informatie en communicatie, biologie,
biotechniek, robotica, chemie, 
aardsysteemwetenschappen, materiële 
wetenschappen, neuro- en cognitieve 
wetenschappen, sociale wetenschappen, 
economie (e.d.).

Or. fr
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Motivering

Multidisciplinaire technologie in de menswetenschappen en technische wetenschappen is 
essentieel voor onderzoek op grond van inzicht in biologische mechanismen en moet in dit lid 
worden vermeld.

Amendement 889
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Radicale doorbraken met een 
transformerend effect zijn in toenemende 
mate afhankelijk van een intensieve 
samenwerking tussen wetenschappelijke en 
technologische disciplines (bijvoorbeeld 
informatie en communicatie, biologie, 
chemie, aardsysteemwetenschappen, 
materiële wetenschappen, neuro- en 
cognitieve wetenschappen, sociale 
wetenschappen, economie (e.d.). en met de 
kunsten en menswetenschappen. Dit vergt 
niet alleen een hoogstaande kwaliteit in 
wetenschap en technologie, maar ook 
nieuwe attitudes van en interacties tussen 
een breed scala aan betrokken partijen op 
onderzoeksgebied.

Radicale doorbraken met een 
transformerend effect zijn in toenemende 
mate afhankelijk van een intensieve 
samenwerking tussen wetenschappelijke en 
technologische disciplines (bijvoorbeeld 
informatie en communicatie, biologie, 
chemie, fysica, wiskunde, modellering,
aardsysteemwetenschappen, materiële 
wetenschappen, neuro- en cognitieve 
wetenschappen, sociale wetenschappen, 
economie (e.d.). en met de kunsten en 
menswetenschappen. Dit vergt niet alleen 
een hoogstaande kwaliteit in wetenschap 
en technologie, maar ook nieuwe attitudes 
van en interacties tussen een breed scala 
aan betrokken partijen op 
onderzoeksgebied.

Or. en

Amendement 890
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Radicale doorbraken met een 
transformerend effect zijn in toenemende 

Radicale doorbraken met een 
transformerend effect zijn in toenemende 
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mate afhankelijk van een intensieve 
samenwerking tussen wetenschappelijke en 
technologische disciplines (bijvoorbeeld 
informatie en communicatie, biologie, 
chemie, aardsysteemwetenschappen, 
materiële wetenschappen, neuro- en 
cognitieve wetenschappen, sociale 
wetenschappen, economie (e.d.). en met de 
kunsten en menswetenschappen. Dit vergt 
niet alleen een hoogstaande kwaliteit in 
wetenschap en technologie, maar ook 
nieuwe attitudes van en interacties tussen 
een breed scala aan betrokken partijen op 
onderzoeksgebied.

mate afhankelijk van een intensieve 
samenwerking tussen wetenschappelijke en 
technologische disciplines (bijvoorbeeld 
informatie en communicatie, biologie, 
chemie, fysica, wiskunde,
aardsysteemwetenschappen, materiële 
wetenschappen, neuro- en cognitieve 
wetenschappen, sociale wetenschappen, 
economie (e.d.). en met de kunsten en 
menswetenschappen. Dit vergt niet alleen 
een hoogstaande kwaliteit in wetenschap 
en technologie, maar ook nieuwe attitudes 
van en interacties tussen een breed scala 
aan betrokken partijen op 
onderzoeksgebied.

Or. en

Amendement 891
Luigi Berlinguer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Radicale doorbraken met een 
transformerend effect zijn in toenemende 
mate afhankelijk van een intensieve 
samenwerking tussen wetenschappelijke en 
technologische disciplines (bijvoorbeeld 
informatie en communicatie, biologie, 
chemie, aardsysteemwetenschappen, 
materiële wetenschappen, neuro- en 
cognitieve wetenschappen, sociale 
wetenschappen, economie (e.d.). en met de 
kunsten en menswetenschappen. Dit vergt 
niet alleen een hoogstaande kwaliteit in 
wetenschap en technologie, maar ook 
nieuwe attitudes van en interacties tussen 
een breed scala aan betrokken partijen op 
onderzoeksgebied.

Radicale doorbraken met een 
transformerend effect zijn in toenemende 
mate afhankelijk van een intensieve 
samenwerking tussen wetenschappelijke en 
technologische disciplines (bijvoorbeeld 
informatie en communicatie, biologie, 
chemie, wiskunde, fysica,
aardsysteemwetenschappen, materiële 
wetenschappen, neuro- en cognitieve 
wetenschappen, sociale wetenschappen, 
economie (e.d.). en met de kunsten en 
menswetenschappen. Dit vergt niet alleen 
een hoogstaande kwaliteit in wetenschap 
en technologie, maar ook nieuwe attitudes 
van en interacties tussen een breed scala 
aan betrokken partijen op 
onderzoeksgebied.

Or. en
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Amendement 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Radicale doorbraken met een 
transformerend effect zijn in toenemende 
mate afhankelijk van een intensieve 
samenwerking tussen wetenschappelijke en 
technologische disciplines (bijvoorbeeld 
informatie en communicatie, biologie, 
chemie, aardsysteemwetenschappen, 
materiële wetenschappen, neuro- en 
cognitieve wetenschappen, sociale 
wetenschappen, economie (e.d.). en met de
kunsten en menswetenschappen. Dit vergt 
niet alleen een hoogstaande kwaliteit in 
wetenschap en technologie, maar ook 
nieuwe attitudes van en interacties tussen 
een breed scala aan betrokken partijen op 
onderzoeksgebied.

Radicale doorbraken met een 
transformerend effect zijn in toenemende 
mate afhankelijk van een intensieve 
samenwerking tussen wetenschappelijke en 
technologische disciplines (bijvoorbeeld 
informatie en communicatie, biologie, 
chemie, wiskunde,
aardsysteemwetenschappen, materiële 
wetenschappen, neuro- en cognitieve 
wetenschappen, sociale wetenschappen, 
economie (e.d.).en met de kunsten en 
menswetenschappen. Dit vergt niet alleen 
een hoogstaande kwaliteit in wetenschap 
en technologie, maar ook nieuwe attitudes 
van en interacties tussen een breed scala 
aan betrokken partijen op 
onderzoeksgebied.

Or. fr

Amendement 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Radicale doorbraken met een 
transformerend effect zijn in toenemende 
mate afhankelijk van een intensieve 
samenwerking tussen wetenschappelijke en 
technologische disciplines (bijvoorbeeld 
informatie en communicatie, biologie, 
chemie, aardsysteemwetenschappen, 
materiële wetenschappen, neuro- en 

Radicale doorbraken met een 
transformerend effect zijn in toenemende 
mate afhankelijk van een intensieve 
samenwerking tussen wetenschappelijke en 
technologische disciplines (bijvoorbeeld 
informatie en communicatie, biologie,
geneeskunde, chemie, 
aardsysteemwetenschappen, materiële 
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cognitieve wetenschappen, sociale 
wetenschappen, economie (e.d.). en met de 
kunsten en menswetenschappen. Dit vergt 
niet alleen een hoogstaande kwaliteit in 
wetenschap en technologie, maar ook 
nieuwe attitudes van en interacties tussen 
een breed scala aan betrokken partijen op 
onderzoeksgebied.

wetenschappen, neuro- en cognitieve 
wetenschappen, sociale wetenschappen, 
economie (e.d.). en met de kunsten en 
menswetenschappen. Dit vergt niet alleen 
een hoogstaande kwaliteit in wetenschap 
en technologie, maar ook nieuwe attitudes 
van en interacties tussen een breed scala 
aan betrokken partijen op 
onderzoeksgebied.

Or. en

Amendement 894
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sommige ideeën kunnen weliswaar op 
kleine schaal worden ontwikkeld, maar 
andere brengen dermate grote uitdagingen 
met zich mee dat hiervoor gedurende een 
langere periode een grote gecombineerde 
inspanning vereist is. Dit wordt door de 
grote economieën overal ter wereld 
onderkend en er is dan ook sprake van een 
toenemende mondiale concurrentie om op 
de wetenschappelijke grensgebieden alle 
opkomende technologische kansen in kaart 
te brengen en te ontwikkelen die grote 
gevolgen kunnen hebben voor innovaties 
en aanzienlijke voordelen kunnen 
opleveren voor de samenleving. Om 
effectief te zijn, moeten dergelijke 
activiteiten snel en op grote schaal 
opgebouwd worden door de krachten van 
programma's op Europees, nationaal en 
regionaal niveau te bundelen rondom 
gemeenschappelijke doelen teneinde een 
kritische massa te ontwikkelen, synergieën 
te bevorderen en optimale hefboomeffecten 
te bewerkstelligen.

Sommige ideeën kunnen weliswaar op 
kleine schaal worden ontwikkeld, maar 
andere brengen dermate grote uitdagingen 
met zich mee dat hiervoor gedurende een 
langere periode een grote gecombineerde 
inspanning vereist is. Dit wordt door de 
grote economieën overal ter wereld 
onderkend en er is dan ook sprake van een 
toenemende mondiale concurrentie om op 
de wetenschappelijke grensgebieden alle 
opkomende technologische kansen in kaart 
te brengen en te ontwikkelen die grote 
gevolgen kunnen hebben voor innovaties 
en aanzienlijke voordelen kunnen 
opleveren voor de samenleving. Deze 
vorderingen zullen zeer waarschijnlijk 
bepalen wie de toekomstige wereldleiders 
op het gebied van wetenschap, 
technologie en economie zullen zijn. Om 
effectief te zijn, moeten dergelijke 
activiteiten deskundig beheerd worden en
snel en op grote schaal opgebouwd worden 
door de krachten van programma's op 
Europees, nationaal en regionaal niveau te 
bundelen rondom gemeenschappelijke 
doelen teneinde een kritische massa te 
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ontwikkelen, synergieën te bevorderen en 
optimale hefboomeffecten te 
bewerkstelligen.

Or. en

Amendement 895
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het FET-programma bestrijkt het gehele 
spectrum van de wetenschappelijk 
aangestuurde innovaties: van kleinschalige 
vroegtijdige bottom-upverkenningen van 
embryonale en fragiele ideeën tot het 
ontwikkelen van nieuwe onderzoeks- en 
innovatiegemeenschappen rondom 
opkomende onderzoeksgebieden met 
transformatiepotentieel en grote 
gecombineerde onderzoeken op basis van
een onderzoeksagenda met ambitieuze en 
visionaire doelstellingen. Deze drie 
activiteitenniveaus zijn weliswaar 
complementair en synergetisch, maar 
hebben elk ook een eigen toegevoegde 
waarde. Zo kan uit kleinschalige 
verkenningen bijvoorbeeld de behoefte 
naar voren komen om nieuwe 
onderzoeksthema's te ontwikkelen die op 
basis van routekaarten tot grootschalige 
acties kunnen leiden. Hierbij is een groot 
scala aan onderzoekspartijen betrokken, 
met inbegrip van jonge onderzoekers en 
onderzoeksintensieve mkb-bedrijven 
evenals groepen belanghebbenden
(maatschappelijke organisaties, 
beleidsmakers, het bedrijfsleven en 
publieke onderzoekers). Aan de hand van 
gemeenschappelijke onderzoeksagenda's 
worden de betreffende projecten dan 
vervolgens inhoudelijk vormgegeven, 

Het FET-programma bestrijkt het gehele 
spectrum van de wetenschappelijk 
aangestuurde innovaties: van kleinschalige 
vroegtijdige bottom-upverkenningen van 
embryonale en fragiele ideeën tot het 
ontwikkelen van nieuwe onderzoeks- en 
innovatiegemeenschappen rondom 
opkomende onderzoeksgebieden met 
transformatiepotentieel en grote 
gecombineerde onderzoeken op basis van 
een onderzoeksagenda met ambitieuze en 
visionaire doelstellingen. Deze drie 
activiteitenniveaus zijn weliswaar 
complementair en synergetisch, maar 
hebben elk ook een eigen toegevoegde 
waarde. Zo kan uit kleinschalige 
verkenningen bijvoorbeeld de behoefte 
naar voren komen om nieuwe 
onderzoeksthema's te ontwikkelen die op 
basis van routekaarten tot grootschalige 
acties kunnen leiden. Hierbij is een groot 
scala aan onderzoekspartijen betrokken, 
met inbegrip van jonge onderzoekers en 
onderzoeksintensieve mkb-bedrijven 
evenals groepen belanghebbenden
(maatschappelijke organisaties, 
beleidsmakers, het bedrijfsleven en 
publieke onderzoekers). Aan de hand van 
gemeenschappelijke, zich ontwikkelende
onderzoeksagenda's worden de betreffende 
projecten dan vervolgens inhoudelijk 
vormgegeven, verder ontwikkeld en 
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verder ontwikkeld en gediversifieerd. gediversifieerd.

Or. en

Amendement 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) door het stimuleren van nieuwe ideeën
("FET Open"). In het kader van de FET's 
wordt wetenschappelijk en technologisch 
onderzoek in een embryonaal stadium 
ondersteund bij de zoektocht naar nieuwe 
fundamenten voor radicaal nieuwe 
toekomstige technologieën door de huidige 
paradigma's ter discussie te stellen en 
onbekende gebieden te betreden. Via een 
bottom-upselectieproces dat open staat 
voor alle onderzoeksideeën zal een 
gevarieerde portefeuille met gerichte 
projecten worden opgebouwd. Essentieel 
hierbij is een vroegtijdige detectie van 
veelbelovende nieuwe gebieden, 
ontwikkelingen en tendensen 
gecombineerd met het aantrekken van 
nieuwe onderzoeks- en innovatiepartijen 
met een groot potentieel.

(a) door het stimuleren van nieuwe ideeën
("FET Open") . In het kader van de FET's 
wordt wetenschappelijk en technologisch 
onderzoek in een vroeg stadium 
ondersteund bij de zoektocht naar nieuwe 
fundamenten voor radicaal nieuwe 
toekomstige technologieën door de huidige 
paradigma's ter discussie te stellen en 
onbekende gebieden te betreden. Via een 
bottom-upselectieproces dat open staat 
voor alle onderzoeksideeën zal een 
gevarieerde portefeuille met gerichte 
projecten worden opgebouwd. Essentieel 
hierbij is een vroegtijdige detectie van 
veelbelovende nieuwe gebieden, 
ontwikkelingen en tendensen 
gecombineerd met het aantrekken van 
nieuwe onderzoeks- en innovatiepartijen 
met een groot potentieel.

Or. en

Amendement 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door het stimuleren van opkomende 
thema's en gemeenschappen ("FET 

(b) door het stimuleren van opkomende 
thema's en gemeenschappen ("FET 
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Proactief"). In het kader van de FET's 
wordt nader ingegaan op een aantal 
veelbelovende verkennende 
onderzoeksthema's die een kritische massa 
van onderling gerelateerde projecten 
kunnen genereren die een brede en rijk 
geschakeerde analyse van die thema's 
mogelijk maken waardoor tegelijkertijd 
een Europese kennisbank kan worden 
opgebouwd.

Proactief"). In het kader van de FET's 
wordt, in nauwe samenhang met de 
thema's in het kader van de 
maatschappelijke uitdagingen en de 
industriële technologie, nader ingegaan op 
een aantal veelbelovende verkennende 
onderzoeksthema's die een kritische massa 
van onderling gerelateerde projecten 
kunnen genereren die een brede en rijk 
geschakeerde analyse van die thema's 
mogelijk maken waardoor tegelijkertijd 
een Europese kennisbank kan worden 
opgebouwd.

Or. en

Amendement 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) door het oppakken van grote 
interdisciplinaire S&T-uitdagingen ("FET-
vlaggenschip"). In het kader van de FET's 
wordt steun gegeven aan ambitieus 
grootschalig en wetenschappelijk 
aangestuurd onderzoek om een 
wetenschappelijke doorbraak te creëren.
Dergelijke activiteiten zullen profijt 
hebben van de onderlinge afstemming van 
de Europese en nationale agenda's.
Dankzij het wetenschappelijke voordeel 
zou een sterk en breed fundament gelegd 
moeten worden voor toekomstige 
technologische innovaties en economische 
toepassingen op uiteenlopende gebieden. 
Daarnaast zou dit tot nieuwe voordelen 
voor de samenleving moeten leiden.

(c) door het oppakken van grote 
interdisciplinaire S&T-uitdagingen ("FET-
vlaggenschip"). In het kader van de FET's 
wordt steun gegeven aan ambitieus 
grootschalig en wetenschappelijk 
aangestuurd onderzoek om een 
wetenschappelijke en technologische
doorbraak te creëren. Dergelijke 
activiteiten zullen profijt hebben van de 
onderlinge afstemming van de Europese, 
nationale en regionale agenda's. Dankzij 
het wetenschappelijke voordeel zou een 
sterk en breed fundament gelegd moeten 
worden voor toekomstige technologische 
innovaties en economische toepassingen op 
uiteenlopende gebieden. Daarnaast zou dit 
tot nieuwe voordelen voor de samenleving 
moeten leiden. Activiteiten met een groot 
maatschappelijk effect moeten prioriteit 
krijgen.

Or. en
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Amendement 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De juiste combinatie van openheid en de 
uiteenlopende structuurniveaus van de 
thema's, gemeenschappen en financiering 
zal voor elke activiteit afzonderlijk worden 
gedefinieerd om de gestelde doelstellingen 
optimaal te kunnen verwezenlijken.

De juiste combinatie van openheid en de 
uiteenlopende structuurniveaus van de 
thema's, gemeenschappen en financiering 
zal voor elke activiteit afzonderlijk worden 
gedefinieerd om de gestelde doelstellingen 
optimaal te kunnen verwezenlijken. FET-
activiteiten moeten openstaan voor 
samenwerking met derden, op basis van 
gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel, waarbij de Europese 
belangen beschermd worden.

Or. en

Amendement 900
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

FEST's zullen in alle drie de prioriteiten 
van Horizon 2020 worden gebruikt. Het 
FEST-budget zal over de drie prioriteiten 
worden verdeeld in verhouding tot de 
toewijzing van het totale Horizon 2020-
budget over de drie prioriteiten.
Een stuurgroep voor FEST's, die bestaat 
uit wetenschappers en ingenieurs met een 
zeer goede reputatie en de nodige 
deskundigheid, die diverse 
onderzoeksdomeinen vertegenwoordigen 
en in eigen naam optreden, verstrekt input 
en advies aan de Commissie over de 
overkoepelende wetenschappelijke 
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strategie van de activiteiten op het vlak 
van FEST's, de opstelling van het 
werkprogramma en de criteria voor de 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
en de vaststelling van specifieke thema's 
voor proactieve maatregelen en 
vlaggenschipinitiatieven op het vlak van 
FEST's.
Alle FEST-projecten worden uitsluitend 
geëvalueerd aan de hand van strikte 
criteria van wetenschappelijk en 
technologisch topniveau en, in de pijlers 2 
en 3, van innovatiepotentieel (impact).

Or. en

Amendement 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Marie Curie-acties 3. Marie Skłodowska-Curie-acties

Or. en

Amendement 902
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is het 
waarborgen van een optimale ontwikkeling 
en een dynamisch gebruik van het 
Europese intellectuele kapitaal teneinde 
nieuwe vaardigheden en innovaties te 
genereren om zo het volledige potentieel 
van dat kapitaal in alle sectoren en regio's 

De specifieke doelstelling is het 
waarborgen van een optimale ontwikkeling 
en een dynamisch gebruik van het 
Europese intellectuele kapitaal om 
wereldwijd toonaangevende onderzoekers 
naar Europa te halen teneinde nieuwe 
vaardigheden, kennis en innovaties te 
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te benutten. genereren en over te dragen om zo het 
volledige potentieel van dat kapitaal in alle 
sectoren en regio's te benutten.

Or. en

Amendement 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is het 
waarborgen van een optimale ontwikkeling 
en een dynamisch gebruik van het
Europese intellectuele kapitaal teneinde 
nieuwe vaardigheden en innovaties te 
genereren om zo het volledige potentieel 
van dat kapitaal in alle sectoren en regio's 
te benutten.

De specifieke doelstelling is het 
waarborgen van een optimale ontwikkeling 
en een dynamisch gebruik van de Europese
human resources in onderzoek en 
innovatie teneinde nieuwe vaardigheden en 
innovaties te genereren om zo het volledige 
potentieel van dat kapitaal in alle sectoren 
en regio's te benutten.

Or. en

Amendement 904
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is het 
waarborgen van een optimale ontwikkeling 
en een dynamisch gebruik van het 
Europese intellectuele kapitaal teneinde 
nieuwe vaardigheden en innovaties te
genereren om zo het volledige potentieel 
van dat kapitaal in alle sectoren en regio's 
te benutten.

De specifieke doelstelling is het 
waarborgen van een optimale ontwikkeling 
en een dynamisch gebruik van het 
Europese intellectuele kapitaal teneinde 
nieuwe vaardigheden, kennis en innovaties 
te ontwikkelen om zo het volledige 
potentieel van dat kapitaal in alle sectoren 
en regio's te benutten.

Or. en
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Amendement 905
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is het 
waarborgen van een optimale ontwikkeling 
en een dynamisch gebruik van het 
Europese intellectuele kapitaal teneinde 
nieuwe vaardigheden en innovaties te
genereren om zo het volledige potentieel 
van dat kapitaal in alle sectoren en regio's 
te benutten.

De specifieke doelstelling is het 
waarborgen van een optimale ontwikkeling 
en een dynamisch gebruik van het 
Europese intellectuele kapitaal teneinde 
nieuwe wetenschappelijke en 
technologische vaardigheden en innovaties 
te ontwikkelen om zo het volledige 
potentieel van dat kapitaal in alle sectoren 
en regio's te benutten.

