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Amendement 378
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om substantiële vooruitgang te kunnen 
boeken aan de huidige kennisgrenzen, 
ondersteunt de ERC afzonderlijke teams 
voor onderzoek op alle gebieden van het 
fundamenteel wetenschappelijk en 
technologisch onderzoek die binnen het 
bereik van Horizon 2020 vallen, waaronder 
technische wetenschappen, sociale 
wetenschappen en geesteswetenschappen. 
Zo nodig kan, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de ERC en de behoefte 
aan een efficiënte uitvoering ervan, 
rekening worden gehouden met specifieke 
onderzoeksthema's of doelgroepen (bv. 
onderzoekers van een nieuwe 
generatie/opkomende teams). Hierbij wordt 
bijzondere aandacht geschonken aan 
nieuwe snelgroeiende gebieden aan de 
grens van de kennis en op het raakvlak 
tussen verschillende disciplines.

Om substantiële vooruitgang te kunnen 
boeken aan de huidige kennisgrenzen, 
ondersteunt de ERC afzonderlijke teams 
voor onderzoek op alle gebieden van het 
fundamenteel wetenschappelijk en 
technologisch onderzoek die binnen het 
bereik van Horizon 2020 vallen, waaronder 
technische wetenschappen, sociale 
wetenschappen en geesteswetenschappen 
en bevordert de ERC specifieke calls met 
als bindende voorwaarde dat 
toponderzoekers hun eigen activiteiten 
niet kunnen uitvoeren in hun land van 
oorsprong en dat de grant niet kan 
worden overgedragen naar dat land van 
oorsprong. Zo nodig kan, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de ERC en de behoefte aan een 
efficiënte uitvoering ervan, rekening 
worden gehouden met specifieke 
onderzoeksthema's of doelgroepen (bv. 
onderzoekers van een nieuwe 
generatie/opkomende teams). Hierbij wordt 
bijzondere aandacht geschonken aan 
nieuwe snelgroeiende gebieden aan de 
grens van de kennis en op het raakvlak 
tussen verschillende disciplines.

Or. it

Amendement 379
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om substantiële vooruitgang te kunnen 
boeken aan de huidige kennisgrenzen, 
ondersteunt de ERC afzonderlijke teams 

Om substantiële vooruitgang te kunnen 
boeken aan de huidige kennisgrenzen, 
ondersteunt de ERC afzonderlijke teams 
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voor onderzoek op alle gebieden van het 
fundamenteel wetenschappelijk en 
technologisch onderzoek die binnen het 
bereik van Horizon 2020 vallen, waaronder 
technische wetenschappen, sociale 
wetenschappen en geesteswetenschappen. 
Zo nodig kan, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de ERC en de behoefte 
aan een efficiënte uitvoering ervan, 
rekening worden gehouden met specifieke 
onderzoeksthema's of doelgroepen (bv. 
onderzoekers van een nieuwe 
generatie/opkomende teams). Hierbij wordt 
bijzondere aandacht geschonken aan 
nieuwe snelgroeiende gebieden aan de 
grens van de kennis en op het raakvlak 
tussen verschillende disciplines.

voor onderzoek op alle gebieden van het 
fundamenteel wetenschappelijk en 
technologisch onderzoek die binnen het 
bereik van Horizon 2020 vallen, waaronder 
technische wetenschappen, sociale 
wetenschappen en geesteswetenschappen. 
Zo nodig kan, in overeenstemming met de 
doelstellingen van de ERC en de behoefte 
aan een efficiënte uitvoering ervan, 
rekening worden gehouden met specifieke 
onderzoeksthema's of doelgroepen (bv. 
onderzoekers van een nieuwe 
generatie/opkomende teams, vrouwen). 
Hierbij wordt bijzondere aandacht 
geschonken aan nieuwe snelgroeiende 
gebieden aan de grens van de kennis en op 
het raakvlak tussen verschillende 
disciplines.

Or. en

Amendement 380
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit alle landen van de wereld afkomstige 
onafhankelijke onderzoekers van alle 
leeftijden, met inbegrip van beginnende 
onderzoekers die de overgang maken naar 
onafhankelijk onderzoekerschap, zullen 
worden gesteund opdat zij hun 
onderzoeksprojecten in Europa kunnen 
uitvoeren.

Uit alle landen van de wereld afkomstige 
onafhankelijke onderzoekers van alle 
leeftijden, met inbegrip van beginnende 
onderzoekers die de overgang maken naar 
onafhankelijk onderzoekerschap, zullen 
worden gesteund opdat zij hun 
onderzoeksprojecten in Europa kunnen 
uitvoeren. De terugkeer en re-integratie 
van onderzoekers na afloop van een ERC-
financieringsperiode kan eveneens 
ondersteund worden, met name in 
combinatie met de regeling voor EOR-
leerstoelen.

Or. en

Amendement 381
Britta Thomsen
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit alle landen van de wereld afkomstige 
onafhankelijke onderzoekers van alle 
leeftijden, met inbegrip van beginnende 
onderzoekers die de overgang maken naar 
onafhankelijk onderzoekerschap, zullen 
worden gesteund opdat zij hun 
onderzoeksprojecten in Europa kunnen 
uitvoeren.

Uit alle landen van de wereld afkomstige 
onafhankelijke onderzoekers van alle 
leeftijden en ongeacht hun geslacht, met 
inbegrip van beginnende onderzoekers die 
de overgang maken naar onafhankelijk 
onderzoekerschap, zullen worden gesteund 
opdat zij hun onderzoeksprojecten in 
Europa kunnen uitvoeren.