Or. en

Amendement 906
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De noodzakelijke hervormingen moeten al 
in de eerste fasen van de loopbaan van 
onderzoekers worden doorgevoerd, dat wil 
zeggen tijdens hun promoveren of in het 
kader van vergelijkbare postacademische
opleidingen. Europa moet innovatieve 
state-of-the-art opleidingsprogramma's 
ontwikkelen die afgestemd zijn op de 
bijzonder concurrerende en steeds 
verdergaande interdisciplinaire vereisten 
die onderzoek en innovatie stellen.
Daarvoor is een grote betrokkenheid van 
het bedrijfsleven, met inbegrip van het 
mkb, en andere sociaaleconomische 
belanghebbenden noodzakelijk. 
Onderzoekers moeten namelijk voorzien 

De noodzakelijke hervormingen moeten al 
in de eerste fasen van de loopbaan van 
onderzoekers worden doorgevoerd, dat wil 
zeggen tijdens hun promoveren of in het 
kader van vergelijkbare postacademische 
opleidingen. Er moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan 
mentorschapregelingen die de overdracht 
van kennis, ervaringen en netwerken van 
wetenschappers die met pensioen gaan, 
naar jonge wetenschappers bevorderen. 
Europa moet innovatieve state-of-the-art 
opleidingsprogramma's ontwikkelen die 
afgestemd zijn op de bijzonder 
concurrerende en steeds verdergaande 
interdisciplinaire vereisten die onderzoek 
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worden van de benodigde innovatieve 
vaardigheden om aan de eisen van de 
banen van morgen te kunnen voldoen.
Daarnaast is het van belang om de 
mobiliteit van deze onderzoekers te 
verbeteren, omdat die op dit moment 
feitelijk veel te gering is: in 2008 is slechts 
7% van de Europese promovendi is een 
andere lidstaat opgeleid, terwijl de 
doelstelling voor 2030 20% is.

en innovatie stellen. Daarvoor is een grote 
betrokkenheid van het bedrijfsleven, met 
inbegrip van het mkb, en andere 
sociaaleconomische belanghebbenden 
noodzakelijk. Onderzoekers moeten 
namelijk voorzien worden van de 
benodigde innovatieve vaardigheden om 
aan de eisen van de banen van morgen te 
kunnen voldoen. Daarnaast is het van 
belang om de mobiliteit van deze 
onderzoekers te verbeteren, omdat die op 
dit moment feitelijk veel te gering is: in 
2008 is slechts 7% van de Europese 
promovendi is een andere lidstaat opgeleid, 
terwijl de doelstelling voor 2030 20% is.

Or. en

Amendement 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De noodzakelijke hervormingen moeten al 
in de eerste fasen van de loopbaan van 
onderzoekers worden doorgevoerd, dat wil 
zeggen tijdens hun promoveren of in het 
kader van vergelijkbare postacademische 
opleidingen. Europa moet innovatieve 
state-of-the-art opleidingsprogramma's 
ontwikkelen die afgestemd zijn op de 
bijzonder concurrerende en steeds 
verdergaande interdisciplinaire vereisten 
die onderzoek en innovatie stellen.
Daarvoor is een grote betrokkenheid van 
het bedrijfsleven, met inbegrip van het 
mkb, en andere sociaaleconomische 
belanghebbenden noodzakelijk. 
Onderzoekers moeten namelijk voorzien 
worden van de benodigde innovatieve 
vaardigheden om aan de eisen van de 
banen van morgen te kunnen voldoen.
Daarnaast is het van belang om de 

De noodzakelijke hervormingen moeten al 
in de eerste fasen van de loopbaan van 
onderzoekers worden doorgevoerd, dat wil 
zeggen tijdens hun promoveren of in het 
kader van vergelijkbare postacademische 
opleidingen. Europa moet innovatieve 
state-of-the-art opleidingsprogramma's 
ontwikkelen die afgestemd zijn op de 
bijzonder concurrerende en steeds 
verdergaande interdisciplinaire vereisten 
die onderzoek en innovatie stellen.
Daarvoor is een grote betrokkenheid van 
het bedrijfsleven, met inbegrip van het 
mkb, en andere sociaaleconomische 
belanghebbenden noodzakelijk. 
Onderzoekers moeten namelijk voorzien 
worden van de benodigde innovatieve 
vaardigheden om aan de eisen van de 
banen van morgen te kunnen voldoen en 
moeten worden aangemoedigd om een 
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mobiliteit van deze onderzoekers te 
verbeteren, omdat die op dit moment 
feitelijk veel te gering is: in 2008 is slechts 
7% van de Europese promovendi is een 
andere lidstaat opgeleid, terwijl de 
doelstelling voor 2030 20% is.

carrière in de industrie of in de meest 
innovatieve ondernemingen te overwegen.
Daarnaast is het van belang om de 
mobiliteit van deze onderzoekers te 
verbeteren, omdat die op dit moment 
feitelijk veel te gering is: in 2008 is slechts 
7% van de Europese promovendi is een 
andere lidstaat opgeleid, terwijl de 
doelstelling voor 2030 20% is.

Or. en

Amendement 908
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De noodzakelijke hervormingen moeten al 
in de eerste fasen van de loopbaan van 
onderzoekers worden doorgevoerd, dat wil 
zeggen tijdens hun promoveren of in het 
kader van vergelijkbare postacademische 
opleidingen. Europa moet innovatieve 
state-of-the-art opleidingsprogramma's 
ontwikkelen die afgestemd zijn op de 
bijzonder concurrerende en steeds 
verdergaande interdisciplinaire vereisten 
die onderzoek en innovatie stellen.
Daarvoor is een grote betrokkenheid van 
het bedrijfsleven, met inbegrip van het 
mkb, en andere sociaaleconomische 
belanghebbenden noodzakelijk. 
Onderzoekers moeten namelijk voorzien 
worden van de benodigde innovatieve 
vaardigheden om aan de eisen van de 
banen van morgen te kunnen voldoen.
Daarnaast is het van belang om de 
mobiliteit van deze onderzoekers te 
verbeteren, omdat die op dit moment 
feitelijk veel te gering is: in 2008 is slechts 
7% van de Europese promovendi is een 
andere lidstaat opgeleid, terwijl de 

De noodzakelijke hervormingen moeten al 
in de eerste fasen van de loopbaan van 
onderzoekers worden doorgevoerd, dat wil 
zeggen tijdens hun promoveren of in het 
kader van vergelijkbare postacademische 
opleidingen. Europa moet innovatieve 
state-of-the-art opleidingsprogramma's 
ontwikkelen die afgestemd zijn op de 
bijzonder concurrerende en steeds 
verdergaande interdisciplinaire vereisten 
die onderzoek en innovatie stellen.
Daarvoor is een grote betrokkenheid van 
het bedrijfsleven, met inbegrip van het 
mkb, en andere sociaaleconomische 
belanghebbenden noodzakelijk. 
Onderzoekers moeten namelijk voorzien 
worden van de benodigde horizontale
innovatieve vaardigheden en 
ondernemersvaardigheden om aan de 
eisen van de banen van morgen te kunnen 
voldoen. Daarnaast is het van belang om de 
mobiliteit van deze onderzoekers te 
verbeteren, omdat die op dit moment 
feitelijk veel te gering is: in 2008 is slechts 
7% van de Europese promovendi is een 
andere lidstaat opgeleid, terwijl de 
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doelstelling voor 2030 20% is. doelstelling voor 2030 20% is.

Or. en

Amendement 909
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vergroting van de mobiliteit van 
onderzoekers en de opvoering van de 
middelen voor instellingen die 
onderzoekers uit andere lidstaten 
aantrekken, zal het ontstaan van centers 
of excellence overal in de Europese Unie 
in de hand werken.

Or. en

Amendement 910
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die hervorming moet tijdens alle fasen van 
de carrière van onderzoekers worden 
voortgezet. Het is essentieel om de 
mobiliteit van onderzoekers op alle niveaus 
te vergroten, inclusief de mobiliteit tijdens 
de bloeitijd van hun carrière, niet alleen 
tussen landen, maar ook tussen de publieke 
en private sectoren. Hierdoor wordt een 
grote impuls gegeven aan het aanleren en 
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Het 
is tevens een essentiële factor voor de 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
academici, onderzoekscentra en het 
bedrijfsleven. De menselijke factor is de 

Die hervorming moet tijdens alle fasen van 
de carrière van onderzoekers worden 
voortgezet. Het is essentieel om de 
mobiliteit van onderzoekers op alle niveaus 
te vergroten, inclusief de mobiliteit tijdens 
de bloeitijd van hun carrière, niet alleen 
tussen landen, maar ook tussen de publieke 
en private sectoren. Hierdoor wordt een 
grote impuls gegeven aan het aanleren en 
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Het 
is tevens een essentiële factor voor de 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
academici, onderzoekscentra en het 
bedrijfsleven. De menselijke factor is de 
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ruggengraat van een duurzame 
samenwerking en die is weer de 
belangrijkste motor voor een innovatief en 
creatief Europa dat berekend is op de 
uitdagingen waar de samenleving mee 
wordt geconfronteerd. Daarnaast is die 
samenwerking cruciaal om de fragmentatie 
als gevolg van het uiteenlopende beleid in 
de lidstaten te boven te komen.
Samenwerking en het delen van kennis via 
een individuele mobiliteit in alle 
loopbaanfasen en via de uitwisseling van 
hooggekwalificeerde onderzoeks- en 
innovatiemedewerkers zijn essentieel 
indien Europa wederom de weg naar een 
duurzame groei wil inslaan en 
maatschappelijke uitdagingen wil aangaan.

ruggengraat van een duurzame 
samenwerking en die is weer de 
belangrijkste motor voor een innovatief en 
creatief Europa dat berekend is op de 
uitdagingen waar de samenleving mee 
wordt geconfronteerd. Daarnaast is die 
samenwerking cruciaal om de fragmentatie 
als gevolg van het uiteenlopende beleid in 
de lidstaten te boven te komen.
Samenwerking en het delen van kennis via 
een individuele mobiliteit in alle 
loopbaanfasen en via de uitwisseling van 
hooggekwalificeerde onderzoeks- en 
innovatiemedewerkers zijn essentieel 
indien Europa wederom de weg naar een 
duurzame groei wil inslaan en 
maatschappelijke uitdagingen wil aangaan.
In dit verband moet Horizon 2020 ook de 
samenwerking tussen Europese 
onderzoekers bevorderen door de 
invoering van een systeem van 
onderzoekvouchers, zodat het 
onderzoeksgeld onderzoekers volgt die 
naar universiteiten in alle lidstaten 
verhuizen en zodat een bijdrage wordt 
geleverd aan centers of excellence en 
onafhankelijke universiteiten en aan een 
grotere mobiliteit van onderzoekers.

Or. en

Amendement 911
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die hervorming moet tijdens alle fasen van 
de carrière van onderzoekers worden 
voortgezet. Het is essentieel om de 
mobiliteit van onderzoekers op alle niveaus 
te vergroten, inclusief de mobiliteit tijdens 
de bloeitijd van hun carrière, niet alleen 
tussen landen, maar ook tussen de publieke 

Die hervorming moet tijdens alle fasen van 
de carrière van onderzoekers worden 
voortgezet. Het is essentieel om de 
mobiliteit van onderzoekers op alle niveaus 
te vergroten, inclusief de mobiliteit tijdens 
de bloeitijd van hun carrière, niet alleen 
tussen landen, maar ook tussen de publieke 
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en private sectoren. Hierdoor wordt een 
grote impuls gegeven aan het aanleren en 
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Het 
is tevens een essentiële factor voor de 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
academici, onderzoekscentra en het 
bedrijfsleven. De menselijke factor is de 
ruggengraat van een duurzame 
samenwerking en die is weer de 
belangrijkste motor voor een innovatief en 
creatief Europa dat berekend is op de 
uitdagingen waar de samenleving mee 
wordt geconfronteerd. Daarnaast is die 
samenwerking cruciaal om de fragmentatie 
als gevolg van het uiteenlopende beleid in 
de lidstaten te boven te komen.
Samenwerking en het delen van kennis via 
een individuele mobiliteit in alle 
loopbaanfasen en via de uitwisseling van 
hooggekwalificeerde onderzoeks- en 
innovatiemedewerkers zijn essentieel 
indien Europa wederom de weg naar een 
duurzame groei wil inslaan en 
maatschappelijke uitdagingen wil aangaan.

en private sectoren. Hierdoor wordt een 
grote impuls gegeven aan het aanleren en 
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Het 
is tevens een essentiële factor voor de 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
academici, onderzoekscentra en het 
bedrijfsleven. De menselijke factor is de 
ruggengraat van een duurzame 
samenwerking en die is weer de 
belangrijkste motor voor een innovatief en 
creatief Europa dat berekend is op de 
uitdagingen waar de samenleving mee 
wordt geconfronteerd. Daarnaast is die 
samenwerking cruciaal om de fragmentatie 
als gevolg van het uiteenlopende beleid in 
de lidstaten te boven te komen. Vrije
toegang tot onderzoeksresultaten,
samenwerking en het delen van kennis via 
een individuele mobiliteit in alle 
loopbaanfasen en via de uitwisseling van 
hooggekwalificeerde onderzoeks- en 
innovatiemedewerkers zijn essentieel 
indien Europa interne verschillen in 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit wil 
wegwerken, wederom de weg naar een 
duurzame groei wil inslaan en 
maatschappelijke uitdagingen wil aangaan.

Or. en

Amendement 912
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mobiliteitprogramma's zullen mannen en 
vrouwen effectief gelijke kansen bieden 
en zullen specifieke maatregelen omvatten 
om belemmeringen die de mobiliteit van 
alle onderzoekers in de weg staan, weg te 
werken.

Or. en
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Amendement 913
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de mobiliteit binnen 
Europa moet de compatibiliteit van 
beurzen als financieringsinstrument 
gegarandeerd worden. Belastingkwesties 
moeten opgelost worden en de sociale 
bescherming van Europese 
wetenschappers moet gegarandeerd 
worden.

Or. de

Motivering

Beurzen zijn een essentieel onderdeel van de bevordering van internationale 
wetenschappelijke samenwerking. De mobiliteit binnen Europa mag niet worden belemmerd 
door problemen met compatibiliteit, belastingkwesties of een gebrekkige sociale bescherming 
van de wetenschappers.

Amendement 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien Europa op gelijke voet wil komen 
met zijn concurrenten op onderzoeks- en 
innovatiegebied, moet het meer jonge
vrouwen en mannen ertoe bewegen om 
voor een onderzoekscarrière te kiezen en 
moeten er dus zeer aantrekkelijke 
mogelijkheden en voorwaarden voor 
onderzoek en innovatie worden 
aangeboden. De meest getalenteerde 
mensen van binnen en buiten Europa 

Indien Europa op gelijke voet wil komen 
met zijn concurrenten op onderzoeks- en 
innovatiegebied, moet het meer jonge 
vrouwen en mannen ertoe bewegen om in 
heel Europa verenigd voor een 
onderzoekscarrière te kiezen en moeten er 
dus zeer aantrekkelijke mogelijkheden en 
voorwaarden voor onderzoek en innovatie 
worden aangeboden. De meest 
getalenteerde mensen van binnen en buiten 
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moeten de EU als een unieke werkplek 
gaan beschouwen. Gelijke kansen, vaste en 
kwalitatief hoogwaardige banen en 
arbeidsomstandigheden plus een 
wederzijdse erkenning zijn cruciale 
aspecten die op een consequente wijze in 
heel Europa gewaarborgd moeten worden.

Europa moeten de EU als een unieke 
werkplek gaan beschouwen. Gelijke 
kansen, vaste en kwalitatief hoogwaardige 
banen en arbeidsomstandigheden plus een 
wederzijdse erkenning zijn cruciale 
aspecten die op een consequente wijze in 
heel Europa gewaarborgd moeten worden.

Or. en

Amendement 915
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien Europa op gelijke voet wil komen 
met zijn concurrenten op onderzoeks- en 
innovatiegebied, moet het meer jonge 
vrouwen en mannen ertoe bewegen om 
voor een onderzoekscarrière te kiezen en 
moeten er dus zeer aantrekkelijke 
mogelijkheden en voorwaarden voor 
onderzoek en innovatie worden 
aangeboden. De meest getalenteerde 
mensen van binnen en buiten Europa 
moeten de EU als een unieke werkplek 
gaan beschouwen. Gelijke kansen, vaste en 
kwalitatief hoogwaardige banen en 
arbeidsomstandigheden plus een 
wederzijdse erkenning zijn cruciale 
aspecten die op een consequente wijze in 
heel Europa gewaarborgd moeten worden.

Indien Europa op gelijke voet wil komen 
met zijn concurrenten op onderzoeks- en 
innovatiegebied, moet het meer jonge 
vrouwen en mannen ertoe bewegen om 
voor een onderzoekscarrière te kiezen en 
moeten er dus zeer aantrekkelijke 
mogelijkheden en voorwaarden voor 
onderzoek en innovatie worden 
aangeboden. De meest getalenteerde 
mensen van binnen en buiten Europa 
moeten de EU als een unieke werkplek 
gaan beschouwen. Gelijke kansen, vaste en 
kwalitatief hoogwaardige banen en 
arbeidsomstandigheden plus een 
wederzijdse erkenning en sociale status
zijn cruciale aspecten die op een 
consequente wijze in heel Europa 
gewaarborgd moeten worden.

Or. en

Amendement 916
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien Europa op gelijke voet wil komen 
met zijn concurrenten op onderzoeks- en 
innovatiegebied, moet het meer jonge 
vrouwen en mannen ertoe bewegen om 
voor een onderzoekscarrière te kiezen en 
moeten er dus zeer aantrekkelijke 
mogelijkheden en voorwaarden voor 
onderzoek en innovatie worden 
aangeboden. De meest getalenteerde 
mensen van binnen en buiten Europa 
moeten de EU als een unieke werkplek 
gaan beschouwen. Gelijke kansen, vaste en 
kwalitatief hoogwaardige banen en 
arbeidsomstandigheden plus een 
wederzijdse erkenning zijn cruciale 
aspecten die op een consequente wijze in 
heel Europa gewaarborgd moeten worden.

Indien Europa op gelijke voet wil komen 
met zijn concurrenten op onderzoeks- en 
innovatiegebied, moet het meer jonge 
vrouwen en mannen ertoe bewegen om 
voor een onderzoekscarrière te kiezen en 
moeten er dus zeer aantrekkelijke 
mogelijkheden en voorwaarden voor 
onderzoek en innovatie worden 
aangeboden. De meest getalenteerde 
mensen van binnen en buiten Europa 
moeten de EU als een unieke werkplek 
gaan beschouwen. Gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen, vaste en kwalitatief 
hoogwaardige banen en 
arbeidsomstandigheden plus een 
wederzijdse erkenning zijn cruciale 
aspecten die op een consequente wijze in 
heel Europa gewaarborgd moeten worden.

Or. en

Amendement 917
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Strategische acties en wetenschappelijk 
advies kunnen voor een meer 
gestroomlijnde uitvoering van de Marie 
Curie-acties zorgen. Daarom moet de 
wetenschappelijke raad van de ERC de 
Marie Curie-acties uitvoeren en er 
continu toezicht op houden en overwegen 
hoe de doelstellingen ervan het beste 
kunnen worden verwezenlijkt.

Or. en
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Amendement 918
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitdaging kan noch alleen door 
communautaire financiering noch door de 
lidstaten afzonderlijk adequaat worden 
aangepakt. Hoewel de lidstaten al 
hervormingen ter verbetering van hun 
tertiaire onderwijsinstellingen en ter 
modernisering van hun opleidingsstelsels 
hebben doorgevoerd, is er nog steeds 
sprake van een onevenwichtige 
vooruitgang in Europa met grote 
verschillen tussen landen. In het algemeen 
blijft de samenwerking tussen de publieke 
en private sector een zwak punt in 
Europa. Dat geldt ook voor de gelijke 
kansen en voor de inspanningen om 
studenten en onderzoekers van buiten de 
Europese Onderzoeksruimte aan te trekken.
Op dit moment is circa 20% van de 
promovendi in de Unie afkomstig uit derde 
landen, terwijl in de Verenigde Staten 35% 
van de promovendi uit het buitenland 
komt. Om hierin sneller verandering te 
brengen, is er op EU-niveau een 
strategische aanpak vereist die de nationale 
grenzen overstijgt. In dat verband is een 
financiering door de Unie essentieel om 
prikkels te creëren zodat de noodzakelijke 
structurele hervormingen worden 
gestimuleerd.

Deze uitdaging kan noch alleen door 
communautaire financiering noch door de 
lidstaten afzonderlijk adequaat worden 
aangepakt. Hoewel de lidstaten al 
hervormingen ter verbetering van hun 
tertiaire onderwijsinstellingen en ter 
modernisering van hun opleidingsstelsels 
hebben doorgevoerd, is er nog steeds 
sprake van een onevenwichtige 
vooruitgang in Europa met grote 
verschillen tussen landen. Dat geldt ook 
voor de gelijke kansen voor mannen en
vrouwen in onderzoek en innovatie en
voor de inspanningen om studenten en 
onderzoekers van beiderlei kunne van
buiten de Europese Onderzoeksruimte aan 
te trekken. Op dit moment is circa 20% van 
de promovendi in de Unie afkomstig uit 
derde landen, terwijl in de Verenigde 
Staten 35% van de promovendi uit het 
buitenland komt. Om hierin sneller 
verandering te brengen, is er op EU-niveau 
een strategische aanpak vereist die de 
nationale grenzen overstijgt. In dat verband 
is een financiering door de Unie essentieel 
om prikkels te creëren zodat de 
noodzakelijke structurele hervormingen 
worden gestimuleerd.

Or. en

Amendement 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de Europese Marie Curie-
acties is er opmerkelijke vooruitgang 
geboekt bij het bevorderen van de 
mobiliteit, zowel tussen landen als tussen 
sectoren, en bij het openen van nieuwe 
carrièremogelijkheden op Europees en 
internationaal niveau met uitstekende 
arbeidsvoorwaarden en 
werkomstandigheden op basis van het 
Europees Handvest en de Gedragscode 
voor onderzoekers. Er bestaat in de 
afzonderlijke lidstaten geen maatregel met 
een vergelijkbare de omvang en 
toepassingsgebied, financiering, 
internationaal karakter en mogelijkheden 
om kennis te ontwikkelen en uit te 
wisselen. Deze acties hebben niet alleen de 
basis van de betreffende instellingen 
verbreed om op internationaal niveau 
onderzoekers aan te trekken, maar hebben 
ook de oprichting van "topcentra" in de 
hele Unie bevorderd. Ook hebben door de 
verspreiding van de beste praktijken op 
nationaal niveau zij als rolmodel 
gefungeerd met een sterk structurerend 
effect. Dankzij de bottom-up-strategie van 
de Marie Curie-acties is een grote 
meerderheid van de betrokken instellingen 
in staat geweest de vaardigheden van een 
nieuwe generatie onderzoekers te 
ontwikkelen en te verbeteren zodat zij op 
de komende matschappelijke uitdagingen 
zijn voorbereid.

In het kader van de Europese Marie
Skłodowska-Curie-acties is er 
opmerkelijke vooruitgang geboekt bij het 
bevorderen van de mobiliteit, zowel tussen 
landen als tussen sectoren, en bij het 
openen van nieuwe carrièremogelijkheden 
op Europees en internationaal niveau met 
uitstekende arbeidsvoorwaarden en 
werkomstandigheden op basis van het 
Europees Handvest en de Gedragscode 
voor onderzoekers. Er bestaat in de 
afzonderlijke lidstaten geen maatregel met 
een vergelijkbare de omvang en 
toepassingsgebied, financiering, 
internationaal karakter en mogelijkheden 
om kennis te ontwikkelen en uit te 
wisselen. Deze acties hebben niet alleen de 
basis van de betreffende instellingen 
verbreed om op internationaal niveau 
onderzoekers aan te trekken, maar hebben 
ook de oprichting van "topcentra" in de 
hele Unie bevorderd. Ook hebben door de 
verspreiding van de beste praktijken op 
nationaal niveau zij als rolmodel 
gefungeerd met een sterk structurerend 
effect. Dankzij de bottom-up-strategie van 
de Marie Skłodowska-Curie-acties is een 
grote meerderheid van de betrokken 
instellingen in staat geweest de 
vaardigheden van een nieuwe generatie 
onderzoekers te ontwikkelen en te 
verbeteren zodat zij op de komende 
matschappelijke uitdagingen zijn 
voorbereid.

Or. en

Amendement 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de vervolgontwikkelingen van de 
Marie Curie-acties wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. Dankzij de 
Europese competitieve 
financieringsstructuur stimuleren de Marie
Curie-acties nieuwe, creatieve en 
innovatieve opleidingsvormen, zoals 
industriële doctoraten, waarbij partijen op 
onderwijs-, onderzoeks-, en innovatief 
gebied betrokken worden die wereldwijd 
de concurrentie aan moeten gaan om een 
reputatie als toponderzoeker te verwerven.
Door Europese financiële middelen ter 
beschikking te stellen voor de beste 
onderzoeks- en opleidingsprogramma's op 
basis van de beginselen van een 
innovatieve doctoraatsopleiding in Europa, 
bevorderen deze acties ook een bredere 
verspreiding en integratie van de resultaten 
hetgeen uiteindelijk een meer 
gestructureerde doctoraatsopleiding tot 
gevolg heeft.

Door de vervolgontwikkelingen van de 
Marie Skłodowska-Curie-acties wordt een 
significante bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van de Europese 
Onderzoeksruimte. Dankzij de Europese 
competitieve financieringsstructuur 
stimuleren de Marie Skłodowska-Curie-
acties nieuwe, creatieve en innovatieve 
opleidingsvormen, zoals industriële 
doctoraten, waarbij partijen op onderwijs-, 
onderzoeks-, en innovatief gebied 
betrokken worden die wereldwijd de 
concurrentie aan moeten gaan om een 
reputatie als toponderzoeker te verwerven.
Door Europese financiële middelen ter 
beschikking te stellen voor de beste 
onderzoeks- en opleidingsprogramma's op 
basis van de beginselen van een 
innovatieve doctoraatsopleiding in Europa, 
bevorderen deze acties ook een bredere 
verspreiding en integratie van de resultaten 
hetgeen uiteindelijk een meer 
gestructureerde doctoraatsopleiding tot 
gevolg heeft.

Or. en

Amendement 921
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de vervolgontwikkelingen van de 
Marie Curie-acties wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. Dankzij de 
Europese competitieve 
financieringsstructuur stimuleren de Marie 
Curie-acties nieuwe, creatieve en 
innovatieve opleidingsvormen, zoals 

Door de vervolgontwikkelingen van de 
Marie Curie-acties wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. Dankzij de 
Europese competitieve 
financieringsstructuur stimuleren de Marie 
Curie-acties nieuwe, creatieve en 
innovatieve opleidingsvormen, zoals
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industriële doctoraten, waarbij partijen op 
onderwijs-, onderzoeks-, en innovatief 
gebied betrokken worden die wereldwijd 
de concurrentie aan moeten gaan om een 
reputatie als toponderzoeker te verwerven.
Door Europese financiële middelen ter 
beschikking te stellen voor de beste 
onderzoeks- en opleidingsprogramma's op 
basis van de beginselen van een 
innovatieve doctoraatsopleiding in Europa, 
bevorderen deze acties ook een bredere 
verspreiding en integratie van de resultaten 
hetgeen uiteindelijk een meer 
gestructureerde doctoraatsopleiding tot 
gevolg heeft.

gezamenlijke of industriële doctorsgraden, 
waarbij partijen op onderwijs-, onderzoeks-
en innovatief gebied betrokken worden die 
wereldwijd de concurrentie aan moeten 
gaan om een reputatie als toponderzoeker 
te verwerven. Door Europese financiële 
middelen ter beschikking te stellen voor de 
beste onderzoeks- en 
opleidingsprogramma's op basis van de 
beginselen van een innovatieve 
doctoraatsopleiding in Europa, bevorderen 
deze acties ook een bredere verspreiding en 
integratie van de resultaten hetgeen 
uiteindelijk een meer gestructureerde 
doctoraatsopleiding tot gevolg heeft.

Or. en

Amendement 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Marie Curie-subsidies worden ook 
uitgebreid tot de tijdelijke mobiliteit van 
ervaren onderzoekers en technici van 
publieke instellingen naar de particuliere 
sector en vice versa om universiteiten, 
onderzoekscentra en het bedrijfsleven aan 
te moedigen op een Europese en 
internationale schaal samen te werken. Op 
basis van hun beproefde, transparante en 
eerlijke evaluatiesysteem zullen de Marie
Curie-acties via een internationale 
prestigieuze competitie veelbelovende 
talenten op onderzoeks- en innovatiegebied 
traceren; door dat prestige zullen 
onderzoekers gemotiveerd worden om hun 
loopbaan in Europa voort te zetten.

De Marie Skłodowska-Curie-subsidies
worden ook uitgebreid tot de tijdelijke 
mobiliteit van ervaren onderzoekers en 
technici van publieke instellingen naar de 
particuliere sector en vice versa om 
universiteiten, onderzoekscentra en het 
bedrijfsleven aan te moedigen op een 
Europese en internationale schaal samen te 
werken. Op basis van hun beproefde, 
transparante en eerlijke evaluatiesysteem 
zullen de Marie Skłodowska-Curie-acties
via een internationale prestigieuze 
competitie veelbelovende talenten op 
onderzoeks- en innovatiegebied traceren; 
door dat prestige zullen onderzoekers 
gemotiveerd worden om hun loopbaan in 
Europa voort te zetten.

Or. en
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Amendement 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De maatschappelijke uitdagingen waarmee 
hooggekwalificeerde onderzoekers en 
vernieuwers worden geconfronteerd, zijn 
geen exclusief Europees probleem. Het 
gaat om internationale uitdagingen van een 
kolossale omvang en complexiteit. Om 
hiervoor een oplossing te vinden, zullen de 
beste onderzoekers in Europa en de rest 
van de wereld samenwerkingsverbanden 
tussen landen, sectoren en disciplines aan 
moeten gaan. De Marie Curie-acties spelen 
in dat opzicht een cruciale rol door de 
ondersteuning van een uitwisseling van 
personeel die de ontwikkeling van 
denktankkennis en intersectorale
kennisuitwisseling zal bevorderen, hetgeen 
cruciaal is voor een open innovatie.

De maatschappelijke uitdagingen waarmee 
hooggekwalificeerde onderzoekers en 
vernieuwers worden geconfronteerd, zijn 
geen exclusief Europees probleem. Het 
gaat om internationale uitdagingen van een 
kolossale omvang en complexiteit. Om 
hiervoor een oplossing te vinden, zullen de 
beste onderzoekers in Europa en de rest 
van de wereld samenwerkingsverbanden 
tussen landen, sectoren en disciplines aan 
moeten gaan. De Marie Skłodowska-
Curie-acties spelen in dat opzicht een 
cruciale rol door de ondersteuning van een 
uitwisseling van personeel die de 
ontwikkeling van denktankkennis en 
intersectorale kennisuitwisseling zal 
bevorderen, hetgeen cruciaal is voor een 
open innovatie.

Or. en

Amendement 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitbreiding van het 
medefinancieringsmechanisme van de 
Marie Curie-acties is essentieel voor de 
uitbreiding van de Europese talentenpool.
De numerieke en structurele impact van de 
communautaire acties wordt versterkt door 

De uitbreiding van het 
medefinancieringsmechanisme van de 
Marie Curie-acties is essentieel voor de 
uitbreiding van de Europese talentenpool.
De numerieke en structurele impact van de 
communautaire acties wordt versterkt door 
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het hefboomeffect op de regionale, 
nationale, internationale en particuliere 
financiering met het oog op het creëren van 
nieuwe programma's en het openstellen van 
bestaande programma's voor internationale 
en intersectorale opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. Een dergelijk 
mechanisme smeedt ook hechtere banden 
tussen onderzoeks- en 
onderwijsinspanningen op nationaal en 
EU-niveau.

het hefboomeffect op de regionale, 
nationale en internationale publieke en 
particuliere financiering met het oog op het 
creëren van nieuwe programma's en het 
openstellen van bestaande programma's 
voor internationale en intersectorale 
opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. Een dergelijk 
mechanisme smeedt ook hechtere banden 
tussen onderzoeks- en 
onderwijsinspanningen op nationaal en 
EU-niveau.

Or. en

Amendement 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitbreiding van het 
medefinancieringsmechanisme van de
Marie Curie-acties is essentieel voor de 
uitbreiding van de Europese talentenpool.
De numerieke en structurele impact van de 
communautaire acties wordt versterkt door 
het hefboomeffect op de regionale, 
nationale, internationale en particuliere 
financiering met het oog op het creëren van 
nieuwe programma's en het openstellen van 
bestaande programma's voor internationale 
en intersectorale opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. Een dergelijk 
mechanisme smeedt ook hechtere banden 
tussen onderzoeks- en 
onderwijsinspanningen op nationaal en 
EU-niveau.

De uitbreiding van het 
medefinancieringsmechanisme van de
Skłodowska-Curie-acties is essentieel voor 
de uitbreiding van de Europese 
talentenpool. De numerieke en structurele 
impact van de communautaire acties wordt 
versterkt door het hefboomeffect op de 
regionale, nationale, internationale en 
particuliere financiering met het oog op het 
creëren van nieuwe programma's en het 
openstellen van bestaande programma's 
voor internationale en intersectorale 
opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. Een dergelijk 
mechanisme smeedt ook hechtere banden 
tussen onderzoeks- en 
onderwijsinspanningen op nationaal en 
EU-niveau.

Or. en
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Amendement 926
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitbreiding van het 
medefinancieringsmechanisme van de 
Marie Curie-acties is essentieel voor de 
uitbreiding van de Europese talentenpool.
De numerieke en structurele impact van de 
communautaire acties wordt versterkt door 
het hefboomeffect op de regionale, 
nationale, internationale en particuliere 
financiering met het oog op het creëren van 
nieuwe programma's en het openstellen van 
bestaande programma's voor internationale 
en intersectorale opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. Een dergelijk 
mechanisme smeedt ook hechtere banden 
tussen onderzoeks- en 
onderwijsinspanningen op nationaal en 
EU-niveau.

De uitbreiding van het 
medefinancieringsmechanisme van de 
Marie Curie-acties is essentieel voor de 
uitbreiding van de Europese talentenpool.
De numerieke en structurele impact van de 
communautaire acties wordt versterkt door 
het hefboomeffect op de regionale, 
nationale, internationale en particuliere 
financiering met het oog op het creëren van 
nieuwe programma's, met soortgelijke en
complementaire doelstellingen, en het 
openstellen van bestaande programma's 
voor internationale en intersectorale 
opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. Een dergelijk 
mechanisme smeedt ook hechtere banden 
tussen onderzoeks- en 
onderwijsinspanningen op nationaal en 
EU-niveau.

Or. en

Amendement 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle activiteiten verband houdende met 
deze uitdaging leveren een bijdrage aan het 
creëren van een volledig nieuwe attitude in 
Europa die cruciaal is voor meer 
creativiteit en innovatie.
Financieringsmaatregelen uit hoofde van 
Marie Curie versterken de bundeling van 

Alle activiteiten verband houdende met 
deze uitdaging leveren een bijdrage aan het 
creëren van een volledig nieuwe attitude in 
Europa die cruciaal is voor meer 
creativiteit en innovatie.
Financieringsmaatregelen uit hoofde van 
Marie Skłodowska-Curie versterken de 
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middelen in Europa en zorgen op die 
manier voor verbeteringen in de 
coördinatie en governance van opleidingen, 
mobiliteit en loopbaanontwikkelingen van 
onderzoekers. Zij leveren daarnaast een 
bijdrage aan de beleidsdoelen zoals 
beschreven in de "Innovatie-Unie", "Jeugd 
in beweging" en de "Agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen", hetgeen van 
wezenlijk belang is om de Europese 
Onderzoeksruimte werkelijkheid te laten 
worden.

bundeling van middelen in Europa en 
zorgen op die manier voor verbeteringen in 
de coördinatie en governance van 
opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkelingen van onderzoekers.
Zij leveren daarnaast een bijdrage aan de 
beleidsdoelen zoals beschreven in de 
"Innovatie-Unie", "Jeugd in beweging" en 
de "Agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen", hetgeen van wezenlijk belang is 
om de Europese Onderzoeksruimte 
werkelijkheid te laten worden.

Or. en

Amendement 928
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
worden. Dit leidt tot betere 
loopbaanperspectieven voor jonge 
postacademische onderzoekers in zowel de 
publieke als private sector.

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
worden. Volledige flexibiliteit ten aanzien 
van de duur, de gastinstelling en het 
aantal stagiairs is mogelijk binnen het 
overeengekomen algehele gastnetwerk en 
de financiële omvang van een project. Dit 
leidt tot betere loopbaanperspectieven voor 
jonge postacademische onderzoekers in 
zowel de publieke als private sector.

Or. en
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Amendement 929
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
worden. Dit leidt tot betere 
loopbaanperspectieven voor jonge 
postacademische onderzoekers in zowel de 
publieke als private sector.

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, mentorschapregelingen die 
de overdracht van kennis en ervaringen 
oudere wetenschappers naar jonge 
wetenschappers bevorderen,
onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
het mkb en andere sociaaleconomische 
groepen uit verschillende landen betrokken 
moeten worden. Dit leidt tot betere 
loopbaanperspectieven voor jonge 
postacademische onderzoekers in zowel de 
publieke als private sector.

Or. en

Amendement 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
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worden. Dit leidt tot betere 
loopbaanperspectieven voor jonge 
postacademische onderzoekers in zowel de 
publieke als private sector.

worden. In die zin moeten 
doctoraatsprogramma's van het 
bedrijfsleven worden versterkt als 
belangrijk element om innovatiezin onder 
wetenschappers te bevorderen en de 
banden tussen het bedrijfsleven en de 
academische wereld aan te halen. Dit leidt 
tot betere loopbaanperspectieven voor 
jonge postacademische onderzoekers in 
zowel de publieke als private sector. Voor 
de basisopleiding van onderzoekers 
kunnen eventueel ervaren onderzoekers 
worden aangeworven om de deelname van 
het mkb en grote ondernemingen te 
bevorderen en synergieën tussen jonge en 
ervaren onderzoekers te creëren.

Or. en

Amendement 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aansporen van ervaren onderzoekers 
om door middel van mobiliteitsacties hun 
vaardigheden te verbreden en te verdiepen 
door hen aantrekkelijke 
carrièremogelijkheden bij universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
het mkb en andere sociaaleconomische 
groepen binnen en buiten Europa aan te 
bieden. Er zal ook ondersteuning worden 
gegeven aan een hernieuwde start van 
onderzoekers die hun carrière tijdelijk 
onderbroken hebben.

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aansporen van ervaren onderzoekers 
om door middel van mobiliteitsacties hun 
vaardigheden te verbreden en te verdiepen 
door hen aantrekkelijke 
carrièremogelijkheden bij universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
het mkb en andere sociaaleconomische 
groepen binnen en buiten Europa aan te 
bieden. Er zal ook ondersteuning worden 
gegeven aan een hernieuwde start van 
onderzoekers die hun carrière tijdelijk 
onderbroken hebben en aan de 
(re-)integratie van onderzoekers, na een 
periode van transnationale/internationale 
mobiliteit, in een onderzoekspositie van 
lange duur in Europa, onder meer in het 
land van herkomst.



AM\907534NL.doc 115/182 PE492.761v01-00

NL

Or. en

Amendement 932
Luigi Berlinguer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
worden. Dit leidt tot betere 
loopbaanperspectieven voor jonge 
postacademische onderzoekers in zowel de 
publieke als private sector.

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingmogelijkheden, ook 
op het gebied van de "derde opdracht" 
van de universiteiten, voor jonge 
onderzoekers op postacademisch niveau 
via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
worden. Dit leidt tot betere 
loopbaanperspectieven voor jonge 
postacademische onderzoekers in zowel de 
publieke als private sector.

Or. en

Amendement 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
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ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
worden. Dit leidt tot betere 
loopbaanperspectieven voor jonge 
postacademische onderzoekers in zowel de 
publieke als private sector.

ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
worden. Volledige flexibiliteit ten aanzien 
van de duur, de gastinstelling en het 
aantal stagiairs is mogelijk binnen het 
overeengekomen algehele gastnetwerk en 
de financiële omvang van een project. Dit 
leidt tot betere loopbaanperspectieven voor 
jonge postacademische onderzoekers in 
zowel de publieke als private sector.

Or. en

Amendement 934
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aansporen van ervaren onderzoekers 
om door middel van mobiliteitsacties hun 
vaardigheden te verbreden en te verdiepen 
door hen aantrekkelijke 
carrièremogelijkheden bij universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
het mkb en andere sociaaleconomische 
groepen binnen en buiten Europa aan te 
bieden. Er zal ook ondersteuning worden 
gegeven aan een hernieuwde start van 
onderzoekers die hun carrière tijdelijk 
onderbroken hebben.

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aansporen van ervaren onderzoekers 
om door middel van mobiliteitsacties hun 
vaardigheden te verbreden en te verdiepen 
door hen aantrekkelijke 
carrièremogelijkheden bij universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
het mkb en andere sociaaleconomische 
groepen binnen en buiten Europa aan te 
bieden. Om innovatie in de particuliere 
sector te bevorderen, zal in dit verband de 
nadruk worden gelegd op 
grensoverschrijdende mobiliteit. Er zal 
ook ondersteuning worden gegeven aan 
een hernieuwde start van onderzoekers die 
hun carrière tijdelijk onderbroken hebben.

Or. en

Amendement 935
Vicky Ford
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aansporen van ervaren onderzoekers 
om door middel van mobiliteitsacties hun 
vaardigheden te verbreden en te verdiepen 
door hen aantrekkelijke 
carrièremogelijkheden bij universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
het mkb en andere sociaaleconomische 
groepen binnen en buiten Europa aan te 
bieden. Er zal ook ondersteuning worden 
gegeven aan een hernieuwde start van 
onderzoekers die hun carrière tijdelijk
onderbroken hebben.

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aansporen van ervaren onderzoekers 
om door middel van mobiliteitsacties hun 
vaardigheden te verbreden en te verdiepen 
door hen aantrekkelijke 
carrièremogelijkheden bij universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
het mkb en andere sociaaleconomische 
groepen binnen en buiten Europa aan te 
bieden, teneinde onderzoekers de kans te 
beiden opleidingen te volgen en nieuwe 
kennis te verwerven in 
onderzoeksorganisaties op hoog niveau in
derde landen, en hen terug naar Europa 
te laten komen als zij dat wensen. Er zal 
ook ondersteuning worden gegeven aan 
een hernieuwde start van onderzoekers die 
hun carrière tijdelijk onderbroken hebben.

Or. en

Motivering

Als onderzoekers de kans krijgen om na een opleiding in een derde land terug te keren naar 
de EU, zal dat het menselijk kapitaal van Europa op het vlak van onderzoek en innovatie ten 
goede komen, maar die terugkeer dient niet verplicht te zijn.

Amendement 936
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is de internationale grens- en 
sectoroverschrijdende samenwerking op 
onderzoeks- en innovatiegebied te 
intensiveren door middel van een 
uitwisseling van onderzoeks- en
innovatiemedewerkers teneinde beter op 

Doel is de internationale grens- en 
sectoroverschrijdende samenwerking op 
onderzoeks- en innovatiegebied te 
intensiveren door middel van een 
uitwisseling van onderzoeks- en
innovatiekennis en -medewerkers teneinde 
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de mondiale uitdagingen voorbereid te zijn. beter op de mondiale uitdagingen 
voorbereid te zijn.

Or. en

Amendement 937
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter c – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het ondersteunen van 
kortetermijnuitwisselingen van 
onderzoeks- en innovatiemedewerkers in 
het kader van een partnerschap tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen binnen en 
buiten Europa, met inbegrip van het 
bevorderen van een samenwerking met 
derde landen.

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het ondersteunen van 
kortetermijnuitwisselingen van 
onderzoeks- en innovatiemedewerkers en 
het bieden van mogelijkheden om 
onderzoekers aan te werven in het kader 
van een partnerschap tussen universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
het mkb en andere sociaaleconomische 
groepen binnen en buiten Europa, met 
inbegrip van het bevorderen van een 
samenwerking met derde landen.