Or. en

Amendement 382
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoeksverbanden tussen 
uitmuntende onderzoekers uit 
uiteenlopende lidstaten worden tevens 
ondersteund met de "Synergy Grant" van 
de Europese Onderzoeksraad (ERC) die 
in het kader van het vorige 
kaderprogramma de grote waardering van 
onderzoekers wegdroeg.

Or. en

Amendement 383
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1 – alinea 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten zullen door onderzoekers worden 
aangestuurd. Dit betekent dat de ERC, 
binnen het bestek van de oproep tot het 
indienen van voorstellen, projecten zal 
ondersteunen die door onderzoekers 
worden geselecteerd en uitgevoerd. 

Projecten zullen door onderzoekers worden 
aangestuurd. Dit betekent dat de ERC, 
binnen het bestek van de oproep tot het 
indienen van voorstellen, projecten zal 
ondersteunen die door onderzoekers 
worden geselecteerd en uitgevoerd. 
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Voorstellen worden uitsluitend door 
vakgenoten geëvalueerd aan de hand van
het criterium excellentie, rekening houdend 
met de excellentie van nieuwe teams, 
onderzoekers van een nieuwe generatie, 
alsook gevestigde teams; daarbij wordt 
bijzondere aandacht besteed aan 
voorstellen die een belangrijke 
pioniersfunctie vervullen en derhalve 
aanzienlijke wetenschappelijke risico's 
inhouden.

Voorstellen worden door vakgenoten 
geëvalueerd aan de hand van het criterium 
excellentie, rekening houdend met de 
excellentie van nieuwe teams, 
onderzoekers van een nieuwe generatie, 
met name in minder ontwikkelde regio's,
alsook gevestigde teams; daarbij wordt 
bijzondere aandacht besteed aan 
voorstellen die een belangrijke 
pioniersfunctie vervullen en derhalve 
aanzienlijke wetenschappelijke risico's 
inhouden.

Or. en

Amendement 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1 – alinea 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten zullen door onderzoekers worden 
aangestuurd. Dit betekent dat de ERC, 
binnen het bestek van de oproep tot het 
indienen van voorstellen, projecten zal 
ondersteunen die door onderzoekers 
worden geselecteerd en uitgevoerd. 
Voorstellen worden uitsluitend door 
vakgenoten geëvalueerd aan de hand van 
het criterium excellentie, rekening houdend 
met de excellentie van nieuwe teams, 
onderzoekers van een nieuwe generatie, 
alsook gevestigde teams; daarbij wordt 
bijzondere aandacht besteed aan 
voorstellen die een belangrijke 
pioniersfunctie vervullen en derhalve 
aanzienlijke wetenschappelijke risico's 
inhouden.

Projecten zullen door onderzoekers worden 
aangestuurd. Dit betekent dat de ERC, 
binnen het bestek van de oproep tot het 
indienen van voorstellen, projecten zal 
ondersteunen die door onderzoekers 
worden geselecteerd en uitgevoerd. 
Voorstellen worden uitsluitend door 
vakgenoten geëvalueerd aan de hand van 
het criterium excellentie, rekening houdend 
met de excellentie van nieuwe teams, 
onderzoekers van een nieuwe generatie, 
alsook gevestigde teams en met 
gendergelijkheid; daarbij wordt bijzondere 
aandacht besteed aan voorstellen die een 
belangrijke pioniersfunctie vervullen en 
derhalve aanzienlijke wetenschappelijke 
risico's inhouden.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 44 van het verslag-Carvalho.

Amendement 385
Vladko Todorov Panayotov
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.1 – alinea 1 - punt 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) wetenschappelijke strategie: (1) het ontwikkelen van de
wetenschappelijke strategie:

Or. en

Amendement 386
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.1 – alinea 1 - punt 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) wetenschappelijk beheer, monitoring en 
kwaliteitscontrole:

(2) het uitvoeren van het wetenschappelijk 
beheer, monitoring en kwaliteitscontrole:

Or. en

Amendement 387
Vladko Todorov Panayotov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het in voorkomend geval, vanuit 
wetenschappelijk oogpunt, bepalen van 
standpunten inzake uitvoering en beheer 
van oproepen tot het indienen van 
voorstellen, evaluatiecriteria, peer-
reviewprocessen, met inbegrip van de 
selectie van deskundigen, de methoden 
voor peer review en beoordeling van de 
voorstellen en de benodigde regels en 
richtsnoeren, op basis waarvan, onder 
toezicht van de Wetenschappelijke Raad, 
het te financieren voorstel zal worden 
bepaald, alsook alle andere 
aangelegenheden die van invloed zijn op 
de resultaten en de impact van de 
activiteiten van de ERC, en de kwaliteit 

– het in voorkomend geval, vanuit 
wetenschappelijk oogpunt, bepalen van 
standpunten inzake uitvoering en beheer 
van oproepen tot het indienen van 
voorstellen, het ontwikkelen van
evaluatiecriteria, peer-reviewprocessen, 
met inbegrip van de selectie van 
deskundigen, de methoden voor peer 
review en beoordeling van de voorstellen 
en de benodigde regels en richtsnoeren, op 
basis waarvan, onder toezicht van de 
Wetenschappelijke Raad, het te financieren 
voorstel zal worden bepaald, alsook alle 
andere aangelegenheden die van invloed 
zijn op de resultaten en de impact van de 
activiteiten van de ERC, en de kwaliteit 
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van het uitgevoerde onderzoek, met 
inbegrip van de belangrijkste bepalingen 
van de modelsubsidieovereenkomst van de 
ERC;

van het uitgevoerde onderzoek, met 
inbegrip van de belangrijkste bepalingen 
van de modelsubsidieovereenkomst van de 
ERC;