Or. en

Amendement 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter c – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het ondersteunen van
kortetermijnuitwisselingen van 
onderzoeks- en innovatiemedewerkers in 
het kader van een partnerschap tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen binnen en 

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het ondersteunen van uitwisselingen van 
onderzoeks- en innovatiemedewerkers in 
het kader van een partnerschap tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen binnen en 
buiten Europa, met inbegrip van het 
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buiten Europa, met inbegrip van het 
bevorderen van een samenwerking met 
derde landen.

bevorderen van een samenwerking met 
derde landen.

Or. en

Amendement 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is middels het aantrekken van 
aanvullende financiële middelen de 
numerieke en structurele impact van de 
Marie Curie-acties te vergroten en de 
topkwaliteit van de opleidingen, mobiliteit 
en loopbaanontwikkeling van onderzoekers 
te bevorderen.

Doel is middels het aantrekken van 
aanvullende financiële middelen de 
numerieke en structurele impact van de 
Marie Skłodowska-Curie-acties te 
vergroten en de topkwaliteit van de 
opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling van onderzoekers te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 940
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter d – alinea 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als er in het kader van het Horizon 2020-
programma onvoldoende financiering 
beschikbaar is, moeten nationale en 
regionale fondsen steun verlenen aan 
Marie Skłodowska-Curie-acties die een 
positieve beoordeling hebben gekregen en 
aan de excellentiecriteria voldoen.

Or. en
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Amendement 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke activiteit in dit verband is 
het stimuleren van regionale, nationale en 
internationale organisaties om met behulp 
van een medefinancieringsmechanisme 
nieuwe programma's te creëren en 
bestaande programma's open te stellen 
voor internationale en intersectorale 
opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. Hierdoor wordt de 
kwaliteit van de onderzoeksopleidingen in 
Europa in alle loopbaanstadia vergroot, 
ook op doctoraatniveau, wordt het vrije 
verkeer van onderzoekers en 
wetenschappelijke kennis in Europa 
bevorderd, wordt de attractiviteit van 
onderzoekscarrières verbeterd door de 
aanwezigheid van een open werving een 
aantrekkelijke arbeidsomstandigheden en 
wordt niet alleen de samenwerking op 
onderzoeks- en innovatiegebied tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen en 
ondernemingen verbeterd, maar ook de 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

Een belangrijke activiteit in dit verband is 
het stimuleren van regionale, nationale en 
internationale organisaties om met behulp 
van een medefinancieringsmechanisme 
nieuwe programma's te creëren en 
bestaande programma's aan te passen aan
internationale en intersectorale 
opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. Hierdoor wordt de 
kwaliteit van de onderzoeksopleidingen in 
Europa in alle loopbaanstadia vergroot, 
ook op predoctoraat- en doctoraatniveau, 
wordt het vrije verkeer van onderzoekers 
en wetenschappelijke kennis in Europa 
bevorderd, wordt de attractiviteit van 
onderzoekscarrières verbeterd door de 
aanwezigheid van een open werving een 
aantrekkelijke arbeidsomstandigheden en 
wordt niet alleen de samenwerking op 
onderzoeks- en innovatiegebied tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen en 
ondernemingen verbeterd, maar ook de 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

Or. en

Amendement 942
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke activiteit in dit verband is Een belangrijke activiteit in dit verband is 
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het stimuleren van regionale, nationale en 
internationale organisaties om met behulp 
van een medefinancieringsmechanisme 
nieuwe programma's te creëren en 
bestaande programma's open te stellen voor 
internationale en intersectorale 
opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. Hierdoor wordt de 
kwaliteit van de onderzoeksopleidingen in 
Europa in alle loopbaanstadia vergroot, 
ook op doctoraatniveau, wordt het vrije 
verkeer van onderzoekers en 
wetenschappelijke kennis in Europa 
bevorderd, wordt de attractiviteit van 
onderzoekscarrières verbeterd door de 
aanwezigheid van een open werving een 
aantrekkelijke arbeidsomstandigheden en 
wordt niet alleen de samenwerking op 
onderzoeks- en innovatiegebied tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen en 
ondernemingen verbeterd, maar ook de 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

het stimuleren van regionale, nationale en 
internationale organisaties om met behulp 
van een medefinancieringsmechanisme 
nieuwe programma's te creëren en 
bestaande programma's open te stellen voor 
internationale en intersectorale 
opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. Hierdoor wordt de 
kwaliteit van de onderzoeksopleidingen in 
Europa in alle loopbaanstadia vergroot, 
ook op doctoraatniveau, wordt het vrije 
verkeer van onderzoekers en 
wetenschappelijke kennis in Europa 
bevorderd, wordt de attractiviteit van 
onderzoekscarrières verbeterd door de 
aanwezigheid van een open werving een 
aantrekkelijke arbeidsomstandigheden en 
wordt niet alleen de samenwerking op 
onderzoeks- en innovatiegebied tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen en 
ondernemingen verbeterd, maar ook de 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties. Er moet 
aandacht worden besteed aan topniveau 
en gelijkheid.

Or. en

Amendement 943
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter e – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is om toezicht te houden op de 
vooruitgang, om hiaten in de Marie Curie-
acties vast te stellen en om de effecten 
ervan te vergroten. Tegen deze achtergrond
worden indicatoren ontwikkeld en
gegevens over de mobiliteit, vaardigheden 
en carrières van onderzoekers 
geanalyseerd. Daarnaast wordt getracht om 
synergieën tussen en een nauwe 
samenwerking met de 

Doel is om toezicht te houden op de 
vooruitgang, om hiaten in de Marie Curie-
acties vast te stellen en om de effecten 
ervan te vergroten, waarbij het bevorderen 
van topkwaliteit steeds het 
doorslaggevende hoofddoel blijft. Tegen 
deze achtergrond gegevens over de 
mobiliteit, vaardigheden, carrières en
gelijke behandeling van onderzoekers 
geanalyseerd. Daarnaast wordt getracht om 
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beleidsondersteunende maatregelen tot 
stand te brengen die gericht zijn op 
onderzoekers, hun werkgevers en 
financiers die uitgevoerd worden onder de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen". De 
activiteit is daarnaast bedoeld om het 
bewustzijn te vergroten van het belang en 
de attractiviteit van onderzoekscarrières en 
om de onderzoeks- en innovatieresultaten 
van werkzaamheden die met steun van de 
Marie Curie-acties zijn uitgevoerd, beter te 
verspreiden.

synergieën tussen en een nauwe 
samenwerking met de 
beleidsondersteunende maatregelen tot 
stand te brengen die gericht zijn op 
onderzoekers, hun werkgevers en 
financiers die uitgevoerd worden onder de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen". De 
activiteit is daarnaast bedoeld om het 
bewustzijn te vergroten van het belang en 
de attractiviteit van onderzoekscarrières en 
om de onderzoeks- en innovatieresultaten 
van werkzaamheden die met steun van de 
Marie Curie-acties zijn uitgevoerd, beter te 
verspreiden. Ook zullen er specifieke 
maatregelen worden genomen om 
belemmeringen voor de 
loopbaanontwikkeling weg te nemen, ook 
voor loopbaanonderbrekers.

Or. en

Amendement 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter e – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is om toezicht te houden op de 
vooruitgang, om hiaten in de Marie Curie-
acties vast te stellen en om de effecten 
ervan te vergroten. Tegen deze achtergrond 
worden indicatoren ontwikkeld en 
gegevens over de mobiliteit, vaardigheden 
en carrières van onderzoekers 
geanalyseerd. Daarnaast wordt getracht om 
synergieën tussen en een nauwe 
samenwerking met de 
beleidsondersteunende maatregelen tot 
stand te brengen die gericht zijn op 
onderzoekers, hun werkgevers en 
financiers die uitgevoerd worden onder de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 

Doel is om toezicht te houden op de 
vooruitgang, om hiaten in de Marie
Skłodowska-Curie-acties vast te stellen en 
om de effecten ervan te vergroten. Tegen 
deze achtergrond worden indicatoren 
ontwikkeld en gegevens over de mobiliteit, 
vaardigheden en carrières van 
onderzoekers geanalyseerd. Daarnaast 
wordt getracht om synergieën tussen en 
een nauwe samenwerking met de 
beleidsondersteunende maatregelen tot 
stand te brengen die gericht zijn op 
onderzoekers, hun werkgevers en 
financiers die uitgevoerd worden onder de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
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innovatieve en veilige samenlevingen". De 
activiteit is daarnaast bedoeld om het 
bewustzijn te vergroten van het belang en 
de attractiviteit van onderzoekscarrières en 
om de onderzoeks- en innovatieresultaten 
van werkzaamheden die met steun van de 
Marie Curie-acties zijn uitgevoerd, beter te 
verspreiden.

innovatieve en veilige samenlevingen". De 
activiteit is daarnaast bedoeld om het 
bewustzijn te vergroten van het belang en 
de attractiviteit van onderzoekscarrières en 
om de onderzoeks- en innovatieresultaten 
van werkzaamheden die met steun van de 
Marie Skłodowska-Curie-acties zijn 
uitgevoerd, beter te verspreiden.

Or. en

Amendement 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter e – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is om toezicht te houden op de 
vooruitgang, om hiaten in de Marie Curie-
acties vast te stellen en om de effecten 
ervan te vergroten. Tegen deze achtergrond 
worden indicatoren ontwikkeld en 
gegevens over de mobiliteit, vaardigheden 
en carrières van onderzoekers 
geanalyseerd. Daarnaast wordt getracht om 
synergieën tussen en een nauwe 
samenwerking met de 
beleidsondersteunende maatregelen tot 
stand te brengen die gericht zijn op 
onderzoekers, hun werkgevers en 
financiers die uitgevoerd worden onder de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen".
De activiteit is daarnaast bedoeld om het 
bewustzijn te vergroten van het belang en 
de attractiviteit van onderzoekscarrières en 
om de onderzoeks- en innovatieresultaten 
van werkzaamheden die met steun van de 
Marie Curie-acties zijn uitgevoerd, beter te 
verspreiden.

Doel is om toezicht te houden op de 
vooruitgang, om hiaten in de Marie Curie-
acties vast te stellen en om de effecten 
ervan te vergroten. Tegen deze achtergrond 
worden indicatoren ontwikkeld en 
gegevens over de mobiliteit, vaardigheden 
en carrières van onderzoekers 
geanalyseerd. Daarnaast wordt getracht om 
synergieën tussen en een nauwe 
samenwerking met de 
beleidsondersteunende maatregelen tot 
stand te brengen die gericht zijn op 
onderzoekers, hun werkgevers en 
financiers die uitgevoerd worden onder de 
specifieke doelstelling "Wetenschap voor 
en met de samenleving". De activiteit is 
daarnaast bedoeld om het bewustzijn te 
vergroten van het belang en de attractiviteit 
van onderzoekscarrières en om de 
onderzoeks- en innovatieresultaten van 
werkzaamheden die met steun van de 
Marie Curie-acties zijn uitgevoerd, beter te 
verspreiden.

Or. en



PE492.761v01-00 124/182 AM\907534NL.doc

NL

Amendement 946
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoeksinfrastructuren zijn belangrijke 
bepalende factoren voor het Europese 
concurrentievermogen voor het gehele 
spectrum aan wetenschappelijke domeinen 
en zij zijn essentieel voor een op de 
wetenschap gebaseerde innovatie. Op veel 
gebieden is onderzoek onmogelijk zonder 
de toegang tot supercomputers, 
stralingsbronnen voor nieuwe materialen, 
gedesinfecteerde ruimten voor 
nanotechnologieën, databanken voor 
genomica en de sociale wetenschappen, 
waarnemingsposten voor de 
aardwetenschappen en 
breedbandnetwerken voor 
gegevensoverdracht, e.d. 
Onderzoeksinfrastructuren zijn 
noodzakelijk om het onderzoek uit te 
kunnen voeren teneinde de grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
kunnen pakken op het gebied van de 
energie, klimaatverandering, bio-economie, 
een levenslage gezondheid en welzijn voor 
iedereen. Zij geven een impuls aan de 
samenwerking over grenzen en disciplines 
heen en creëren een naadloze en Europese 
ruimte voor online-onderzoek. Daarnaast 
bevorderen zij de mobiliteit van mensen en 
ideeën, brengen zij de beste 
wetenschappers uit Europa en de rest van 
de wereld bij elkaar en leiden zij tot 
verbeteringen in het wetenschappelijk 
onderwijs. Die infrastructuren zijn 
bovendien een drijvende kracht achter 
kwalitatief hoogwaardige Europese 
onderzoeks- en innovatiegemeenschappen 
en kunnen voor de maatschappij in het 
algemeen een uniek uithangbord vormen 
voor wat de wetenschap allemaal kan 
bewerkstelligen.

Onderzoeksinfrastructuren zijn belangrijke 
bepalende factoren voor het Europese 
concurrentievermogen voor het gehele 
spectrum aan wetenschappelijke domeinen 
en zij zijn essentieel voor een op de 
wetenschap gebaseerde innovatie. Op veel 
gebieden is onderzoek onmogelijk zonder 
de toegang tot supercomputers, 
stralingsbronnen voor nieuwe materialen, 
gedesinfecteerde ruimten voor 
nanotechnologieën, databanken voor 
genomica en de sociale wetenschappen, 
waarnemingsposten voor de 
aardwetenschappen en 
breedbandnetwerken en snelle 
breedbandnetwerken voor 
gegevensoverdracht, e.d.
Onderzoeksinfrastructuren zijn 
noodzakelijk om het onderzoek uit te 
kunnen voeren teneinde de grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
kunnen pakken op het gebied van de 
energie, klimaatverandering, bio-economie, 
een levenslage gezondheid en welzijn voor 
iedereen. Zij geven een impuls aan de 
samenwerking over grenzen en disciplines 
heen en creëren een naadloze en Europese 
ruimte voor online-onderzoek. Daarnaast 
bevorderen zij de mobiliteit van mensen en 
ideeën, brengen zij de beste 
wetenschappers uit Europa en de rest van 
de wereld bij elkaar en leiden zij tot 
verbeteringen in het wetenschappelijk 
onderwijs. Die infrastructuren zijn 
bovendien een drijvende kracht achter 
kwalitatief hoogwaardige Europese 
onderzoeks- en innovatiegemeenschappen 
en kunnen voor de maatschappij in het 
algemeen een uniek uithangbord vormen 
voor wat de wetenschap allemaal kan 
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bewerkstelligen.

Or. fr

Amendement 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoeksinfrastructuren zijn belangrijke 
bepalende factoren voor het Europese 
concurrentievermogen voor het gehele 
spectrum aan wetenschappelijke domeinen 
en zij zijn essentieel voor een op de 
wetenschap gebaseerde innovatie. Op veel 
gebieden is onderzoek onmogelijk zonder 
de toegang tot supercomputers, 
stralingsbronnen voor nieuwe materialen, 
gedesinfecteerde ruimten voor 
nanotechnologieën, databanken voor 
genomica en de sociale wetenschappen, 
waarnemingsposten voor de 
aardwetenschappen en 
breedbandnetwerken voor 
gegevensoverdracht, e.d. 
Onderzoeksinfrastructuren zijn 
noodzakelijk om het onderzoek uit te 
kunnen voeren teneinde de grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
kunnen pakken op het gebied van de
energie, klimaatverandering, bio-economie, 
een levenslage gezondheid en welzijn voor 
iedereen. Zij geven een impuls aan de 
samenwerking over grenzen en disciplines 
heen en creëren een naadloze en Europese 
ruimte voor online-onderzoek. Daarnaast 
bevorderen zij de mobiliteit van mensen en 
ideeën, brengen zij de beste 
wetenschappers uit Europa en de rest van 
de wereld bij elkaar en leiden zij tot 
verbeteringen in het wetenschappelijk 
onderwijs. Die infrastructuren zijn 
bovendien een drijvende kracht achter 

Onderzoeksinfrastructuren met de hoogste 
kwaliteit en het grootste internationale 
aantrekkingsvermogen zijn belangrijke 
bepalende factoren voor het Europese 
concurrentievermogen voor het gehele 
spectrum aan wetenschappelijke domeinen 
en zij zijn essentieel voor een op de 
wetenschap gebaseerde innovatie. Op veel 
gebieden is onderzoek onmogelijk zonder 
de toegang tot supercomputers, 
stralingsbronnen voor nieuwe materialen, 
gedesinfecteerde ruimten voor 
nanotechnologieën, databanken voor 
genomica en de sociale wetenschappen, 
waarnemingsposten voor de 
aardwetenschappen en 
breedbandnetwerken voor 
gegevensoverdracht, e.d.
Onderzoeksinfrastructuren zijn 
noodzakelijk om het onderzoek uit te 
kunnen voeren teneinde de grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
kunnen pakken op het gebied van onder 
meer energie, klimaatverandering, bio-
economie, een levenslage gezondheid en 
welzijn voor iedereen. Zij geven een 
impuls aan de samenwerking over grenzen 
en disciplines heen en creëren een naadloze 
en Europese ruimte voor online-onderzoek.
Daarnaast bevorderen zij de mobiliteit van 
mensen en ideeën, brengen zij de beste 
wetenschappers uit Europa en de rest van 
de wereld bij elkaar en leiden zij tot 
verbeteringen in het wetenschappelijk 
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kwalitatief hoogwaardige Europese 
onderzoeks- en innovatiegemeenschappen 
en kunnen voor de maatschappij in het 
algemeen een uniek uithangbord vormen 
voor wat de wetenschap allemaal kan 
bewerkstelligen.

onderwijs. De oprichting ervan zet 
onderzoeker en innovatieve 
ondernemingen ertoe aan state-of-the-art 
technologie te ontwikkelen. Zo versterken 
zij de Europese innovatieve 
hightechindustrie. Die infrastructuren zijn 
bovendien een drijvende kracht achter 
kwalitatief hoogwaardige Europese 
onderzoeks- en innovatiegemeenschappen 
en kunnen voor de maatschappij in het 
algemeen een uniek uithangbord vormen 
voor wat de wetenschap allemaal kan 
bewerkstelligen.

Or. en

Amendement 948
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoeksinfrastructuren zijn belangrijke 
bepalende factoren voor het Europese 
concurrentievermogen voor het gehele 
spectrum aan wetenschappelijke domeinen 
en zij zijn essentieel voor een op de 
wetenschap gebaseerde innovatie. Op veel 
gebieden is onderzoek onmogelijk zonder 
de toegang tot supercomputers, 
stralingsbronnen voor nieuwe materialen, 
gedesinfecteerde ruimten voor 
nanotechnologieën, databanken voor 
genomica en de sociale wetenschappen, 
waarnemingsposten voor de 
aardwetenschappen en 
breedbandnetwerken voor 
gegevensoverdracht, e.d. 
Onderzoeksinfrastructuren zijn 
noodzakelijk om het onderzoek uit te 
kunnen voeren teneinde de grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
kunnen pakken op het gebied van de 
energie, klimaatverandering, bio-economie, 

Onderzoeksinfrastructuren zijn belangrijke 
bepalende factoren voor het Europese 
concurrentievermogen voor het gehele 
spectrum aan wetenschappelijke domeinen 
en zij zijn essentieel voor een op de 
wetenschap gebaseerde innovatie. Op veel 
gebieden is onderzoek onmogelijk zonder 
de toegang tot supercomputers, 
stralingsbronnen voor nieuwe materialen, 
gedesinfecteerde ruimten voor 
nanotechnologieën, speciaal uitgeruste 
laboratoria voor biologisch en medisch 
onderzoek, databanken voor genomica en 
de sociale wetenschappen, 
waarnemingsposten en sensoren voor de 
aardwetenschappen en 
breedbandnetwerken voor 
gegevensoverdracht, e.d.
Onderzoeksinfrastructuren zijn 
noodzakelijk om het onderzoek uit te 
kunnen voeren teneinde de grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
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een levenslage gezondheid en welzijn voor 
iedereen. Zij geven een impuls aan de 
samenwerking over grenzen en disciplines 
heen en creëren een naadloze en Europese 
ruimte voor online-onderzoek. Daarnaast 
bevorderen zij de mobiliteit van mensen en 
ideeën, brengen zij de beste 
wetenschappers uit Europa en de rest van 
de wereld bij elkaar en leiden zij tot 
verbeteringen in het wetenschappelijk 
onderwijs. Die infrastructuren zijn 
bovendien een drijvende kracht achter 
kwalitatief hoogwaardige Europese 
onderzoeks- en innovatiegemeenschappen 
en kunnen voor de maatschappij in het 
algemeen een uniek uithangbord vormen 
voor wat de wetenschap allemaal kan 
bewerkstelligen.

kunnen pakken op het gebied van de 
energie, klimaatverandering, bio-economie, 
een levenslage gezondheid en welzijn voor 
iedereen. Zij geven een impuls aan de 
samenwerking over grenzen en disciplines 
heen en creëren een naadloze en Europese 
ruimte voor online-onderzoek. Daarnaast 
bevorderen zij de mobiliteit van mensen en 
ideeën, brengen zij de beste 
wetenschappers uit Europa en de rest van 
de wereld bij elkaar en leiden zij tot 
verbeteringen in het wetenschappelijk 
onderwijs. Die infrastructuren zijn 
bovendien een drijvende kracht achter 
kwalitatief hoogwaardige Europese 
onderzoeks- en innovatiegemeenschappen 
en kunnen voor de maatschappij in het 
algemeen een uniek uithangbord vormen 
voor wat de wetenschap allemaal kan 
bewerkstelligen.