Or. en

Amendement 388
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.1 – alinea 1 - punt 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) communicatie en verspreiding: (3) het regelen van de communicatie en 
verspreiding:

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.1 – alinea 1 –  punt 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– communicatie met de wetenschappelijke 
wereld en belangrijkste belanghebbenden 
over de activiteiten van de ERC en de door 
de ERC behaalde resultaten;

– communicatie met de wetenschappelijke
wereld, belangrijkste belanghebbenden en 
regionale en nationale 
financieringsinstellingen over de 
activiteiten van de ERC en de door de ERC 
behaalde resultaten;

Or. en

Amendement 390
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.1 – alinea 1 –  punt 3 – streepje 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– trachten de actieve betrokkenheid van 
onderzoekers uit ondervertegenwoordigde 
Europese regio's te bevorderen;

Or. en

Amendement 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.1 – alinea 1 – punt 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– regelmatige rapportage aan de 
Commissie over zijn activiteiten.

– regelmatige rapportage aan de 
Commissie, het Europees Parlement en de 
Raad over zijn activiteiten

Or. fr

Amendement 392
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden van de wetenschappelijke raad 
worden vergoed voor de taken die zij 
verrichten door middel van een honorarium 
en, in voorkomend geval, de vergoeding 
van hun reis- en verblijfkosten.

De leden van de wetenschappelijke raad 
worden vergoed voor de taken die zij 
verrichten door middel van een honorarium 
en, in voorkomend geval, de vergoeding 
van 50% van hun naar behoren 
gedocumenteerde reis- en verblijfkosten.

Or. it

Motivering

De vergoeding van reis- en verblijfkosten moet aan een maximum worden gebonden om misbruik 
en verkwisting van middelen te voorkomen.

Amendement 393
Oreste Rossi
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC-voorzitter woont gedurende de 
aanstelling in Brussel woont en besteedt 
het grootste deel van zijn/haar tijd aan de 
ERC. Hij/zij ontvangt een beloning die 
overeenkomt met die van het 
topmanagement van de Commissie.

De ERC-voorzitter woont gedurende de 
aanstelling in Brussel. Hij/zij ontvangt een 
beloning die overeenkomt met die van het 
topmanagement van de Commissie.

Or. it

Amendement 394
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Wetenschappelijke Raad kiest uit zijn 
leden drie vicevoorzitters, die de voorzitter 
bijstaan in zijn vertegenwoordiging en de 
organisatie van zijn werkzaamheden. Zij 
mogen ook de titel vicevoorzitter van de 
Europese Onderzoeksraad voeren.

De Wetenschappelijke Raad kiest uit zijn 
leden een vicevoorzitter, die de voorzitter 
bijstaat in zijn vertegenwoordiging en de 
organisatie van zijn werkzaamheden. 
Hij/zij voert de titel vicevoorzitter van de 
Europese Onderzoeksraad.

Or. it

Amendement 395
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de drie vicevoorzitters wordt de 
nodige steun verleend om hen van 
passende administratieve bijstand te 
voorzien in hun thuisinstellingen.

Schrappen

Or. it

Motivering

Om verkwisting van middelen te voorkomen, moet administratief dubbel werk worden vermeden.
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Amendement 396
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.1 – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC-voorzitter en de leden van de 
Wetenschappelijke Raad wijden zich 
voltijds en uitsluitend aan de uitvoering 
van hun taken.

Or. it

Motivering

Om de transparantie en onafhankelijkheid van de ERC te garanderen, moet duidelijk worden 
aangegeven op welke basis de leden van de raad hun beroepstaken moeten uitvoeren.

Amendement 397
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestuur van de ERC berust bij 
personeel dat daartoe ofwel wordt 
aangeworven of, indien nodig, wordt
gedetacheerd vanuit EU-instellingen. Het 
zal alleen de werkelijke administratieve 
behoeften dekken die nodig zijn om de 
voor een effectief beheer vereiste stabiliteit 
en continuïteit te waarborgen.

Het bestuur van de ERC berust bij 
personeel dat daartoe wordt aangeworven. 
Het zal alleen de werkelijke 
administratieve behoeften dekken die 
nodig zijn om de voor een effectief beheer 
vereiste stabiliteit en continuïteit te 
waarborgen.

Or. it

Amendement 398
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.2 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestuur van de ERC berust bij 
personeel dat daartoe ofwel wordt 
aangeworven of, indien nodig, wordt 
gedetacheerd vanuit EU-instellingen. Het 
zal alleen de werkelijke administratieve 
behoeften dekken die nodig zijn om de 
voor een effectief beheer vereiste stabiliteit 
en continuïteit te waarborgen.

Het bestuur van de ERC berust bij 
personeel dat reeds in dienst is van EU-
instellingen. Het zal alleen de werkelijke 
administratieve behoeften dekken die 
nodig zijn om de voor een effectief beheer 
vereiste stabiliteit en continuïteit te 
waarborgen.