Or. en

Amendement 949
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoeksinfrastructuren zijn belangrijke 
bepalende factoren voor het Europese 
concurrentievermogen voor het gehele 
spectrum aan wetenschappelijke domeinen
en zij zijn essentieel voor een op de 
wetenschap gebaseerde innovatie. Op veel 
gebieden is onderzoek onmogelijk zonder 
de toegang tot supercomputers,
stralingsbronnen voor nieuwe materialen, 
gedesinfecteerde ruimten voor 
nanotechnologieën, databanken voor
genomica en de sociale wetenschappen, 
waarnemingsposten voor de 
aardwetenschappen en 
breedbandnetwerken voor 

Onderzoeksinfrastructuren op topniveau
zijn belangrijke bepalende factoren voor 
het Europese concurrentievermogen voor 
het gehele spectrum aan wetenschappelijke 
domeinen en zij zijn essentieel voor een op 
de wetenschap gebaseerde innovatie. Op 
veel gebieden is onderzoek onmogelijk 
zonder de toegang tot supercomputers,
analysefaciliteiten voor nieuwe materialen, 
gedesinfecteerde ruimten en geavanceerde 
metrologie voor nanotechnologieën, 
databanken voor genomica en de sociale 
wetenschappen, waarnemingsposten voor 
de aardwetenschappen en het milieu,
breedbandnetwerken voor 
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gegevensoverdracht, e.d. 
Onderzoeksinfrastructuren zijn 
noodzakelijk om het onderzoek uit te 
kunnen voeren teneinde de grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
kunnen pakken op het gebied van de 
energie, klimaatverandering, bio-economie, 
een levenslage gezondheid en welzijn voor 
iedereen. Zij geven een impuls aan de 
samenwerking over grenzen en disciplines 
heen en creëren een naadloze en Europese 
ruimte voor online-onderzoek. Daarnaast 
bevorderen zij de mobiliteit van mensen en 
ideeën, brengen zij de beste 
wetenschappers uit Europa en de rest van 
de wereld bij elkaar en leiden zij tot 
verbeteringen in het wetenschappelijk 
onderwijs. Die infrastructuren zijn 
bovendien een drijvende kracht achter 
kwalitatief hoogwaardige Europese 
onderzoeks- en innovatiegemeenschappen 
en kunnen voor de maatschappij in het 
algemeen een uniek uithangbord vormen 
voor wat de wetenschap allemaal kan 
bewerkstelligen.

gegevensoverdracht, e.d.
Onderzoeksinfrastructuren zijn 
noodzakelijk om het onderzoek uit te 
kunnen voeren teneinde de grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
kunnen pakken op het gebied van de 
energie, klimaatverandering, bio-economie, 
een levenslage gezondheid en welzijn voor 
iedereen. Als hun kwaliteit van 
wereldklasse is, geven zij een impuls aan 
de samenwerking over grenzen en 
disciplines heen en creëren een naadloze en 
Europese ruimte voor online-onderzoek.
Daarnaast bevorderen zij de mobiliteit van 
mensen en ideeën, brengen zij de beste 
wetenschappers uit Europa en de rest van 
de wereld bij elkaar en leiden zij tot 
verbeteringen in het wetenschappelijk 
onderwijs. Die infrastructuren zijn 
bovendien een drijvende kracht achter 
kwalitatief hoogwaardige Europese 
onderzoeks- en innovatiegemeenschappen 
en kunnen voor de maatschappij in het 
algemeen een uniek uithangbord vormen 
voor wat de wetenschap allemaal kan 
bewerkstelligen.

Or. en

Amendement 950
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa moet een adequaat en stabiel 
fundament creëren voor het bouwen, 
onderhouden en exploiteren van 
onderzoeksinfrastructuren indien het 
Europese onderzoek op wereldklasseniveau 
wil blijven. Dit vereist een aanzienlijke en 
effectieve samenwerking tussen EU-, 
nationale en regionale financiers waarbij 
naar sterke koppelingen met het 

Europa moet een adequaat en stabiel 
fundament creëren voor het bouwen, 
onderhouden en exploiteren van 
onderzoeksinfrastructuren van topniveau 
en het selecteren en prioriteren daarvan 
aan de hand van EU-kwaliteits- en 
relevantiecriteira indien het Europese 
onderzoek op wereldklasseniveau wil 
blijven. Dit vereist een Europese evaluatie 
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cohesiebeleid gestreefd moet worden om 
synergieën en een coherente aanpak te 
waarborgen.

op hoog niveau op basis van 
onafhankelijke collegiale toetsing, alsook 
een aanzienlijke en effectieve 
samenwerking tussen EU-, nationale en 
regionale financiers waarbij naar sterke 
koppelingen met het cohesiebeleid 
gestreefd moet worden om synergieën en 
een coherente aanpak te waarborgen.

Or. en

Amendement 951
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via deze specifieke doelstelling wordt 
ingegaan op een van de essentiële 
inspanningsverplichtingen van het 
vlaggenschipinitiatief van de "Innovatie-
Unie" waarin de cruciale rol benadrukt 
wordt van onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse bij het faciliteren van 
baanbrekende onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten. In het initiatief wordt 
het belang onderstreept van een bundeling 
van de middelen in Europa, en in sommige 
gevallen zelfs wereldwijd, teneinde 
onderzoeksinfrastructuren te bouwen en te 
exploiteren. Ook in het 
vlaggenschipinitiatief "Digitale agenda 
voor Europa" wordt de noodzaak 
benadrukt van het versterken van de 
Europese e-infrastructuur en van het 
ontwikkelen van innovatieclusters om een 
Europese innovatieve voorsprong te 
creëren.

Via deze specifieke doelstelling wordt 
ingegaan op een van de essentiële 
inspanningsverplichtingen van het 
vlaggenschipinitiatief van de "Innovatie-
Unie" waarin de cruciale rol benadrukt 
wordt van onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse bij het faciliteren van 
baanbrekende onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten. In het initiatief wordt 
het belang onderstreept van een bundeling 
van de middelen in Europa, en in sommige 
gevallen zelfs wereldwijd, teneinde deze
onderzoeksinfrastructuren te bouwen en te 
exploiteren. Ook in het 
vlaggenschipinitiatief "Digitale agenda 
voor Europa" wordt de noodzaak 
benadrukt van het versterken van de 
Europese e-infrastructuur en van het 
ontwikkelen van innovatieclusters om een 
Europese innovatieve voorsprong te 
creëren.

Or. en
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Amendement 952
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

State-of-the-art onderzoeksinfrastructuren 
worden steeds complexer en duurder en 
vaak is hiervoor een integratie van 
uiteenlopende apparatuur, diensten en 
gegevensbronnen vereist, evenals een 
intensieve transnationale samenwerking.
Geen enkel land beschikt zelf over 
voldoende middelen om alle 
onderzoeksinfrastructuren te ondersteunen 
die het nodig heeft. Dankzij de Europese 
benadering van onderzoeksinfrastructuren 
is er de afgelopen jaren opmerkelijke 
vooruitgang geboekt door het uitvoeren 
van de routekaart van het Europees 
Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (ESFRI), door 
het integreren en openstellen van nationale 
onderzoeksfaciliteiten en door het 
ontwikkelen van e-infrastructuren ter 
bevordering van een digitale Europese 
Onderzoeksruimte. Door de netwerken van 
onderzoeksinfrastructuren in Europa wordt
het fundament aan menselijk kapitaal
verstevigd door het aanbieden van 
opleidingen van wereldklasse voor een 
nieuwe generatie onderzoekers, ingenieurs 
en technici en door het bevorderen van een 
interdisciplinaire samenwerking.

State-of-the-art en voor de EU relevante
onderzoeksinfrastructuren worden steeds 
complexer en duurder en vaak is hiervoor 
een integratie van uiteenlopende 
apparatuur, diensten en gegevensbronnen 
vereist, evenals een intensieve 
transnationale samenwerking. Geen enkel 
land beschikt zelf over voldoende middelen 
om alle onderzoeksinfrastructuren te 
ondersteunen die het nodig heeft en om die 
voor internationaal gebruik open te 
stellen. Dankzij de Europese benadering 
van onderzoeksinfrastructuren is er de 
afgelopen jaren opmerkelijke vooruitgang 
geboekt door het ontwikkelen van best 
practices en EU-kwaliteits- en 
relevantiecriteria voor bestaande 
onderzoeksinfrastructuren door het 
Europees Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (ESFRI) en de 
lidstaten, door het uitvoeren van de 
routekaarten van het ESFRI en de 
lidstaten voor nieuwe en/of verbeterde 
infrastructuren, door het prioriteren, 
verbeteren, integreren en openstellen van 
nationale onderzoeksfaciliteiten en door 
het ontwikkelen van e-infrastructuren ter 
bevordering van een digitale Europese 
Onderzoeksruimte. Met de netwerken van 
onderzoeksinfrastructuren in Europa werd 
een eerste stap gezet om integratie op 
gang te brengen en het fundament aan 
menselijk kapitaal te verstevigen door het 
aanbieden van opleidingen voor een 
nieuwe generatie onderzoekers, ingenieurs
en technici en door het bevorderen van een 
interdisciplinaire samenwerking. Dit was 
een noodzakelijke voorwaarde om met 
Horizon 2020 de volgende stap te 
verwezenlijken.
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Or. en

Amendement 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

State-of-the-art onderzoeksinfrastructuren 
worden steeds complexer en duurder en 
vaak is hiervoor een integratie van 
uiteenlopende apparatuur, diensten en 
gegevensbronnen vereist, evenals een 
intensieve transnationale samenwerking.
Geen enkel land beschikt zelf over 
voldoende middelen om alle 
onderzoeksinfrastructuren te ondersteunen 
die het nodig heeft. Dankzij de Europese 
benadering van onderzoeksinfrastructuren 
is er de afgelopen jaren opmerkelijke 
vooruitgang geboekt door het uitvoeren 
van de routekaart van het Europees 
Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (ESFRI), door 
het integreren en openstellen van nationale 
onderzoeksfaciliteiten en door het 
ontwikkelen van e-infrastructuren ter 
bevordering van een digitale Europese 
Onderzoeksruimte. Door de netwerken van 
onderzoeksinfrastructuren in Europa wordt 
het fundament aan menselijk kapitaal 
verstevigd door het aanbieden van 
opleidingen van wereldklasse voor een 
nieuwe generatie onderzoekers, ingenieurs 
en technici en door het bevorderen van een 
interdisciplinaire samenwerking.

State-of-the-art onderzoeksinfrastructuren 
worden steeds complexer en duurder en 
vaak is hiervoor een integratie van 
uiteenlopende apparatuur, diensten en 
gegevensbronnen vereist, evenals een 
intensieve transnationale samenwerking.
Geen enkel land beschikt zelf over 
voldoende middelen om alle 
onderzoeksinfrastructuren te ondersteunen 
die het nodig heeft. Dankzij de Europese 
benadering van onderzoeksinfrastructuren 
is er de afgelopen jaren opmerkelijke 
vooruitgang geboekt door het voortdurend 
ontwikkelen en uitvoeren van de routekaart 
van het Europees Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (ESFRI), door 
het integreren en openstellen van nationale 
onderzoeksfaciliteiten en door het 
ontwikkelen van e-infrastructuren ter 
bevordering van een digitale Europese 
Onderzoeksruimte. Door de netwerken van 
onderzoeksinfrastructuren in Europa wordt 
het fundament aan menselijk kapitaal 
verstevigd door het aanbieden van 
opleidingen van wereldklasse voor een 
nieuwe generatie onderzoekers, ingenieurs 
en technici en door het bevorderen van een 
interdisciplinaire samenwerking.

Or. en

Amendement 954
Ioannis A. Tsoukalas



PE492.761v01-00 132/182 AM\907534NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

State-of-the-art onderzoeksinfrastructuren 
worden steeds complexer en duurder en 
vaak is hiervoor een integratie van 
uiteenlopende apparatuur, diensten en 
gegevensbronnen vereist, evenals een 
intensieve transnationale samenwerking.
Geen enkel land beschikt zelf over 
voldoende middelen om alle 
onderzoeksinfrastructuren te ondersteunen 
die het nodig heeft. Dankzij de Europese 
benadering van onderzoeksinfrastructuren 
is er de afgelopen jaren opmerkelijke 
vooruitgang geboekt door het uitvoeren 
van de routekaart van het Europees 
Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (ESFRI), door 
het integreren en openstellen van nationale 
onderzoeksfaciliteiten en door het 
ontwikkelen van e-infrastructuren ter 
bevordering van een digitale Europese 
Onderzoeksruimte. Door de netwerken van 
onderzoeksinfrastructuren in Europa wordt 
het fundament aan menselijk kapitaal 
verstevigd door het aanbieden van 
opleidingen van wereldklasse voor een 
nieuwe generatie onderzoekers, ingenieurs 
en technici en door het bevorderen van een 
interdisciplinaire samenwerking.

State-of-the-art onderzoeksinfrastructuren 
worden steeds complexer en duurder en 
vaak is hiervoor een integratie van 
uiteenlopende apparatuur, diensten en 
gegevensbronnen vereist, evenals een 
intensieve transnationale samenwerking.
Geen enkel land beschikt zelf over 
voldoende middelen om alle 
onderzoeksinfrastructuren te ondersteunen 
die het nodig heeft. Dankzij de Europese 
benadering van onderzoeksinfrastructuren 
is er de afgelopen jaren opmerkelijke 
vooruitgang geboekt door het uitvoeren 
van de routekaart van het Europees 
Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (ESFRI), door 
het integreren en openstellen van nationale 
onderzoeksfaciliteiten en door het 
ontwikkelen van e-infrastructuren ter 
bevordering van een digitale, door 
netwerken verbonden Europese 
Onderzoeksruimte. Door de netwerken van 
onderzoeksinfrastructuren in Europa wordt 
het fundament aan menselijk kapitaal 
verstevigd door het aanbieden van 
opleidingen van wereldklasse voor een 
nieuwe generatie onderzoekers, ingenieurs 
en technici en door het bevorderen van een 
interdisciplinaire samenwerking.

Or. en

Amendement 955
Luigi Berlinguer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Middels de vervolgontwikkeling en een Middels de vervolgontwikkeling en een 
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breder gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren op het niveau 
van de Unie wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. Hoewel de
rol van de lidstaten essentieel blijft voor 
het ontwikkelen en financieren van 
onderzoeksinfrastructuren, heeft de Unie 
een belangrijke taak bij het ondersteunen 
van die infrastructuur op EU-niveau, bij het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe faciliteiten, bij het realiseren van 
een brede toegankelijkheid van nationale 
en Europese infrastructuren en bij het 
waarborgen van een samenhangend en 
effectief regionaal, nationaal, Europees en 
internationaal beleid. Het is niet alleen 
noodzakelijk om doublures te voorkomen 
en om het gebruik van faciliteiten te 
coördineren en te rationaliseren, maar om 
de beschikbare middelen ook te bundelen 
zodat de Unie op mondiaal niveau 
eveneens toegang heeft tot het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren.

breder gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren op het niveau 
van de Unie wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. De Unie
heeft een belangrijke taak bij het 
ondersteunen van die infrastructuur op EU-
niveau, bij het bevorderen van de 
ontwikkeling van nieuwe faciliteiten, bij 
het realiseren van een brede 
toegankelijkheid van nationale en Europese 
infrastructuren en bij het waarborgen van 
een samenhangend en effectief regionaal, 
nationaal, Europees en internationaal 
beleid. Het is niet alleen noodzakelijk om 
doublures te voorkomen en om het gebruik 
van faciliteiten te coördineren en te 
rationaliseren, maar om de beschikbare 
middelen ook te bundelen zodat de Unie op 
mondiaal niveau eveneens toegang heeft 
tot het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren.

Or. en

Amendement 956
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Middels de vervolgontwikkeling en een 
breder gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren op het niveau 
van de Unie wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. Hoewel de 
rol van de lidstaten essentieel blijft voor 
het ontwikkelen en financieren van 
onderzoeksinfrastructuren, heeft de Unie 
een belangrijke taak bij het ondersteunen 
van die infrastructuur op EU-niveau, bij het 

Middels de vervolgontwikkeling en een 
breder gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren op het niveau 
van de Unie wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. Hoewel de 
rol van de lidstaten essentieel blijft voor 
het ontwikkelen en financieren van 
onderzoeksinfrastructuren, heeft de Unie 
een belangrijke taak bij het ondersteunen 
van die infrastructuur op EU-niveau, bij het 
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bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe faciliteiten, bij het realiseren van 
een brede toegankelijkheid van nationale 
en Europese infrastructuren en bij het 
waarborgen van een samenhangend en 
effectief regionaal, nationaal, Europees en 
internationaal beleid. Het is niet alleen 
noodzakelijk om doublures te voorkomen 
en om het gebruik van faciliteiten te 
coördineren en te rationaliseren, maar om 
de beschikbare middelen ook te bundelen 
zodat de Unie op mondiaal niveau 
eveneens toegang heeft tot het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren.

bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe faciliteiten in meer afgelegen 
gebieden, bij het realiseren van een brede 
toegankelijkheid van nationale en Europese 
infrastructuren en bij het waarborgen van 
een samenhangend en effectief regionaal, 
nationaal, Europees en internationaal 
beleid. Het is niet alleen noodzakelijk om 
doublures te voorkomen en om het gebruik 
van faciliteiten te coördineren en te 
rationaliseren, maar om de beschikbare 
middelen ook te bundelen zodat de Unie op 
mondiaal niveau eveneens toegang heeft 
tot het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren.

Or. fr

Amendement 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Middels de vervolgontwikkeling en een 
breder gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren op het niveau 
van de Unie wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. Hoewel de 
rol van de lidstaten essentieel blijft voor 
het ontwikkelen en financieren van 
onderzoeksinfrastructuren, heeft de Unie 
een belangrijke taak bij het ondersteunen 
van die infrastructuur op EU-niveau, bij het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe faciliteiten, bij het realiseren van 
een brede toegankelijkheid van nationale 
en Europese infrastructuren en bij het 
waarborgen van een samenhangend en 
effectief regionaal, nationaal, Europees en 
internationaal beleid. Het is niet alleen 
noodzakelijk om doublures te voorkomen 
en om het gebruik van faciliteiten te 

Middels de vervolgontwikkeling en een 
breder gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren op het niveau 
van de Unie wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. Hoewel de 
rol van de lidstaten essentieel blijft voor 
het ontwikkelen en financieren van 
onderzoeksinfrastructuren, heeft de Unie 
een belangrijke taak bij het ondersteunen 
van die infrastructuur op EU-niveau,
bijvoorbeeld bij het coördineren van 
activiteiten van de verschillende 
onderzoeksinfrastructuren, bij het
bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe faciliteiten, bij het realiseren van 
een brede toegankelijkheid van nationale 
en Europese infrastructuren en bij het 
waarborgen van een samenhangend en 
effectief regionaal, nationaal, Europees en 
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coördineren en te rationaliseren, maar om 
de beschikbare middelen ook te bundelen 
zodat de Unie op mondiaal niveau 
eveneens toegang heeft tot het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren.

internationaal beleid. Het is niet alleen 
noodzakelijk om doublures te voorkomen 
en om het gebruik van faciliteiten te 
coördineren en te rationaliseren, maar om 
de beschikbare middelen ook te bundelen 
zodat de Unie op mondiaal niveau 
eveneens toegang heeft tot het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren.

Or. en

Amendement 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Middels de vervolgontwikkeling en een 
breder gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren op het niveau
van de Unie wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. Hoewel de 
rol van de lidstaten essentieel blijft voor 
het ontwikkelen en financieren van 
onderzoeksinfrastructuren, heeft de Unie 
een belangrijke taak bij het ondersteunen 
van die infrastructuur op EU-niveau, bij 
het bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe faciliteiten, bij het realiseren van 
een brede toegankelijkheid van nationale 
en Europese infrastructuren en bij het 
waarborgen van een samenhangend en 
effectief regionaal, nationaal, Europees en 
internationaal beleid. Het is niet alleen
noodzakelijk om doublures te voorkomen
en om het gebruik van faciliteiten te
coördineren en te rationaliseren, maar om 
de beschikbare middelen ook te bundelen 
zodat de Unie op mondiaal niveau 
eveneens toegang heeft tot het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren.

Middels de vervolgontwikkeling en een 
breder gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren op Europees
niveau wordt een significante bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van de 
Europese Onderzoeksruimte. Hoewel de 
rol van de lidstaten essentieel blijft voor 
het ontwikkelen en financieren van 
onderzoeksinfrastructuren, heeft de Unie 
een belangrijke taak bij het ondersteunen 
van die infrastructuur op Europees niveau,
bijvoorbeeld bij het bevorderen van de
coördinatie van de verschillende 
onderzoeksinfrastructuren, bij het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe faciliteiten, bij het realiseren en 
ontwikkelen van een brede 
toegankelijkheid van nationale en Europese 
infrastructuren en bij het waarborgen van 
een samenhangend en effectief regionaal, 
nationaal, Europees en internationaal 
beleid. Het is noodzakelijk om doublures te 
voorkomen, om het gecoördineerd en 
doeltreffend gebruik van faciliteiten aan te
moedigen en waar passend middelen te 
bundelen zodat de Unie op mondiaal 
niveau eveneens toegang heeft tot het 
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gebruik van onderzoeksinfrastructuren..

Or. en

Amendement 959
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Middels de vervolgontwikkeling en een 
breder gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren op het niveau 
van de Unie wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. Hoewel de 
rol van de lidstaten essentieel blijft voor 
het ontwikkelen en financieren van 
onderzoeksinfrastructuren, heeft de Unie 
een belangrijke taak bij het ondersteunen 
van die infrastructuur op EU-niveau, bij 
het bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe faciliteiten, bij het realiseren van 
een brede toegankelijkheid van nationale 
en Europese infrastructuren en bij het 
waarborgen van een samenhangend en 
effectief regionaal, nationaal, Europees en 
internationaal beleid. Het is niet alleen 
noodzakelijk om doublures te voorkomen 
en om het gebruik van faciliteiten te 
coördineren en te rationaliseren, maar om 
de beschikbare middelen ook te bundelen 
zodat de Unie op mondiaal niveau
eveneens toegang heeft tot het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren.

Vervolgontwikkeling op EU-niveau vereist
een doeltreffende prioritering op basis van 
topniveau en de toepassing van 
kwaliteitsnormen op EU-niveau, alsook 
een breder gebruik van de beste
onderzoeksinfrastructuren op het niveau 
van de Unie. Zo wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de tenuitvoerlegging 
en het beheer van de Europese 
Onderzoeksruimte. Hoewel de rol van de 
lidstaten essentieel blijft voor het 
ontwikkelen en financieren van 
onderzoeksinfrastructuren, heeft de Unie 
een belangrijke taak bij het selecteren en
ondersteunen van topinfrastructuren van 
wereldklasse op EU-niveau, bij het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe en geïntegreerde faciliteiten, bij 
het realiseren van een brede 
toegankelijkheid van de beste nationale en 
Europese infrastructuren en bij het 
waarborgen van een samenhangend en 
effectief regionaal, nationaal, Europees en 
internationaal beleid. Het is niet alleen 
noodzakelijk om doublures en 
versnippering te voorkomen en om het 
gebruik van faciliteiten te coördineren en te 
rationaliseren door de nodige evaluatie en 
prioritering, maar om de beschikbare 
middelen ook te bundelen bij de meest 
doeltreffende en EU-relevante faciliteiten,
zodat de Unie op mondiaal niveau toegang 
heeft tot het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren en haar 
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attractiviteit en concurrentievermogen 
kan versterken.