Or. it

Amendement 399
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.3 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de benoeming van de directeur en het 
leidinggevend personeel van de specifieke 
uitvoeringsstructuur, rekening houdend 
met de standpunten van de 
Wetenschappelijke Raad;

– de benoeming en het ontslag van de 
directeur en het leidinggevend personeel 
van de specifieke uitvoeringsstructuur, 
rekening houdend met de standpunten van 
de Wetenschappelijke Raad;

Or. fr

Amendement 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.3 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het regelmatig informeren van het 
programmacomité over de uitvoering van 
het programma.

– het regelmatig informeren van het 
programmacomité over de uitvoering en de 
resultaten van het programma en er voor 
zorgen dat de gegevens voortdurend 
worden geactualiseerd.

Or. en

Amendement 401
Oreste Rossi
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1.3 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het regelmatig informeren van het 
programmacomité over de uitvoering van 
het programma.

– het regelmatig informeren van het 
programmacomité, het Europees 
Parlement en de Raad over de uitvoering 
van het programma.

Or. it

Motivering

Om de activiteiten van de ERC transparanter te maken en aan nauwer toezicht te onderwerpen.

Amendement 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het succesvol verkennen van nieuwe 
fundamenten voor radicaal nieuwe 
toekomstige technologieën, is het 
noodzakelijk dat er een groot aantal 
hoogrisico-onderzoeksprojecten wordt 
ondersteund die nog in een embryonaal 
stadium verkeren, die in wetenschappelijk 
en technologisch opzicht visionair zijn en 
waarin door meerdere partijen wordt 
samengewerkt. Doordat dergelijke 
projecten niet aan bepaalde onderwerpen of 
inhoudelijke voorschriften zijn gebonden, 
geven zij over thematische en disciplinaire 
grenzen heen ruimte voor het ontstaan of 
aandragen van nieuwe ideeën in alle stadia 
van uitvoering en uit alle denkbare 
contexten. Om de ontwikkeling van 
dergelijke fragiele ideeën te kunnen 
bevorderen is een flexibele, 
risicovriendelijke en zeer interdisciplinaire 
onderzoeksbenadering vereist die verder 
reikt dan technologische 
onderzoeksgebieden in engere zin. Om de 
wetenschappelijke en industriële elite van 
de toekomst te vormen, is het daarnaast 

Voor het succesvol verkennen van nieuwe 
fundamenten voor radicaal nieuwe 
toekomstige technologieën, is het 
noodzakelijk dat er een groot aantal 
hoogrisico-onderzoeksprojecten wordt 
ondersteund die nog in een beginstadium
verkeren, die in wetenschappelijk en 
technologisch opzicht visionair zijn en 
waarin door meerdere partijen wordt 
samengewerkt. Doordat dergelijke 
projecten niet aan bepaalde onderwerpen of 
inhoudelijke voorschriften zijn gebonden, 
geven zij over thematische en disciplinaire 
grenzen heen ruimte voor het ontstaan of 
aandragen van nieuwe ideeën in alle stadia 
van uitvoering en uit alle denkbare 
contexten. Om de ontwikkeling van 
dergelijke fragiele ideeën te kunnen 
bevorderen is een flexibele, 
risicovriendelijke en zeer interdisciplinaire 
onderzoeksbenadering vereist die verder 
reikt dan technologische 
onderzoeksgebieden in engere zin. Om de 
wetenschappelijke en industriële elite van 
de toekomst te vormen, is het daarnaast 
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belangrijk om nieuwe actoren met groot 
potentieel op het gebied van onderzoek en 
innovatie, zoals jonge onderzoekers en 
kleine en middelgrote hightech-
ondernemingen, aan te trekken en hun 
deelname aan dergelijke projecten te 
stimuleren.

belangrijk om nieuwe actoren met groot 
potentieel op het gebied van onderzoek en 
innovatie, zoals jonge onderzoekers en 
kleine en middelgrote hightech-
ondernemingen, aan te trekken en hun 
deelname aan dergelijke projecten te 
stimuleren.

Or. en

Amendement 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 2.3 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten van de drie FET-pijlers 
worden aangevuld door tal van activiteiten 
gericht op de vorming van 
onderzoeksnetwerken en -
gemeenschappen, teneinde een vruchtbare 
en krachtige voedingsbodem te creëren 
voor door de wetenschap aangestuurd 
onderzoek met het oog op technologieën 
van de toekomst. Met deze activiteiten 
wordt beoogd de toekomstige ontwikkeling 
van FET-onderzoek te bevorderen, het 
debat over de gevolgen van nieuwe 
technologieën aan te zwengelen en de 
impact ervan te versnellen.

De activiteiten van de drie FET-pijlers 
worden aangevuld door tal van activiteiten 
gericht op de vorming van 
onderzoeksnetwerken en -
gemeenschappen, teneinde een vruchtbare 
en krachtige voedingsbodem te creëren 
voor door de wetenschap aangestuurd 
onderzoek met het oog op technologieën 
van de toekomst. Met deze activiteiten 
wordt beoogd de toekomstige ontwikkeling 
van FET-onderzoek te bevorderen, het 
debat over de gevolgen van nieuwe 
technologieën aan te zwengelen en de 
impact ervan te versnellen. FET-
activiteiten moeten openstaan voor 
samenwerking met derde landen, op basis 
van gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel, waarbij de Europese 
belangen beschermd worden.

Or. en

Amendement 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I - punt 2.4 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via een adviesraad voor technologieën 
van de toekomst en opkomende 
technologieën kunnen de 
belanghebbenden de nodige input leveren 
bij de vaststelling van de algemene 
wetenschappelijke strategie en bij de 
uitstippeling van het werkprogramma.