Or. en

Amendement 960
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dat samenwerking op afstand, verwerking 
van grote hoeveelheden gegevens, in-
silico-experimenten en toegang tot 
hulpmiddelen die zich elders bevinden, 
mogelijk worden, houdt in dat ICT-
infrastructuur de wetenschap helpt 
veranderen. Het is dan ook waarschijnlijk 
dat een groot deel van de begroting voor 
deze specifieke doelstelling naar 
e-infrastructuur moet gaan.

Or. en

Motivering

ICT en e-infrastructuur zijn essentieel, maar aangezien de kosten van technologische 
ontwikkelingen snel veranderen, is het wellicht niet passend om zich op een percentage van de 
financiering vast te pinnen.

Amendement 961
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ICT heeft de wetenschap de afgelopen 
jaren voortdurend veranderd, doordat zij 
samenwerking op afstand, verwerking van 
grote hoeveelheden gegevens, in-silico-
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experimenten en toegang tot 
hulpmiddelen die zich elders bevinden, 
mogelijk heeft gemaakt. Daardoor wordt 
onderzoek steeds vaker transnationaal en 
interdisciplinair, wat ICT-infrastructuren 
vereist die, net zoals de wetenschap zelf, 
supranationaal zijn. Daarom moet 38% 
van de begroting voor deze specifieke 
doelstelling naar onderzoek en innovatie 
op het vlak van e-infrastructuren gaan.

Or. en

Amendement 962
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De schaalvoordelen en het bredere 
toepassingsgebied die dankzij de Europese 
benadering van de bouw, het gebruik en 
het beheer van onderzoeksinfrastructuren
(inclusief e-infrastructuren) mogelijk zijn, 
geven een significante impuls aan het
optimaal benutten van het Europese 
onderzoeks- en innovatiepotentieel.

De schaalvoordelen en het bredere 
toepassingsgebied die dankzij de Europese 
benadering van de bouw, het gebruik en 
het beheer van onderzoeksinfrastructuren
(inclusief e-infrastructuren) mogelijk zijn, 
geven een significante impuls het Europese 
onderzoeks- en innovatiepotentieel
optimaal te benutten en de EU op 
internationaal niveau concurrerender te 
maken.

Or. en

Amendement 963
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De schaalvoordelen en het bredere 
toepassingsgebied die dankzij de Europese 

De schaalvoordelen en het bredere 
toepassingsgebied die dankzij een 
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benadering van de bouw, het gebruik en 
het beheer van onderzoeksinfrastructuren
(inclusief e-infrastructuren) mogelijk zijn, 
geven een significante impuls aan het 
optimaal benutten van het Europese 
onderzoeks- en innovatiepotentieel.

gemeenschappelijke en geprioriteerde
Europese benadering van de bouw, het
beheer en het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren van topniveau 
en wereldklasse (inclusief e-
infrastructuren) mogelijk zijn, geven een 
significante impuls aan het optimaal 
benutten van het Europese onderzoeks- en 
innovatiepotentieel.

Or. en

Amendement 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op het 
ontwikkelen van de Europese 
onderzoeksinfrastructuren met het oog op 
2020 en daarna, waarbij hun 
innovatiepotentieel en het menselijk 
kapitaal wordt ondersteund en de 
tenuitvoerlegging van het Europese beleid 
voor onderzoeksinfrastructuren wordt 
bevorderd.

De activiteiten zijn gericht op het 
ontwikkelen van de Europese 
onderzoeksinfrastructuren met het oog op 
2020 en daarna, waarbij hun 
innovatiepotentieel en personele middelen 
worden ondersteund en de 
tenuitvoerlegging van het Europese beleid 
voor onderzoeksinfrastructuren wordt 
bevorderd.

Or. en

Amendement 965
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op het 
ontwikkelen van de Europese 
onderzoeksinfrastructuren met het oog op 
2020 en daarna, waarbij hun 

De activiteiten zijn gericht op het
selecteren, ontwikkelen en ondersteunen
van de beste bestaande en nieuwe
Europese onderzoeksinfrastructuren met 
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innovatiepotentieel en het menselijk 
kapitaal wordt ondersteund en de 
tenuitvoerlegging van het Europese beleid 
voor onderzoeksinfrastructuren wordt 
bevorderd.

het oog op 2020 en daarna, waarbij hun 
innovatiepotentieel en het menselijk 
kapitaal wordt ondersteund en de 
tenuitvoerlegging van het Europese beleid 
voor onderzoeksinfrastructuren wordt 
bevorderd.

Or. en

Amendement 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Oprichting van een database betreffende 
de resultaten van onderzoek en innovatie
Doel is een database betreffende de 
resultaten van onderzoek en innovatie op 
te richten en open te stellen. Deze zal 
openstaan voor internationale 
samenwerking. Onderzoeksgroepen en 
ondernemingen kunnen inhoud in deze 
database invoeren zodat een markt van 
innovatie en samenwerking op gang kan 
worden gebracht en de samenkomst van 
mogelijke partners wordt gestimuleerd.

Or. en

Amendement 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is het waarborgen van de 
tenuitvoerlegging en het gebruik van het 
ESFRI en andere 
onderzoeksinfrastructuren van 

Doel is het waarborgen van de 
tenuitvoerlegging en het gebruik van en de 
transnationale toegang tot het ESFRI en 
andere onderzoeksinfrastructuren van 
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wereldklasse, met inbegrip van de 
ontwikkeling van regionale 
partnerfacilteiten, de integratie van en 
toegang tot nationale 
onderzoeksinfrastructuren, en de 
ontwikkeling, implementatie en het gebruik 
van e-infrastructuren.

wereldklasse, de financiering van de 
exploitatiekosten met Europese 
meerwaarde (transnationale 
coördinatieactiviteiten, transnationale 
toegang, upgrades), met inbegrip van de 
ontwikkeling van regionale 
partnerfacilteiten, de integratie van en 
toegang tot nationale 
onderzoeksinfrastructuren, en de 
ontwikkeling, implementatie en het gebruik 
van e-infrastructuren.

Or. en

Amendement 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is het waarborgen van de 
tenuitvoerlegging en het gebruik van het 
ESFRI en andere 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse, met inbegrip van de 
ontwikkeling van regionale 
partnerfacilteiten, de integratie van en 
toegang tot nationale 
onderzoeksinfrastructuren, en de 
ontwikkeling, implementatie en het gebruik 
van e-infrastructuren.

Doel is het waarborgen van de
voorbereiding, de oprichting, de
tenuitvoerlegging en het gebruik van het 
ESFRI en andere 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse, met inbegrip van de 
ontwikkeling van regionale 
partnerfacilteiten, de integratie van en 
toegang tot nationale 
onderzoeksinfrastructuren, zodat Europese 
wetenschappers deze, ongeacht waar zij 
zich bevinden, kunnen gebruiken om 
toponderzoek te verrichten, en de 
ontwikkeling, implementatie en het gebruik 
van e-infrastructuren wanneer EU-
maatregelen veel meerwaarde opleveren.

Or. en

Amendement 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
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Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is het waarborgen van de 
tenuitvoerlegging en het gebruik van het 
ESFRI en andere 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse, met inbegrip van de 
ontwikkeling van regionale 
partnerfacilteiten, de integratie van en 
toegang tot nationale 
onderzoeksinfrastructuren, en de 
ontwikkeling, implementatie en het gebruik 
van e-infrastructuren.

Doel is het waarborgen van de 
tenuitvoerlegging en het gebruik van het 
ESFRI en andere 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse, met inbegrip van de 
ontwikkeling van regionale 
partnerfacilteiten, de integratie van en 
toegang tot nationale 
onderzoeksinfrastructuren van pan-
Europees en regionaal belang, en de 
ontwikkeling, implementatie en het gebruik 
van e-infrastructuren.

Or. en

Amendement 970
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is het waarborgen van de 
tenuitvoerlegging en het gebruik van het 
ESFRI en andere 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse, met inbegrip van de 
ontwikkeling van regionale 
partnerfacilteiten, de integratie van en 
toegang tot nationale 
onderzoeksinfrastructuren, en de 
ontwikkeling, implementatie en het gebruik 
van e-infrastructuren.

Doel is het waarborgen van de selectie, de
tenuitvoerlegging en het gebruik van het 
ESFRI en andere 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse, met inbegrip van de 
ontwikkeling van regionale 
partnerfacilteiten van topniveau, steun 
voor vrije toegang op EU-niveau tot de
meest relevante en excellente nationale 
onderzoeksinfrastructuren, de integratie
daarvan in over de EU verspreide 
infrastructuren, en de ontwikkeling, 
implementatie en het gebruik van e-
infrastructuren.

Or. en



AM\907534NL.doc 143/182 PE492.761v01-00

NL

Amendement 971
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – letter b – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Ondersteunen van het 
innovatiepotentieel van 
onderzoeksinfrastructuren en van het 
bijbehorende menselijk kapitaal

(b) Ondersteunen van het 
innovatiepotentieel van de voor de EU 
relevante onderzoeksinfrastructuren en van 
het bijbehorende menselijk kapitaal door 
steun op grond van topniveau en pan-
Europese relevantie

Or. en

Amendement 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is onderzoeksinfrastructuren te 
stimuleren om vroegtijdig nieuwe 
technologieën toe te passen, om O&O-
partnerschappen met het bedrijfsleven te 
bevorderen, om het industriële gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren te faciliteren en 
om het creëren van innovatieclusters te 
stimuleren. In het kader van deze activiteit 
wordt ook steun verleend aan opleidingen 
en/of uitwisselingen van personeel en aan 
het exploiteren van 
onderzoeksinfrastructuren.

Doel is onderzoeksinfrastructuren te 
stimuleren om vroegtijdig nieuwe 
technologieën toe te passen, om O&O-
partnerschappen met het bedrijfsleven te 
bevorderen, om het industriële gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren te faciliteren en 
om het creëren van innovatieclusters te 
stimuleren. In het kader van deze activiteit 
wordt ook steun verleend aan opleidingen 
en/of uitwisselingen van personeel en aan 
het exploiteren van 
onderzoeksinfrastructuren. Synergie en 
samenhang met de Marie Skłodowska-
Curie-acties en de kennis- en 
innovatiegemeenschappen van het EIT 
wordt aangemoedigd.

Or. en
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Amendement 973
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is onderzoeksinfrastructuren te 
stimuleren om vroegtijdig nieuwe 
technologieën toe te passen, om O&O-
partnerschappen met het bedrijfsleven te 
bevorderen, om het industriële gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren te faciliteren en 
om het creëren van innovatieclusters te 
stimuleren. In het kader van deze activiteit 
wordt ook steun verleend aan opleidingen 
en/of uitwisselingen van personeel en aan 
het exploiteren van 
onderzoeksinfrastructuren.

Doel is onderzoeksinfrastructuren te 
stimuleren om vroegtijdig nieuwe, 
baanbrekende technologieën toe te passen, 
om O&O-partnerschappen met het 
bedrijfsleven te bevorderen, om het 
industriële gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren te faciliteren en 
om hun bijdrage aan het creëren van 
innovatieclusters te stimuleren. In het 
kader van deze activiteit wordt ook steun 
verleend aan opleidingen en/of 
uitwisselingen van personeel en aan het 
exploiteren van onderzoeksinfrastructuren
op internationaal niveau.

Or. en

Amendement 974
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – letter c – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Versterken van het Europese beleid 
voor onderzoeksinfrastructuren en van de 
internationale samenwerking

(c) Versterken van het Europese beleid 
voor onderzoeksinfrastructuren en van de 
internationale samenwerking, ook door de 
invoering van onafhankelijke collegiale 
toetsing op hoog niveau en prioritering

Or. en
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Amendement 975
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is partnerschappen tussen de 
betrokken beleidsmakers en 
financieringsorganen te ondersteunen, 
instrumenten voor de besluitvorming in 
kaart te brengen en te monitoren en de 
internationale samenwerking te 
bevorderen.

Doel is partnerschappen tussen de 
betrokken beleidsmakers en 
financieringsorganen te ondersteunen, 
instrumenten voor de besluitvorming in 
kaart te brengen en te monitoren en de 
internationale samenwerking te 
bevorderen. De Europese 
onderzoeksinfrastructuren krijgen steun 
bij hun activiteiten op het vlak van 
internationale betrekkingen en worden 
geraadpleegd bij de opstelling van de 
Europese strategie voor internationale 
samenwerking op het vlak van onderzoek.

Or. en

Amendement 976
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is partnerschappen tussen de 
betrokken beleidsmakers en 
financieringsorganen te ondersteunen, 
instrumenten voor de besluitvorming in 
kaart te brengen en te monitoren en de 
internationale samenwerking te 
bevorderen.

Doel is partnerschappen tussen de 
betrokken beleidsmakers en 
financieringsorganen te ondersteunen, 
instrumenten voor de besluitvorming in 
kaart te brengen en te monitoren, en
onafhankelijke evaluatie op hoog niveau 
en besluitvorming op basis van topniveau 
toe te passen.

Or. en
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Amendement 977
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – letter c – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationale en regionale fondsen moeten 
ten volle worden ingezet om 
capaciteitsopbouw in 
onderzoeksinfrastructuur te steunen.

Or. en

Amendement 978
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. WETENSCHAP VOOR EN MET 
DE SAMENLEVING, NAAR 
VERANTWOORDE WETENSCHAP EN 
INNOVATIE
4 ter. 1. Specifieke doelstellingen
De specifieke doelstelling bestaat erin een 
effectieve samenwerking tot stand te 
brengen tussen de wetenschap en de 
samenleving, om nieuw talent te 
rekruteren voor wetenschappelijke 
beroepen en om excellente wetenschap te 
koppelen aan maatschappelijk bewustzijn 
en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.
De snelle vooruitgang van het moderne 
wetenschappelijke onderzoek en de 
innovatie hebben belangrijke ethische, 
juridische en maatschappelijke 
vraagstukken opgeworpen in het kader 
waarvan de wetenschap en de 
samenleving nauwer moeten 
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samenwerken en zich sterker moeten 
inzetten.
Om de juiste oplossingen te kunnen 
vinden om het hoofd te bieden aan de 
uitdagingen waarmee Europa momenteel 
geconfronteerd wordt, moeten zoveel 
mogelijk verschillende actoren betrokken 
worden bij het onderzoeks- en 
innovatieproces. De samenwerking tussen 
wetenschap en samenleving is traditioneel 
altijd beperkt gebleven tot een top-down 
overdracht van kennis in één richting: 
van deskundigen op burgers. Als we 
willen evolueren naar een open, 
doeltreffende en democratische 
kennismaatschappij, moet de overstap 
gemaakt worden naar een 
tweerichtingsdialoog en actieve 
samenwerking, die verder reikt dan het 
traditionele wetenschapsonderricht of de 
huidige opvatting dat burgers enkel 
consumenten van wetenschappelijke 
bevindingen zijn. Deze dialoog en actieve 
samenwerking zullen er ongetwijfeld toe 
leiden dat de wetenschap en de 
innovatiesector in de toekomst op een 
meer verantwoordelijke manier te werk 
zullen gaan.
De Unie heeft al haar talenten nodig om 
haar concurrentievermogen in de 
mondiale economie te vergroten. 
Creatieve mensen zijn overal. Om de 1 
miljoen extra onderzoekers te vinden die 
Europa tegen 2020 nodig heeft om de 
doelstelling van een O&O-intensiteit van 
3% van het bbp te bereiken, moeten 
jongeren in de Unie een loopbaan in de 
wetenschap nastreven en moeten er 
diverse arbeidskrachten van beide 
geslachten worden aangetrokken.
Het is de laatste tijd echter steeds 
moeilijker om een groter deel van de 
jongeren warm te maken voor wetenschap 
en technologie, en het is een steeds groter 
probleem in Europa dat getalenteerde 
jongeren niet voor een loopbaan in die 
sectoren kiezen. Voorts is het eveneens 
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noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
mensen die voor een wetenschappelijke of 
technologische loopbaan gekozen hebben, 
enthousiast en gemotiveerd blijven en de 
kans krijgen om zichzelf te ontplooien, 
zonder dat zij daarvoor uit hun discipline 
moeten stappen.
Het evenwicht tussen mannen en vrouwen 
is ook duidelijk verstoord in de 
wetenschappelijke sector. Als Europa 
ervoor wil zorgen dat het een doeltreffend 
en efficiënt onderzoeks- en 
innovatieprogramma financiert, moet het 
bijzondere aandacht schenken aan de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
de wetenschap en aan het feit dat 
genderverschillen onvoldoende worden 
meegenomen in onderzoek.
4 ter. 2. Beweegreden en EU-meerwaarde
Betere samenwerking tussen wetenschap 
en samenleving met het oog op meer 
maatschappelijke en politieke steun voor 
wetenschap en technologie in alle 
lidstaten wordt een steeds belangrijker 
probleem, dat enkel aangescherpt wordt 
door de huidige economische crisis: in 
democratische samenlevingen moet er, om 
van wetenschap een prioriteit te maken bij 
overheidsinvesteringen, een groot 
maatschappelijk en politiek draagvlak zijn 
waarbinnen wetenschap hoog 
aangeschreven staat, moeten mensen op 
de hoogte zijn van de processen die 
worden toegepast en moeten zij de 
bijdrage van wetenschap aan kennis, de 
samenleving en economische vooruitgang 
weten te erkennen. De voorwaarden voor 
dit vertrouwen kunnen niet top-down 
worden geschapen.
Dit kan alleen worden bewerkstelligd als 
er een succesvolle, rijke dialoog en actieve 
samenwerking tussen wetenschap en 
samenleving worden opgezet met het oog 
op een meer verantwoordelijke 
wetenschap en de ontwikkeling van beleid 
dat relevanter is voor de burgers. Het 
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diverse "natuurlijke laboratorium" dat 
Europa is en de verschillende visies die 
overal op het continent opduiken, zorgen 
voor een meerwaarde die dialoog tussen 
de verschillende actoren nog belangrijker 
maakt.
Bovendien zal het op dergelijke 
interactieve wijze bevorderen van een 
wetenschapscultuur in Europa de 
democratische en humanistische waarden 
versterken en de belangstelling voor 
wetenschap en technologie helpen 
aanscherpen. De leefbaarheid van een 
Europees wetenschaps- en 
technologiestelsel is afhankelijk van zijn 
vermogen om talent en ideeën van waar 
dan ook te benutten.
4 ter. 3. De activiteiten in grote lijnen
De te treffen maatregelen moeten erop 
gericht zijn nieuw talent warm te maken 
voor wetenschappelijke en technologische 
studies in Europese samenlevingen en 
moeten de genderkloof bij het personeel 
dat actief is in de wetenschappelijke sector 
in de EU dichten. Er wordt tevens 
voorzien in steun om onze capaciteit te 
vergroten om wetenschappelijke en 
technologische kennis en methodes te 
integreren in besluitvormingsprocessen, 
mechanismen te ontwikkelen waarmee de 
sociale waardering van wetenschappelijke 
studierichtingen vergroot en verruimd 
kan worden, ervoor te zorgen dat 
populistische bewegingen die tegen 
wetenschap zijn niet langer ongestoord 
hun gang kunnen gaan en dat ethische en 
sociale waarden meegenomen worden in 
het hele innovatieproces.
De activiteiten zijn erop gericht:
(a) maatschappelijke betrokkenheid in 
wetenschap en innovatie te steunen en 
transdisciplinair onderzoek en innovatie 
te bevorderen, en met name de participatie 
van burgers in onderzoek en innovatie te 
steunen;



PE492.761v01-00 150/182 AM\907534NL.doc

NL

(b) gendergelijkheid te bevorderen, in het 
bijzonder door veranderingen in de 
organisatie van onderzoeksinstellingen en 
in de inhoud en opzet van 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen. 
Dit omvat de verschillende dimensies van 
gendergelijkheid, met name zorgen voor 
gelijkheid in onderzoeksloopbanen en 
besluitvorming rekening houden met de 
genderdimensie in de inhoud van 
onderzoek en innovatie;
(c) burgers beter te informeren over 
wetenschap, via formeel en informeel 
wetenschappelijk onderricht en het 
verspreiden van op wetenschap 
gebaseerde activiteiten, met name in 
wetenschapscentra en musea, aangezien 
dat absoluut noodzakelijk is voor de 
ontwikkeling van de toekomstige 
samenleving en voor co-existentie in een 
democratie, wetenschappelijke en 
technologische loopbanen opnieuw 
aantrekkelijk te maken voor jongeren en 
duurzame interactie tussen scholen, 
onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties te 
bevorderen;
(d) een ethisch kader voor onderzoek en 
innovatie te bevorderen op basis van de 
ethische grondbeginselen, waaronder de 
beginselen in het Handvest van de 
grondrechten en alle desbetreffende 
wetgeving en verdragen van de Unie;
(e) de vrije toegang tot wetenschappelijke 
resultaten (met name publicaties en 
gegevens) te bevorderen om voor 
transparantie en vertrouwen tussen de 
actoren te zorgen en wetenschappelijke 
excellentie en economisch 
concurrentievermogen te bevorderen;
(f) een goverancekader voor verantwoord 
onderzoek en innovatie te ontwikkelen dat 
de maatschappelijke actoren 
(onderzoekers, maatschappelijk 
middenveld, bedrijfsleven en 
beleidsmakers) aanmoedigt gedurende het 
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gehele onderzoeks- en innovatieproces 
samen te werken om dit, alsmede de 
resultaten en de impact ervan, beter af te 
stemmen op de verwachtingen, behoeften 
en waarden van de samenleving;
(g) de kennis over wetenschappelijke 
communicatie te vergroten om de kwaliteit 
en doeltreffendheid van contacten tussen 
wetenschappers, algemene media en de 
bevolking te verbeteren en de perceptie 
van wetenschap door de burgers te 
monitoren.