De Commissie wordt geacht de relevante 
belanghebbenden te raadplegen over het 
programma voor technologieën van de 
toekomst en opkomende technologieën, 
waaronder wetenschappers, onderzoekers 
en ingenieurs met een zeer goede 
reputatie en de benodigde deskundigheid, 
die uiteenlopende onderzoeksgebieden 
afdekken en handelen op persoonlijke 
titel, ten behoeve van de nodige input voor 
de algemene wetenschappelijke strategie.
Zij zullen met name advies inwinnen over 
de vaststelling van de prioriteiten van het 
werkprogramma en de noodzakelijke 
aanpassingen, waaronder de oproepen tot 
het indienen van voorstellen en de criteria 
ter voorkoming van overlappingen.

Om dubbel werk zoveel mogelijk te 
voorkomen, moet de Commissie bij de 
uitvoering van Horizon 2020 er waar 
mogelijk naar streven hiertoe bestaande 
raadplegingsinstrumenten te gebruiken, 
zoals onder meer de Europese 
innovatiepartnerschappen, de Europese 
technologieplatforms en de gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven.

Or. en

Amendement 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 2.4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Minstens 60% van de middelen voor 
toekomstige en opkomende 
wetenschappen en technologieën wordt 
besteed aan collaboratief, verkennend 
bottom-uponderzoek op alle domeinen, 
terwijl ten hoogste 25% ervan bestemd 
wordt voor het nastreven van een aantal 
uitdagende vlaggenschipinitiatieven op 
het vlak van toekomstige en opkomende 
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wetenschappen en technologieën.

Or. en

Amendement 406
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze behoefte kan met name worden 
voorzien door de verbetering van de 
organisatie en de bevordering van 
uitmuntendheid in de hoogwaardige 
basisopleiding van beginnende 
onderzoekers en promovendi in alle 
lidstaten en geassocieerde landen. Door 
beginnende onderzoekers een grote 
verscheidenheid aan vaardigheden aan de 
hand te doen die hen in staat stellen om 
huidige en toekomstige uitdagingen aan te 
gaan, zal de volgende generatie 
onderzoekers zowel in de openbare als in 
de particuliere sector over betere 
carrièrevooruitzichten beschikken, 
waardoor zich jongeren ook meer 
aangetrokken zullen voelen tot een 
loopbaan als onderzoeker.

In deze behoefte kan met name worden 
voorzien door de verbetering van de 
organisatie en de bevordering van 
uitmuntendheid in de hoogwaardige 
basisopleiding van beginnende 
onderzoekers en promovendi in alle 
lidstaten en geassocieerde landen. Door 
beginnende onderzoekers een grote 
verscheidenheid aan vaardigheden aan de 
hand te doen die hen in staat stellen om 
huidige en toekomstige uitdagingen aan te 
gaan, zal de volgende generatie 
onderzoekers zowel in de openbare als in 
de particuliere sector, waaronder de sector 
maatschappelijke organisaties zonder 
winstoogmerk, over betere 
carrièrevooruitzichten beschikken, 
waardoor  jongeren zich ook meer 
aangetrokken zullen voelen tot een 
loopbaan als onderzoeker.

Or. en

Amendement 407
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze behoefte kan met name worden 
voorzien door de verbetering van de 
organisatie en de bevordering van 

In deze behoefte kan met name worden 
voorzien door de verbetering van de 
organisatie en de bevordering van 



AM\907981NL.doc 17/132 PE492.815v01-00

NL

uitmuntendheid in de hoogwaardige 
basisopleiding van beginnende 
onderzoekers en promovendi in alle 
lidstaten en geassocieerde landen. Door 
beginnende onderzoekers een grote 
verscheidenheid aan vaardigheden aan de 
hand te doen die hen in staat stellen om 
huidige en toekomstige uitdagingen aan te 
gaan, zal de volgende generatie 
onderzoekers zowel in de openbare als in 
de particuliere sector over betere 
carrièrevooruitzichten beschikken, 
waardoor zich jongeren ook meer 
aangetrokken zullen voelen tot een 
loopbaan als onderzoeker.

uitmuntendheid in de hoogwaardige 
basisopleiding van beginnende 
onderzoekers en promovendi in alle 
lidstaten en geassocieerde landen. Door 
beginnende onderzoekers een grote 
verscheidenheid aan vaardigheden aan de 
hand te doen die hen in staat stellen om 
huidige en toekomstige uitdagingen aan te 
gaan, zal de volgende generatie 
onderzoekers zowel in de openbare als in 
de particuliere sector over betere 
carrièrevooruitzichten beschikken, 
waardoor jongeren zich ook meer 
aangetrokken zullen voelen tot een 
loopbaan als onderzoeker. Mede daarom 
moeten promovendi duidelijk worden 
aangewezen als een van de belangrijkste 
doelgroepen van het nieuwe programma 
voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, 
waarbij er op moet worden toegezien dat 
de middelen complementair zijn aan 
"Horizon 2020".