Or. en

Amendement 979
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. TOPKWALITEIT VERSPREIDEN 
EN DE DEELNAME VERBREDEN
4 bis. 3. De activiteiten in grote lijnen
(m) Ondersteunen van de deelname aan 
lopende projecten van extra partners die 
gevestigd zijn in landen die nog niet in het 
bestaande consortium aanwezig zijn, met 
als doel het deskundigheidsniveau te 
verhogen, het toepassingsgebied uit te 
breiden en de ontwikkelingen te 
bespoedigen.

Or. en

Amendement 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. TOPKWALITEIT VERSPREIDEN 
EN DE DEELNAME VERBREDEN
De activiteiten in grote lijnen:
Ondersteunen van de deelname van extra 
partners die gevestigd zijn in landen die 
nog niet in het bestaande consortium 
aanwezig zijn.

Or. en

Amendement 981
Philippe Lamberts

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is het in stand 
houden en opbouwen van een wereldwijd 
leiderschap in ontsluitende technologieën
en ruimteonderzoek en innovatie als 
fundament voor het concurrentievermogen 
voor een breed scala aan bestaande en 
opkomende industrieën en sectoren.

De specifieke doelstelling is het in stand 
houden en opbouwen van een wereldwijd 
leiderschap door onderzoek en innovatie
in ontsluitende technologieën als 
fundament voor het concurrentievermogen 
voor een breed scala aan bestaande en 
opkomende industrieën en sectoren.

Or. en

Amendement 982
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De mondiale bedrijfsomgeving is aan 
snelle veranderingen onderhevig en de 
Europa 2020-doelstellingen voor een 

De mondiale bedrijfsomgeving is aan 
snelle veranderingen onderhevig en de 
Europa 2020-doelstellingen voor een 
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slimme, duurzame en inclusieve groei 
brengen uitdagingen en mogelijkheden 
voor het Europese bedrijfsleven met zich 
mee. Europa moet het innovatietempo 
verhogen door de ontwikkelde kennis te 
transformeren om de bestaande producten, 
diensten en markten te ondersteunen en te 
verbeteren en om nieuwe producten, 
diensten en markten te creëren. Innovatie 
moet op een zo breed mogelijke manier 
worden geëxploiteerd waarbij verder wordt 
gekeken dan technologie alleen en ook 
commerciële, organisatorische en sociale 
aspecten in aanmerking worden genomen.

slimme, duurzame en inclusieve groei 
brengen uitdagingen en mogelijkheden 
voor het Europese bedrijfsleven met zich 
mee. Europa moet het innovatietempo 
verhogen door de ontwikkelde kennis te 
transformeren om de kwaliteit en 
duurzaamheid van bestaande producten, 
diensten en markten te ondersteunen en te 
verbeteren en om nieuwe producten, 
diensten en markten te creëren. Innovatie 
moet op een zo breed mogelijke manier 
worden geëxploiteerd waarbij verder wordt 
gekeken dan technologie alleen en ook 
commerciële, organisatorische en sociale 
aspecten in aanmerking worden genomen.

Or. en

Amendement 983
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De mondiale bedrijfsomgeving is aan 
snelle veranderingen onderhevig en de 
Europa 2020-doelstellingen voor een 
slimme, duurzame en inclusieve groei 
brengen uitdagingen en mogelijkheden 
voor het Europese bedrijfsleven met zich 
mee. Europa moet het innovatietempo 
verhogen door de ontwikkelde kennis te 
transformeren om de bestaande producten, 
diensten en markten te ondersteunen en te 
verbeteren en om nieuwe producten, 
diensten en markten te creëren. Innovatie 
moet op een zo breed mogelijke manier 
worden geëxploiteerd waarbij verder wordt 
gekeken dan technologie alleen en ook 
commerciële, organisatorische en sociale 
aspecten in aanmerking worden genomen.

De mondiale bedrijfsomgeving is aan 
snelle veranderingen onderhevig en de 
Europa 2020-doelstellingen voor een 
slimme, duurzame en inclusieve groei 
brengen uitdagingen en mogelijkheden 
voor het Europese bedrijfsleven met zich 
mee. Europa moet het innovatietempo 
verhogen door de ontwikkelde kennis te 
transformeren om de bestaande producten, 
diensten en markten te ondersteunen en te 
verbeteren en om nieuwe producten, 
diensten en markten te creëren. Innovatie 
moet op een zo breed mogelijke manier 
worden geëxploiteerd waarbij verder wordt 
gekeken dan technologie alleen en ook 
commerciële, organisatorische, sociale en
veiligheidsaspecten in aanmerking worden 
genomen.

Or. en
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Amendement 984
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om in de voorhoede van de mondiale 
concurrentie te kunnen blijven opereren op 
basis van een sterk technologisch 
fundament en industriële capaciteiten zijn 
op de volgende gebieden strategische 
investeringen in onderzoek, ontwikkeling, 
validering en proefprojecten vereist: 
informatie- en communicatietechnologieën
(ICT), nanotechnologieën, geavanceerde 
materialen, biotechnologie, geavanceerde 
productie en verwerking en 
ruimtetechnologie.

Om in de voorhoede van de mondiale 
concurrentie te kunnen blijven opereren op 
basis van een sterk technologisch 
fundament en industriële capaciteiten zijn 
op de volgende gebieden strategische 
investeringen in onderzoek, ontwikkeling, 
validering en proefprojecten vereist: 
informatie- en communicatietechnologieën
(ICT), nanotechnologieën, geavanceerde 
materialen, technologie voor 
hernieuwbare energie, biotechnologie,
geavanceerde productie en verwerking en 
ruimtetechnologie.

Or. en

Motivering

De EU heeft aan de wieg van innovatie op het vlak van hernieuwbare energie gestaan en de 
Europese hernieuwbare-energiesector vertegenwoordigt een groeiend aantal banen en grote 
en toenemende exportmogelijkheden, en blijft een leiderspositie in de wereld innemen. Als 
Europa zijn voorsprong en leiderspositie wil behouden, moet de EU zijn hernieuwbare-
energiesector blijven ondersteunen met onderzoek en ontwikkeling.

Amendement 985
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om in de voorhoede van de mondiale 
concurrentie te kunnen blijven opereren op 
basis van een sterk technologisch 
fundament en industriële capaciteiten zijn 

Om in de voorhoede van de mondiale 
concurrentie te kunnen blijven opereren op 
basis van een sterk technologisch 
fundament en industriële capaciteiten zijn 
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op de volgende gebieden strategische 
investeringen in onderzoek, ontwikkeling, 
validering en proefprojecten vereist: 
informatie- en communicatietechnologieën
(ICT), nanotechnologieën, geavanceerde 
materialen, biotechnologie, geavanceerde 
productie en verwerking en 
ruimtetechnologie.

op de volgende gebieden strategische 
investeringen in onderzoek, ontwikkeling, 
validering en proefprojecten vereist: 
informatie- en communicatietechnologieën
(ICT), nanotechnologieën,
kwantumtechnologie, geavanceerde 
materialen, biotechnologie, geavanceerde 
productie en verwerking en 
ruimtetechnologie.

Or. en

Amendement 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om in de voorhoede van de mondiale 
concurrentie te kunnen blijven opereren op 
basis van een sterk technologisch 
fundament en industriële capaciteiten zijn 
op de volgende gebieden strategische 
investeringen in onderzoek, ontwikkeling, 
validering en proefprojecten vereist: 
informatie- en communicatietechnologieën
(ICT), nanotechnologieën, geavanceerde 
materialen, biotechnologie, geavanceerde 
productie en verwerking en 
ruimtetechnologie.

Om in de voorhoede van de mondiale 
concurrentie te kunnen blijven opereren op 
basis van een sterk technologisch 
fundament en industriële capaciteiten zijn 
op de volgende gebieden strategische 
investeringen in onderzoek, ontwikkeling, 
validering en proefprojecten vereist: 
informatie- en communicatietechnologieën
(ICT), nanotechnologieën, geavanceerde 
materialen, biotechnologie,
watertechnologie, geavanceerde productie 
en verwerking en ruimtetechnologie.

Or. en

Amendement 987
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om in de voorhoede van de mondiale Om in de voorhoede van de mondiale 
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concurrentie te kunnen blijven opereren op 
basis van een sterk technologisch 
fundament en industriële capaciteiten zijn 
op de volgende gebieden strategische 
investeringen in onderzoek, ontwikkeling, 
validering en proefprojecten vereist: 
informatie- en communicatietechnologieën
(ICT), nanotechnologieën, geavanceerde 
materialen, biotechnologie, geavanceerde 
productie en verwerking en 
ruimtetechnologie.

concurrentie te kunnen blijven opereren op 
basis van een sterk technologisch 
fundament en industriële capaciteiten zijn 
op de volgende gebieden strategische 
investeringen in onderzoek, ontwikkeling, 
validering en proefprojecten vereist: 
informatie- en communicatietechnologieën
(ICT), nanotechnologieën, kwantumoptica,
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde productie en verwerking, 
robotica en ruimtetechnologie.

Or. de

Amendement 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het succesvol leren beheersen en 
gebruiken van ontsluitende technologieën 
door de Europese industrie is een cruciale 
factor om de Europese productiviteit en 
innovatiecapaciteit te versterken en om te 
waarborgen dat de EU niet alleen over een 
geavanceerde, duurzame en concurrerende 
economie beschikt, maar ook over een 
mondiaal leiderschap in hi-tech-
applicatiesectoren. Daarnaast moet de EU 
effectieve oplossingen kunnen ontwikkelen 
voor maatschappelijke uitdagingen. Het 
ingrijpende karakter van dergelijke 
activiteiten kan een impuls geven aan 
nieuwe ontwikkelingen door 
complementaire uitvindingen en 
applicaties, waardoor deze technologieën 
een hoger rendement van de investeringen 
mogelijk maken dan welk ander gebied dan 
ook.

Het succesvol leren beheersen en 
gebruiken van ontsluitende technologieën 
door de Europese industrie is een cruciale 
factor om de Europese productiviteit en 
innovatiecapaciteit te versterken en om te 
waarborgen dat de EU niet alleen over een 
geavanceerde, duurzame en concurrerende 
economie beschikt, maar ook over een 
mondiaal leiderschap in hi-tech-
applicatiesectoren. Daarnaast moet de EU 
effectieve oplossingen kunnen ontwikkelen 
voor maatschappelijke uitdagingen. Het 
ingrijpende karakter van dergelijke 
activiteiten kan een impuls geven aan 
nieuwe ontwikkelingen door 
complementaire uitvindingen en 
applicaties, waardoor deze technologieën 
een hoger rendement van de investeringen 
mogelijk maken dan welk ander gebied dan 
ook. De ontwikkeling van aanvullende 
proefprojecten en spin-offs van 
onderzoeksprojecten wordt ondersteund 
met flexibele instrumenten zoals open 
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oproepen.

Or. en

Amendement 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het succesvol leren beheersen en 
gebruiken van ontsluitende technologieën 
door de Europese industrie is een cruciale 
factor om de Europese productiviteit en 
innovatiecapaciteit te versterken en om te 
waarborgen dat de EU niet alleen over een 
geavanceerde, duurzame en concurrerende 
economie beschikt, maar ook over een 
mondiaal leiderschap in hi-tech-
applicatiesectoren. Daarnaast moet de EU 
effectieve oplossingen kunnen ontwikkelen 
voor maatschappelijke uitdagingen. Het 
ingrijpende karakter van dergelijke 
activiteiten kan een impuls geven aan 
nieuwe ontwikkelingen door 
complementaire uitvindingen en 
applicaties, waardoor deze technologieën 
een hoger rendement van de investeringen 
mogelijk maken dan welk ander gebied dan 
ook.

Het succesvol leren beheersen en 
gebruiken van ontsluitende technologieën 
door de Europese industrie is een cruciale 
factor om de Europese productiviteit en 
innovatiecapaciteit te versterken en om te 
waarborgen dat de EU niet alleen over een 
geavanceerde, duurzame en concurrerende 
economie beschikt, maar ook over een 
mondiaal leiderschap in hi-tech-
applicatiesectoren. Daarnaast moet de EU 
effectieve oplossingen kunnen ontwikkelen 
voor maatschappelijke uitdagingen. Het 
ingrijpende karakter van dergelijke 
activiteiten kan een impuls geven aan 
nieuwe ontwikkelingen door 
complementaire uitvindingen en 
applicaties, waardoor deze technologieën 
een hoger rendement van de investeringen 
mogelijk maken dan welk ander gebied dan 
ook. De ontwikkeling van spin-offs van 
onderzoeksprojecten wordt ondersteund 
met flexibele instrumenten zoals open 
oproepen.

Or. en

Amendement 990
Philippe Lamberts

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het succesvol leren beheersen en 
gebruiken van ontsluitende technologieën 
door de Europese industrie is een cruciale 
factor om de Europese productiviteit en 
innovatiecapaciteit te versterken en om te 
waarborgen dat de EU niet alleen over een 
geavanceerde, duurzame en concurrerende 
economie beschikt, maar ook over een 
mondiaal leiderschap in hi-tech-
applicatiesectoren. Daarnaast moet de EU 
effectieve oplossingen kunnen ontwikkelen 
voor maatschappelijke uitdagingen. Het 
ingrijpende karakter van dergelijke 
activiteiten kan een impuls geven aan 
nieuwe ontwikkelingen door 
complementaire uitvindingen en 
applicaties, waardoor deze technologieën 
een hoger rendement van de investeringen 
mogelijk maken dan welk ander gebied dan 
ook.

Het succesvol leren beheersen en 
gebruiken van ontsluitende technologieën 
door de Europese industrie is een cruciale 
factor om de Europese productiviteit en 
innovatiecapaciteit te versterken en om te 
waarborgen dat de EU niet alleen over een 
geavanceerde, duurzame en concurrerende 
economie beschikt, maar ook over een 
mondiaal leiderschap in hi-tech-
applicatiesectoren. Daarnaast moet de EU 
effectieve en duurzame oplossingen 
kunnen ontwikkelen voor maatschappelijke 
uitdagingen. Het ingrijpende karakter van 
dergelijke activiteiten kan een impuls 
geven aan nieuwe ontwikkelingen door 
complementaire uitvindingen en 
applicaties, waardoor deze technologieën 
een hoger rendement van de investeringen 
mogelijk maken dan welk ander gebied dan 
ook.

Or. en

Amendement 991
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze activiteiten leveren een bijdrage aan 
het verwezenlijken van de kerninitiatieven 
van Europa 2020 op het gebied van de 
"Innovatie-Unie", een 
"Hulpbronnenefficiënt Europa", een 
"Industriebeleid in een tijd van 
mondialisering" en een "Digitale agenda 
voor Europa". Daarnaast wordt een 
bijdrage geleverd aan de doelstellingen van 
het ruimtevaartbeleid van de Unie.

Deze activiteiten leveren een bijdrage aan 
het verwezenlijken van de kerninitiatieven 
van Europa 2020 op het gebied van de 
"Innovatie-Unie", een 
"Hulpbronnenefficiënt Europa", een 
"Industriebeleid in een tijd van 
mondialisering" en een "Digitale agenda 
voor Europa". Daarnaast wordt een 
bijdrage geleverd aan de doelstellingen van
de veiligheidsstrategie en het 
ruimtevaartbeleid van de Unie.
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Or. en

Amendement 992
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten in het kader van 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" worden voornamelijk 
gebaseerd op de onderzoeks- en 
innovatieagenda's zoals die door de 
industrie en het bedrijfsleven samen met
de onderzoeksgemeenschap zijn 
vastgesteld. Hierbij wordt een grote 
nadruk gelegd op de hefboomwerking om 
investeringen uit de particuliere sector aan 
te trekken.

De activiteiten in het kader van 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" worden voornamelijk 
gebaseerd op de onderzoeks- en 
innovatieagenda's zoals die samen met de 
industrie en het bedrijfsleven, de 
onderzoeksgemeenschap en andere 
stakeholders zoals maatschappelijke 
organisaties zijn vastgesteld; de 
activiteiten richten zich niet alleen op 
aanpak van gemeenschappelijke 
behoeften en problemen in de specifieke 
sector maar ook op ondersteuning bij de 
invulling van beleidsdoelstellingen in die 
specifieke sectoren; bij de activiteiten ligt
grote nadruk op de hefboomwerking om 
investeringen uit de particuliere sector aan 
te trekken.

Or. en

Amendement 993
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten in het kader van 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" worden voornamelijk 
gebaseerd op de onderzoeks- en 

De activiteiten in het kader van 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" worden voornamelijk 
gebaseerd op de onderzoeks- en 



PE492.761v01-00 160/182 AM\907534NL.doc

NL

innovatieagenda's zoals die door de 
industrie en het bedrijfsleven samen met de 
onderzoeksgemeenschap zijn vastgesteld. 
Hierbij wordt een grote nadruk gelegd op 
de hefboomwerking om investeringen uit 
de particuliere sector aan te trekken.

innovatieagenda's zoals die door de 
industrie en het bedrijfsleven samen met de 
onderzoeksgemeenschap en de Europese 
technologieplatformen zijn vastgesteld. 
Hierbij wordt een grote nadruk gelegd op 
de hefboomwerking om investeringen uit 
de particuliere sector aan te trekken.

Or. en

Amendement 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten in het kader van 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" worden voornamelijk 
gebaseerd op de onderzoeks- en 
innovatieagenda's zoals die door de 
industrie en het bedrijfsleven samen met de 
onderzoeksgemeenschap zijn vastgesteld. 
Hierbij wordt een grote nadruk gelegd op 
de hefboomwerking om investeringen uit 
de particuliere sector aan te trekken.

De activiteiten in het kader van 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" worden voornamelijk 
gebaseerd op de onderzoeks- en 
innovatieagenda's zoals die door de 
industrie, het bedrijfsleven en het mkb
samen met de onderzoeksgemeenschap zijn 
vastgesteld. Hierbij wordt een grote nadruk 
gelegd op de hefboomwerking om 
investeringen en innovatie uit de 
particuliere sector aan te trekken.

Or. en

Amendement 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De integratie van ontsluitende 
technologieën in oplossingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen zullen samen 
met de betrokken uitdagingen worden 

De integratie van ontsluitende 
technologieën in oplossingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen zullen samen 
met de betrokken uitdagingen worden 
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ondersteund. Toepassingen van 
ontsluitende technologieën die niet onder 
de maatschappelijke uitdagingen vallen, 
maar wel belangrijk zijn voor het vergroten 
van het concurrentievermogen van de 
Europese industrie, worden in het kader 
van het "Leiderschap in ontsluitende en 
industriële technologieën" ondersteund.

ondersteund. Toepassingen van 
ontsluitende technologieën die niet onder 
de maatschappelijke uitdagingen vallen, 
maar wel belangrijk zijn voor het vergroten 
van het concurrentievermogen van de 
Europese industrie, worden in het kader 
van het "Leiderschap in ontsluitende en 
industriële technologieën" ondersteund.
Om ontsluitende technologieën en 
informatie- en communicatietechnologie 
efficiënt toe te passen in het kader van de 
prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen"
moet een coördinatiemechanisme worden 
ingesteld.

Or. en

Amendement 996
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden 
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O, grootschalige 
proefprojecten en 
demonstratieactiviteiten, testopstellingen 
en levende laboratoria, prototyping en het 
valideren van producten in 
proefprojecten. De activiteiten zullen 
zodanig van opzet zijn dat zij een impuls 
geven aan het industriële 
concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven, met name de het mkb, te 
stimuleren om meer in onderzoek en
innovatie te investeren.

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden 
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O- en innovatieactiviteiten 
in de precommerciële en 
preconcurrentiële fase. De financiering 
beoogt veeleer gemeenschappelijke 
technologische belemmeringen weg te 
nemen dan winnaars te kiezen of 
bepaalde productielijnen te financieren. 
De activiteiten zullen zodanig van opzet 
zijn dat zij een impuls geven aan het
industriële concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven te stimuleren om met name 
efficiënter met grondstoffen en energie 
om te gaan, meer onderzoek te verrichten 
en meer in innovatie te investeren. De 
activiteiten beogen met name het mkb te 
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helpen om meer toegang te krijgen tot 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden 
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O, grootschalige 
proefprojecten en demonstratieactiviteiten, 
testopstellingen en levende laboratoria, 
prototyping en het valideren van producten 
in proefprojecten. De activiteiten zullen 
zodanig van opzet zijn dat zij een impuls 
geven aan het industriële 
concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven, met name de het mkb, te 
stimuleren om meer in onderzoek en 
innovatie te investeren.

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden 
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O, grootschalige 
proefprojecten en demonstratieactiviteiten, 
testopstellingen en levende laboratoria, 
prototyping en het valideren van producten 
in proefprojecten. De activiteiten zullen 
zodanig van opzet zijn dat zij een impuls 
geven aan het industriële 
concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven, met name de het mkb, te 
stimuleren om meer in onderzoek en 
innovatie te investeren. Directe 
vervolgactiviteiten van projecten, zoals 
proefprojecten, demonstratie en benutting 
worden ondersteund met flexibele 
instrumenten zoals open oproepen.

Or. en

Amendement 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden 
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O, grootschalige 
proefprojecten en demonstratieactiviteiten, 
testopstellingen en levende laboratoria, 
prototyping en het valideren van producten 
in proefprojecten. De activiteiten zullen 
zodanig van opzet zijn dat zij een impuls 
geven aan het industriële 
concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven, met name de het mkb, te 
stimuleren om meer in onderzoek en 
innovatie te investeren.

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden 
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O, grootschalige 
proefprojecten en demonstratieactiviteiten, 
testopstellingen en levende laboratoria, 
prototyping en het valideren van producten 
in proefprojecten. De activiteiten zullen 
zodanig van opzet zijn dat zij een impuls 
geven aan het industriële 
concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven, met name de het mkb, te 
stimuleren om meer in onderzoek en 
innovatie te investeren. Directe 
vervolgactiviteiten van projecten, zoals 
proefprojecten; demonstratie en benutting 
worden ondersteund met flexibele 
instrumenten zoals open oproepen.