Or. fr

Amendement 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De actie wordt ten uitvoer gelegd in de 
vorm van steunverlening aan 
onderzoeksopleidingsprogramma's die zijn 
geselecteerd na een EU-breed vergelijkend 
onderzoek en worden uitgevoerd door 
partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren uit 
verschillende landen in Europa en 
daarbuiten. Ook afzonderlijke instellingen 
die in staat zijn eenzelfde verrijkende 
omgeving te bieden kunnen worden 
ondersteund. Om aan de verschillende 
behoeften tegemoet te kunnen komen is 
flexibiliteit bij de realisering van de 

De actie wordt ten uitvoer gelegd in de 
vorm van steunverlening aan 
onderzoeksopleidingsprogramma's die zijn 
geselecteerd na een EU-breed vergelijkend 
onderzoek, waarmee onderzoekers hun 
onderzoekscurriculum kunnen uitbreiden,
en worden uitgevoerd door 
partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren uit 
verschillende landen in Europa en 
daarbuiten. Ook afzonderlijke instellingen 
die in staat zijn eenzelfde verrijkende 
omgeving te bieden kunnen worden 
ondersteund. Om aan de verschillende 
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doelstellingen vereist. Succesvolle 
partnerschappen zullen in de regel gericht 
zijn op netwerken van 
onderzoeksopleidingen of voor industrieel 
promotieonderzoek, terwijl afzonderlijke 
instellingen normaal gesproken innovatieve 
postdoctoraalprogramma's zullen bieden. 
In dit kader wordt steun verleend aan de 
beste beginnende onderzoekers uit alle 
landen om hen in staat te stellen deze 
excellente opleidingsprogramma's te 
volgen.

behoeften tegemoet te kunnen komen is 
flexibiliteit bij de realisering van de 
doelstellingen vereist. Succesvolle 
partnerschappen zullen in de regel gericht 
zijn op onder meer netwerken van 
onderzoeksopleidingen of  industrieel 
promotieonderzoek, terwijl afzonderlijke 
instellingen normaal gesproken, maar niet 
noodzakelijkerwijs, innovatieve 
postdoctoraalprogramma's zullen bieden. 
In dit kader wordt steun verleend aan de 
beste beginnende onderzoekers uit alle 
landen om hen in staat te stellen deze 
excellente opleidingsprogramma's te 
volgen.

Or. en

Amendement 409
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De actie wordt ten uitvoer gelegd in de 
vorm van steunverlening aan 
onderzoeksopleidingsprogramma's die zijn 
geselecteerd na een EU-breed vergelijkend 
onderzoek en worden uitgevoerd door 
partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren uit 
verschillende landen in Europa en 
daarbuiten. Ook afzonderlijke instellingen 
die in staat zijn eenzelfde verrijkende 
omgeving te bieden kunnen worden 
ondersteund. Om aan de verschillende 
behoeften tegemoet te kunnen komen is 
flexibiliteit bij de realisering van de 
doelstellingen vereist. Succesvolle 
partnerschappen zullen in de regel gericht 
zijn op netwerken van 
onderzoeksopleidingen of voor industrieel 
promotieonderzoek, terwijl afzonderlijke 
instellingen normaal gesproken innovatieve 
postdoctoraalprogramma's zullen bieden. 

De actie wordt ten uitvoer gelegd in de 
vorm van steunverlening aan 
onderzoeksopleidingsprogramma's die zijn 
geselecteerd na een EU-breed vergelijkend 
onderzoek en worden uitgevoerd door 
partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren uit 
verschillende landen in Europa en 
daarbuiten. Ook afzonderlijke instellingen 
die in staat zijn eenzelfde verrijkende 
omgeving te bieden kunnen worden 
ondersteund. Om aan de verschillende 
behoeften tegemoet te kunnen komen is bij 
de realisering van de doelstellingen 
volledige flexibiliteit vereist ten aanzien 
van de duur, de gastinstelling, het aantal 
trainees binnen het overeengekomen 
algehele gastnetwerk, alsook de financiële
omvang van een project. Succesvolle 
partnerschappen zullen in de regel gericht 
zijn op netwerken van 
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In dit kader wordt steun verleend aan de 
beste beginnende onderzoekers uit alle 
landen om hen in staat te stellen deze 
excellente opleidingsprogramma's te 
volgen.

onderzoeksopleidingen of industrieel 
promotieonderzoek of een combinatie van 
deze twee in de vorm van virtuele 
onderwijscentra, terwijl afzonderlijke 
instellingen normaal gesproken innovatieve 
postdoctoraalprogramma's zullen bieden. 
In dit kader wordt steun verleend aan de 
beste beginnende onderzoekers uit alle 
landen om hen in staat te stellen deze 
excellente opleidingsprogramma's te 
volgen.

Or. en

Amendement 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze opleidingsprogramma's wordt 
aandacht besteed aan de ontwikkeling en 
verbreding van fundamentele 
onderzoeksvaardigheden, maar worden 
jonge onderzoekers ook geholpen een 
creatieve geest, een 
ondernemersperspectief en 
innovatiegerichte vaardigheden te 
ontwikkelen die aansluiten op de 
toekomstige behoeften op de arbeidsmarkt. 
In de programma's wordt ook gewerkt aan 
overdraagbare vaardigheden zoals het 
werken in teams, het nemen van risico's,
projectmanagement, standaardisatie en 
normalisatie, ondernemerschap, ethiek, 
intellectuele eigendom, communicatie en 
maatschappelijke voorlichting, die van 
essentieel belang zijn voor het initiëren, 
uitontwikkelen, commercialiseren en 
verspreiden van innovaties.

In deze opleidingsprogramma's wordt 
aandacht besteed aan de ontwikkeling en 
verbreding van fundamentele 
onderzoeksvaardigheden, waarmee 
onderzoekers hun onderzoekscurriculum 
kunnen uitbreiden, maar worden jonge 
onderzoekers ook geholpen een creatieve 
geest, een ondernemersperspectief en 
innovatiegerichte vaardigheden te 
ontwikkelen die aansluiten op de 
toekomstige behoeften op de arbeidsmarkt. 
In de programma's wordt ook gewerkt aan 
overdraagbare vaardigheden zoals het 
werken in teams, het nemen van risico's, 
projectmanagement, standaardisatie en 
normalisatie, ondernemerschap, ethiek, 
intellectuele eigendom, communicatie en 
maatschappelijke voorlichting, die van 
essentieel belang zijn voor het initiëren, 
uitontwikkelen, commercialiseren en 
verspreiden van innovaties.

Or. en

Amendement 411
Vladko Todorov Panayotov
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze opleidingsprogramma's wordt 
aandacht besteed aan de ontwikkeling en 
verbreding van fundamentele 
onderzoeksvaardigheden, maar worden 
jonge onderzoekers ook geholpen een 
creatieve geest, een 
ondernemersperspectief en 
innovatiegerichte vaardigheden te 
ontwikkelen die aansluiten op de 
toekomstige behoeften op de arbeidsmarkt. 
In de programma's wordt ook gewerkt aan 
overdraagbare vaardigheden zoals het 
werken in teams, het nemen van risico's, 
projectmanagement, standaardisatie en 
normalisatie, ondernemerschap, ethiek, 
intellectuele eigendom, communicatie en 
maatschappelijke voorlichting, die van 
essentieel belang zijn voor het initiëren, 
uitontwikkelen, commercialiseren en 
verspreiden van innovaties.

In deze opleidingsprogramma's wordt 
aandacht besteed aan de ontwikkeling en 
verbreding van fundamentele 
onderzoeksvaardigheden, maar worden 
jonge onderzoekers ook geholpen een 
creatieve geest, een 
ondernemersperspectief en 
innovatiegerichte vaardigheden te 
ontwikkelen die aansluiten op de 
toekomstige behoeften op de arbeidsmarkt. 
In de programma's wordt ook gewerkt aan 
overdraagbare vaardigheden zoals het 
werken in teams, het nemen van risico's, 
projectmanagement, standaardisatie en 
normalisatie, ondernemerschap, ethiek, 
intellectuele-eigendomsrechten (IPR), 
communicatie en maatschappelijke 
voorlichting, die van essentieel belang zijn 
voor het initiëren, uitontwikkelen, 
commercialiseren en verspreiden van 
innovaties.

Or. en

Motivering

De afkortingen moeten worden ingevoegd.

Amendement 412
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa moet aantrekkelijk zijn voor de 
beste onderzoekers, onafhankelijk van de 
vraag of ze van Europese of niet-Europese 
afkomst zijn. Dit wordt met name 
gerealiseerd door ervaren onderzoekers 
aantrekkelijke carrièrekansen te bieden in 
zowel de publieke als de particuliere 
sector, en hen aan te moedigen te switchen 

Europa moet aantrekkelijk zijn voor de 
beste onderzoekers, onafhankelijk van de 
vraag of ze van Europese of niet-Europese 
afkomst zijn. Dit wordt met name 
gerealiseerd door ervaren onderzoekers 
aantrekkelijke carrièrekansen te bieden in 
zowel de publieke als de particuliere 
sector, waaronder de sector 
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tussen landen, sectoren en disciplines om 
zo hun creatieve en innovatieve potentieel 
te vergroten.

maatschappelijke organisaties zonder 
winstoogmerk, en hen aan te moedigen te 
switchen tussen landen, sectoren en 
disciplines om zo hun creatieve en 
innovatieve potentieel te vergroten.

Or. en

Amendement 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa moet aantrekkelijk zijn voor de 
beste onderzoekers, onafhankelijk van de 
vraag of ze van Europese of niet-Europese 
afkomst zijn. Dit wordt met name 
gerealiseerd door ervaren onderzoekers 
aantrekkelijke carrièrekansen te bieden in 
zowel de publieke als de particuliere 
sector, en hen aan te moedigen te switchen 
tussen landen, sectoren en disciplines om 
zo hun creatieve en innovatieve potentieel 
te vergroten.

Europa moet aantrekkelijk zijn voor de 
beste onderzoekers, onafhankelijk van de 
vraag of ze van Europese of niet-Europese 
afkomst zijn. Dit wordt met name 
gerealiseerd door beginnende en ervaren 
onderzoekers aantrekkelijke carrièrekansen 
te bieden in zowel de publieke als de 
particuliere sector, en hen aan te moedigen 
te switchen tussen landen, sectoren en 
disciplines om zo hun creatieve en 
innovatieve potentieel te vergroten.

Or. en

Amendement 414
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal financiële steun worden verleend 
aan de beste of meest veelbelovende 
ervaren onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, die aan hun vaardigheden 
willen werken door middel van 
transnationale of internationale mobiliteit. 
Zij kunnen in alle fasen van hun loopbaan 
worden ondersteund, met inbegrip van de 
fase vlak na het afronden van een promotie 
of het opdoen van vergelijkbare ervaring. 