Or. en

Amendement 999
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden 
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O, grootschalige 
proefprojecten en demonstratieactiviteiten, 
testopstellingen en levende laboratoria, 
prototyping en het valideren van producten 
in proefprojecten. De activiteiten zullen 
zodanig van opzet zijn dat zij een impuls 
geven aan het industriële 

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden 
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O, grootschalige 
proefprojecten en demonstratieactiviteiten,
normalisatie, testopstellingen en levende 
laboratoria, prototyping en het valideren 
van producten in proefprojecten. De 
activiteiten zullen zodanig van opzet zijn 
dat zij een impuls geven aan het industriële 
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concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven, met name de het mkb, te 
stimuleren om meer in onderzoek en 
innovatie te investeren.

concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven, met name de het mkb, te 
stimuleren om meer in onderzoek en 
innovatie te investeren.

Or. en

Amendement 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden 
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O, grootschalige 
proefprojecten en demonstratieactiviteiten, 
testopstellingen en levende laboratoria, 
prototyping en het valideren van producten 
in proefprojecten. De activiteiten zullen 
zodanig van opzet zijn dat zij een impuls 
geven aan het industriële 
concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven, met name de het mkb, te 
stimuleren om meer in onderzoek en 
innovatie te investeren.

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden 
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O, grootschalige 
proefprojecten en demonstratieactiviteiten,
innovatieve projecten op kleine en 
middelgrote schaal die de weg banen voor 
grootschalige projecten, testopstellingen 
en levende laboratoria, prototyping en het 
valideren van producten in proefprojecten.
De activiteiten zullen zodanig van opzet 
zijn dat zij een impuls geven aan het 
industriële concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven, met name de het mkb, te 
stimuleren om meer in onderzoek en 
innovatie te investeren.

Or. en

Amendement 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 10



AM\907534NL.doc 165/182 PE492.761v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden 
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O, grootschalige 
proefprojecten en demonstratieactiviteiten, 
testopstellingen en levende laboratoria, 
prototyping en het valideren van producten 
in proefprojecten. De activiteiten zullen 
zodanig van opzet zijn dat zij een impuls 
geven aan het industriële 
concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven, met name de het mkb, te 
stimuleren om meer in onderzoek en 
innovatie te investeren.

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden 
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O, grootschalige 
proefprojecten en demonstratieactiviteiten, 
testopstellingen en levende laboratoria, 
prototyping en het valideren van producten 
in proefprojecten. De activiteiten zullen 
zodanig van opzet zijn dat zij een impuls 
geven aan het industriële 
concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven, met name de het mkb, te 
stimuleren om meer in onderzoek en 
innovatie te investeren.

Veel aandacht zal worden besteed aan 
projecten op kleine en middelgrote schaal.

Or. en

Amendement 1002
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden 
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O, grootschalige 
proefprojecten en demonstratieactiviteiten, 
testopstellingen en levende laboratoria, 
prototyping en het valideren van producten 
in proefprojecten. De activiteiten zullen 
zodanig van opzet zijn dat zij een impuls 
geven aan het industriële 
concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven, met name de het mkb, te 

De aanpak bevat zowel activiteiten die 
door de eerder genoemde agenda's worden 
aangestuurd als meer open gebieden ter 
bevordering van innovatieve projecten en 
baanbrekende oplossingen. De nadruk ligt 
daarbij op O&O, grootschalige 
proefprojecten en demonstratieactiviteiten, 
testopstellingen en levende laboratoria, 
prototyping en het valideren van producten 
in proefprojecten. De activiteiten zullen 
zodanig van opzet zijn dat zij een impuls 
geven aan het industriële 
concurrentievermogen door het 
bedrijfsleven, met name de het mkb, te 
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stimuleren om meer in onderzoek en 
innovatie te investeren.

stimuleren om meer in onderzoek en 
innovatie te investeren. Veel aandacht zal 
worden besteed aan projecten op kleine en 
middelgrote schaal.

Or. en

Amendement 1003
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie,
kwantumtechnologie, biotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
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beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

Or. en

Amendement 1004
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen22.
Deze multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie,
eco-innovatie, biotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricagesystemen22. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
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beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

Or. en

Amendement 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, watertechnologie,
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
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beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

Or. en

Amendement 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen22.
Deze multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen22.
Deze multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, landbouw,
e.d.). De talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
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beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

Or. en

Amendement 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, landbouw,
e.d.). De talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
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wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

Or. en

Amendement 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, landbouw,
e.d.). De talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
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op een slimme specialisatie. op een slimme specialisatie.

Or. en

Motivering

Er ligt een geweldig potentieel in de toepassing van ontsluitende en horizontale technologieën 
in de landbouw.

Amendement 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, landbouw,
e.d.). De talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 



AM\907534NL.doc 173/182 PE492.761v01-00

NL

steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

Or. en

Motivering

Er ligt een geweldig potentieel in de toepassing van ontsluitende en horizontale technologieën 
in de landbouw, met name via de landbouwgrondstoffenindustrie die een belangrijke rol 
speelt bij de stimulering van de concurrentiekracht van de Europese landbouw.

Amendement 1010
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren
van zowel wetenschappelijk (met name 
wiskundig) en technologisch onderzoek en
vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende, zowel theoretische als 
toegepaste resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
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talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

Or. en

Amendement 1011
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, robotica,
nanotechnologie, kwantumoptica,
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
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nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

Or. de

Amendement 1012
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke doelstelling voor alle 
ontsluitende en industriële technologieën, 
met inbegrip van de KET's, is het 
bevorderen van de interactie tussen de 
technologieën en de toepassing ervan met 
het oog op de maatschappelijke 
uitdagingen. Dit zal bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van de agenda's en prioriteiten 
volledig in aanmerking worden genomen.
Dit vereist wel dat de belanghebbenden die 
verschillende perspectieven 
vertegenwoordig integraal betrokken 
worden bij de prioriteitenstelling en de 
uitvoering ervan. In bepaalde gevallen zijn 
hiervoor ook acties vereist die gezamenlijk 
worden gefinancierd uit de middelen voor 
de ontsluitende en industriële 
technologieën en de fondsen voor de 
betreffende maatschappelijke 
uitdagingen. Dit omvat ook een 

Een belangrijke doelstelling voor alle 
ontsluitende en industriële technologieën, 
met inbegrip van de KET's, is het 
bevorderen van de interactie tussen de 
technologieën en de toepassing ervan met 
het oog op de maatschappelijke 
uitdagingen. Dit zal bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van de agenda's en prioriteiten 
volledig in aanmerking worden genomen.
Dit vereist wel dat de belanghebbenden die 
verschillende perspectieven 
vertegenwoordig integraal betrokken 
worden bij de prioriteitenstelling en de 
uitvoering ervan.
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gezamenlijke financiering voor publiek-
private partnerschappen die gericht zijn 
op het ontwikkelen van technologieën en 
op de toepassing ervan met het oog op het 
aanpakken van de maatschappelijke 
uitdagingen.

Or. en

Motivering

Deze vervaging tussen pijlers en budgetten door de medefinanciering van PPP's van zowel 
"Maatschappelijke uitdagingen" als "Industrieel leiderschap" is niet aanvaardbaar. Deze 
PPP's zouden een groot deel van het geld kunnen opslorpen.

Amendement 1013
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke doelstelling voor alle 
ontsluitende en industriële technologieën, 
met inbegrip van de KET's, is het 
bevorderen van de interactie tussen de 
technologieën en de toepassing ervan met 
het oog op de maatschappelijke 
uitdagingen. Dit zal bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van de agenda's en prioriteiten 
volledig in aanmerking worden genomen.
Dit vereist wel dat de belanghebbenden die 
verschillende perspectieven
vertegenwoordig integraal betrokken 
worden bij de prioriteitenstelling en de 
uitvoering ervan. In bepaalde gevallen zijn 
hiervoor ook acties vereist die gezamenlijk 
worden gefinancierd uit de middelen voor 
de ontsluitende en industriële 
technologieën en de fondsen voor de 
betreffende maatschappelijke uitdagingen.
Dit omvat ook een gezamenlijke 
financiering voor publiek-private 
partnerschappen die gericht zijn op het 
ontwikkelen van technologieën en op de 

Een belangrijke doelstelling voor alle 
ontsluitende en industriële technologieën, 
met inbegrip van de KET's, is het 
bevorderen van de interactie tussen de 
technologieën en de toepassing ervan met 
het oog op de maatschappelijke 
uitdagingen. Dit zal bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van de agenda's en prioriteiten 
volledig in aanmerking worden genomen.
Dit vereist wel dat de belanghebbenden die 
verschillende perspectieven
vertegenwoordigen, waaronder het 
maatschappelijk middenveld, integraal 
betrokken worden bij de prioriteitenstelling 
en de uitvoering ervan. In bepaalde 
gevallen zijn hiervoor ook acties vereist die 
gezamenlijk worden gefinancierd uit de 
middelen voor de ontsluitende en 
industriële technologieën en de fondsen 
voor de betreffende maatschappelijke 
uitdagingen. Dit omvat ook een 
gezamenlijke financiering voor publiek-
private partnerschappen en 
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toepassing ervan met het oog op het 
aanpakken van de maatschappelijke 
uitdagingen.

partnerschappen met maatschappelijke 
organisaties die gericht zijn op het 
ontwikkelen van technologieën en
innovaties en op de toepassing ervan met 
het oog op het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en

Amendement 1014
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke doelstelling voor alle 
ontsluitende en industriële technologieën, 
met inbegrip van de KET's, is het 
bevorderen van de interactie tussen de 
technologieën en de toepassing ervan met 
het oog op de maatschappelijke 
uitdagingen. Dit zal bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van de agenda's en prioriteiten 
volledig in aanmerking worden genomen.
Dit vereist wel dat de belanghebbenden die 
verschillende perspectieven 
vertegenwoordig integraal betrokken 
worden bij de prioriteitenstelling en de 
uitvoering ervan. In bepaalde gevallen zijn 
hiervoor ook acties vereist die gezamenlijk 
worden gefinancierd uit de middelen voor 
de ontsluitende en industriële 
technologieën en de fondsen voor de 
betreffende maatschappelijke uitdagingen.
Dit omvat ook een gezamenlijke 
financiering voor publiek-private 
partnerschappen die gericht zijn op het 
ontwikkelen van technologieën en op de 
toepassing ervan met het oog op het 
aanpakken van de maatschappelijke 
uitdagingen.

Een belangrijke doelstelling voor alle 
ontsluitende en industriële technologieën, 
met inbegrip van de KET's, is het 
bevorderen van de interactie tussen de 
technologieën en de toepassing ervan met 
het oog op de maatschappelijke 
uitdagingen. Dit zal bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van de agenda's en prioriteiten 
volledig in aanmerking worden genomen.
Dit vereist wel dat de belanghebbenden die 
verschillende perspectieven 
vertegenwoordig integraal betrokken 
worden bij de prioriteitenstelling en de 
uitvoering ervan. In bepaalde gevallen zijn 
hiervoor ook acties vereist die gezamenlijk 
worden gefinancierd uit de middelen voor 
de ontsluitende en industriële 
technologieën en de fondsen voor de 
betreffende maatschappelijke uitdagingen.
Dit omvat ook een gezamenlijke 
financiering voor publiek-private 
partnerschappen en partnerschappen met 
maatschappelijke organisaties die gericht 
zijn op het ontwikkelen van technologieën 
en methoden en op de toepassing ervan 
met het oog op het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en
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Amendement 1015
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ruimtevaart is een snelgroeiende sector 
die informatie oplevert die voor veel 
aspecten van de moderne samenleving van 
cruciaal belang is omdat er op 
fundamentele behoeften wordt ingespeeld, 
universele wetenschappelijke kwesties 
worden aangesneden en de positie van de 
Unie wordt gewaarborgd als een 
belangrijke speler op het internationale 
toneel. Het ruimtevaartonderzoek 
ondersteunt weliswaar alle activiteiten die 
in de ruimte worden ondernomen, maar dat 
onderzoek is op dit moment versnipperd 
over nationale programma's van slechts een 
beperkt aantal lidstaten. Om de 
concurrentievoorsprong te behouden, de
ruimte-infrastructuur van de Unie in 
stand te houden (zoals Galileo) en de 
toekomstige rol van de Unie veilig te 
stellen, zijn coördinerende acties en 
investeringen op EU-niveau noodzakelijk
(vgl. artikel 189 VWEU). Daarnaast
vormen innovatieve downstream-diensten 
en –applicaties op basis van 
ruimtegerelateerde informatie een 
belangrijke bron van groei en nieuwe 
werkgelegenheid.

De ruimtevaart is een snelgroeiende sector 
die informatie oplevert die voor veel 
aspecten van de moderne samenleving van 
cruciaal belang is omdat er op 
fundamentele behoeften wordt ingespeeld, 
universele wetenschappelijke kwesties 
worden aangesneden en de positie van de 
Unie wordt gewaarborgd als een 
belangrijke speler op het internationale 
toneel. Het ruimtevaartonderzoek 
ondersteunt weliswaar alle activiteiten die 
in de ruimte worden ondernomen, maar dat 
onderzoek is op dit moment versnipperd 
over nationale programma's van slechts een 
beperkt aantal lidstaten. Om de 
concurrentievoorsprong te behouden en de 
toekomstige rol van de Unie veilig te 
stellen, zijn coördinerende acties en 
investeringen op EU-niveau noodzakelijk
(vgl. artikel 189 VWEU). Daarnaast
kunnen innovatieve downstream-diensten 
en –applicaties op basis van 
ruimtegerelateerde informatie een 
belangrijke bron van groei en nieuwe 
werkgelegenheid vormen.

Or. en

Motivering

Horizon 2020 dient geen ruimte-infrastructuur, maar alleen ruimte-onderzoek te financieren, 
waaronder de ontwikkeling van satellietnavigatietoepassingen.
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Amendement 1016
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ruimtevaart is een snelgroeiende sector 
die informatie oplevert die voor veel 
aspecten van de moderne samenleving van 
cruciaal belang is omdat er op 
fundamentele behoeften wordt ingespeeld, 
universele wetenschappelijke kwesties 
worden aangesneden en de positie van de 
Unie wordt gewaarborgd als een 
belangrijke speler op het internationale 
toneel. Het ruimtevaartonderzoek 
ondersteunt weliswaar alle activiteiten die 
in de ruimte worden ondernomen, maar 
dat onderzoek is op dit moment 
versnipperd over nationale programma's 
van slechts een beperkt aantal lidstaten.
Om de concurrentievoorsprong te 
behouden, de ruimte-infrastructuur van de 
Unie in stand te houden (zoals Galileo) en 
de toekomstige rol van de Unie veilig te 
stellen, zijn coördinerende acties en 
investeringen op EU-niveau noodzakelijk
(vgl. artikel 189 VWEU). Daarnaast 
vormen innovatieve downstream-diensten 
en –applicaties op basis van 
ruimtegerelateerde informatie een 
belangrijke bron van groei en nieuwe 
werkgelegenheid.

De ruimtevaart is een snelgroeiende sector 
die informatie oplevert die voor veel 
aspecten van de moderne samenleving van 
cruciaal belang is omdat er op 
fundamentele behoeften wordt ingespeeld, 
universele wetenschappelijke kwesties 
worden aangesneden en de positie van de 
Unie wordt gewaarborgd als een 
belangrijke speler op het internationale 
toneel. Het ruimtevaartonderzoek 
ondersteunt alle activiteiten die in de 
ruimte worden ondernomen. Om de 
concurrentievoorsprong te behouden, de 
ruimte-infrastructuur van de Unie in stand 
te houden (zoals Galileo) en de 
toekomstige rol van de Unie veilig te 
stellen, zijn coördinerende acties en 
investeringen op EU-niveau noodzakelijk
(vgl. artikel 189 VWEU). Daartoe wordt 
nauw samengewerkt met de nationale 
ruimteagentschappen en het Europees 
Ruimteagentschap. Daarnaast vormen 
innovatieve downstream-diensten en –
applicaties op basis van ruimtegerelateerde 
informatie een belangrijke bron van groei 
en nieuwe werkgelegenheid en biedt de 
ontwikkeling van deze diensten en 
applicaties belangrijke kansen voor de 
Unie.

Or. en

Motivering

Waar nodig moet in samenwerking met de ruimteagentschappen van de lidstaten worden 
voorzien.
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Amendement 1017
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ruimtevaart is een snelgroeiende sector 
die informatie oplevert die voor veel 
aspecten van de moderne samenleving van 
cruciaal belang is omdat er op 
fundamentele behoeften wordt ingespeeld, 
universele wetenschappelijke kwesties 
worden aangesneden en de positie van de 
Unie wordt gewaarborgd als een
belangrijke speler op het internationale 
toneel. Het ruimtevaartonderzoek 
ondersteunt weliswaar alle activiteiten die 
in de ruimte worden ondernomen, maar dat 
onderzoek is op dit moment versnipperd 
over nationale programma's van slechts een 
beperkt aantal lidstaten. Om de 
concurrentievoorsprong te behouden, de 
ruimte-infrastructuur van de Unie in stand 
te houden (zoals Galileo) en de 
toekomstige rol van de Unie veilig te 
stellen, zijn coördinerende acties en 
investeringen op EU-niveau noodzakelijk
(vgl. artikel 189 VWEU). Daarnaast 
vormen innovatieve downstream-diensten 
en –applicaties op basis van 
ruimtegerelateerde informatie een 
belangrijke bron van groei en nieuwe 
werkgelegenheid.

De ruimtevaart is een snelgroeiende sector 
die informatie oplevert die voor veel 
aspecten van de moderne samenleving van 
cruciaal belang is omdat er op 
fundamentele behoeften wordt ingespeeld, 
universele wetenschappelijke kwesties 
worden aangesneden en de positie van de 
Unie wordt gewaarborgd als een 
belangrijke speler op het internationale 
toneel. Het ruimtevaartonderzoek 
ondersteunt weliswaar alle activiteiten die 
in de ruimte worden ondernomen, maar dat 
onderzoek is op dit moment versnipperd 
over nationale programma's van slechts een 
beperkt aantal lidstaten. Om de 
concurrentievoorsprong te behouden,
bijvoorbeeld in zeer concurrerende 
bedrijfssectoren zoals 
telecommunicatie,de ruimte-infrastructuur 
van de Unie in stand te houden (zoals 
Galileo) en de toekomstige rol van de Unie
in al deze sectoren van de ruimte-
industrie die op de maatschappelijke 
uitdagingen in de EU inspelen en/of veel 
hooggekwalificeerde banen in Europa 
scheppen, veilig te stellen, zijn 
coördinerende acties en investeringen op 
EU-niveau noodzakelijk (vgl. artikel 189 
VWEU). Daarnaast vormen innovatieve 
downstream-diensten en –applicaties op 
basis van ruimtegerelateerde informatie
ook een belangrijke bron van groei en 
nieuwe werkgelegenheid.

Or. fr

Amendement 1018
Hermann Winkler
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via partnerschappen, clusters en 
netwerken, standaardisatie, het bevorderen 
van samenwerking tussen verschillende 
wetenschappelijke en technologische 
disciplines en sectoren met soortgelijke 
onderzoeks- en ontwikkelingsbehoeften 
kan Europa een kritische massa genereren 
die tot doorbraken, nieuwe technologieën 
en innovatie oplossingen kan leiden.

Via partnerschappen, clusters en 
netwerken, standaardisatie, het bevorderen 
van samenwerking tussen verschillende 
wetenschappelijke en technologische 
disciplines en sectoren met soortgelijke 
onderzoeks- en ontwikkelingsbehoeften
kan Europa een kritische massa genereren 
die tot doorbraken, nieuwe technologieën 
en innovatie oplossingen kan leiden.
Daarbij gaat het grootste deel van de 
financiering naar 
samenwerkingsprojecten.

Or. de

Amendement 1019
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het opstellen en uitvoeren van de 
onderzoeks- en innovatieagenda's door 
publiek-private partnerschappen, het 
creëren van effectieve koppelingen tussen 
het bedrijfsleven en de academische 
wereld, het via hefboomeffecten 
aantrekken van extra investeringen, de 
toegang tot risicofinanciering, de 
standaardisering en ondersteuning van de 
precommerciële inkoop en de inkoop van 
innovatieve producten en diensten vormen 
allemaal aspecten die essentieel zijn om het 
concurrentievermogen te vergroten.

Het opstellen en uitvoeren van de 
onderzoeks- en innovatieagenda's door
Europese technologieplatformen publiek-
private partnerschappen, het creëren van 
effectieve koppelingen tussen het 
bedrijfsleven en de academische wereld, 
het via hefboomeffecten aantrekken van 
extra investeringen, de toegang tot 
risicofinanciering, de standaardisering en 
ondersteuning van de precommerciële 
inkoop en de inkoop van innovatieve 
producten en diensten vormen allemaal 
aspecten die essentieel zijn om het 
concurrentievermogen te vergroten.

Or. en
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Amendement 1020
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een samenwerking op het niveau van de 
Unie kan daarnaast, via de ontwikkeling 
van Europese of internationale normen 
voor nieuwe producten, diensten of 
technologieën, het creëren van extra 
handelsmogelijkheden ondersteunen. Met 
dat doel worden activiteiten gericht op de 
standaardisering en interoperabiliteit, 
veiligheid en preregulering bevorderd.

Een samenwerking op het niveau van de 
Unie moet daarnaast, via de ontwikkeling 
van Europese of internationale normen 
voor nieuwe producten, diensten of 
technologieën, het creëren van extra 
handelsmogelijkheden ondersteunen. Uit 
de raadpleging van alle actoren in de 
sector, zowel wetenschappers als 
industriëlen, blijkt dat de ontwikkeling 
van deze normen een positieve dynamiek 
zou teweegbrengen. Met dat doel worden 
activiteiten gericht op de standaardisering 
en interoperabiliteit, veiligheid en 
preregulering bevorderd.

Or. fr