Er zal financiële steun worden verleend 
aan de beste of meest veelbelovende 
ervaren onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, die aan hun vaardigheden 
willen werken door middel van 
transnationale of internationale mobiliteit. 
Zij kunnen in alle fasen van hun loopbaan 
worden ondersteund, met inbegrip van de 
fase vlak na het afronden van een promotie 
of het opdoen van vergelijkbare ervaring. 
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Deze onderzoekers ontvangen financiële 
ondersteuning op voorwaarde dat zij van 
het ene naar het andere land verhuizen om 
hun verzameling vaardigheden in door 
henzelf gekozen universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen of andere 
sociaaleconomische actoren, te verbreden 
en/of te verdiepen, door te werken aan 
onderzoeks- en innovatieprojecten die 
aansluiten bij hun persoonlijke behoeften 
en interesses. Overstappen van de publieke 
naar de particuliere sector, of andersom, 
wordt gestimuleerd door middel van de 
ondersteuning van detacheringen. Ook 
worden deeltijdaanstellingen ondersteund 
waardoor onderzoekers tegelijk in de 
publieke en de particuliere sector 
werkzaam kunnen zijn, om de 
kennisoverdracht tussen de sectoren te 
verbeteren en om de opzet van nieuwe 
bedrijven te bevorderen. Dergelijke 
mogelijkheden op maat maken het 
veelbelovende onderzoekers gemakkelijker 
geheel onafhankelijk te worden en 
bevorderen overstappen tussen de publieke 
en de particuliere sector.

Deze onderzoekers ontvangen financiële 
ondersteuning op voorwaarde dat zij van 
het ene naar het andere land verhuizen om 
hun verzameling vaardigheden in door 
henzelf gekozen universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen of andere 
sociaaleconomische actoren, te verbreden 
en/of te verdiepen, door te werken aan 
onderzoeks- en innovatieprojecten die 
aansluiten bij hun persoonlijke behoeften 
en interesses. Tevens is er aanvullende 
financiële ondersteuning nodig om de 
beweging van onderzoekers in de richting 
van instellingen in de minder ontwikkelde 
regio's te bevorderen. Overstappen van de 
publieke naar de particuliere sector, of 
andersom, wordt gestimuleerd door middel 
van de ondersteuning van detacheringen. 
Ook worden deeltijdaanstellingen 
ondersteund waardoor onderzoekers 
tegelijk in de publieke en de particuliere 
sector werkzaam kunnen zijn, om de 
kennisoverdracht tussen de sectoren te 
verbeteren en om de opzet van nieuwe 
bedrijven te bevorderen. Dergelijke 
mogelijkheden op maat maken het 
veelbelovende onderzoekers gemakkelijker 
geheel onafhankelijk te worden en 
bevorderen overstappen tussen de publieke 
en de particuliere sector.

Or. en

Amendement 415
András Gyürk

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal financiële steun worden verleend 
aan de beste of meest veelbelovende 
ervaren onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, die aan hun vaardigheden 
willen werken door middel van 
transnationale of internationale mobiliteit. 
Zij kunnen in alle fasen van hun loopbaan 

Er zal financiële steun worden verleend 
aan de beste of meest veelbelovende 
ervaren onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, die aan hun vaardigheden 
willen werken door middel van 
transnationale of internationale mobiliteit. 
Zij kunnen in alle fasen van hun loopbaan 
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worden ondersteund, met inbegrip van de 
fase vlak na het afronden van een promotie 
of het opdoen van vergelijkbare ervaring. 
Deze onderzoekers ontvangen financiële 
ondersteuning op voorwaarde dat zij van 
het ene naar het andere land verhuizen om 
hun verzameling vaardigheden in door 
henzelf gekozen universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen of andere 
sociaaleconomische actoren, te verbreden 
en/of te verdiepen, door te werken aan 
onderzoeks- en innovatieprojecten die 
aansluiten bij hun persoonlijke behoeften 
en interesses. Overstappen van de publieke 
naar de particuliere sector, of andersom, 
wordt gestimuleerd door middel van de 
ondersteuning van detacheringen. Ook 
worden deeltijdaanstellingen ondersteund 
waardoor onderzoekers tegelijk in de 
publieke en de particuliere sector 
werkzaam kunnen zijn, om de 
kennisoverdracht tussen de sectoren te 
verbeteren en om de opzet van nieuwe 
bedrijven te bevorderen. Dergelijke 
mogelijkheden op maat maken het 
veelbelovende onderzoekers gemakkelijker 
geheel onafhankelijk te worden en 
bevorderen overstappen tussen de publieke 
en de particuliere sector.

worden ondersteund, met inbegrip van de 
fase vlak na het afronden van een promotie 
of het opdoen van vergelijkbare ervaring. 
Deze onderzoekers ontvangen financiële 
ondersteuning op voorwaarde dat zij van 
het ene naar het andere land verhuizen om 
hun verzameling vaardigheden in door 
henzelf gekozen universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen,
onderzoeksinfrastructuren, kennis- en 
innovatiegemeenschappen van het EIT of 
andere sociaaleconomische actoren, te 
verbreden en/of te verdiepen, door te 
werken aan onderzoeks- en 
innovatieprojecten die aansluiten bij hun 
persoonlijke behoeften en interesses. 
Overstappen van de publieke naar de 
particuliere sector, of andersom, wordt 
gestimuleerd door middel van de 
ondersteuning van detacheringen. Ook 
worden deeltijdaanstellingen ondersteund 
waardoor onderzoekers tegelijk in de 
publieke en de particuliere sector 
werkzaam kunnen zijn, om de 
kennisoverdracht tussen de sectoren te 
verbeteren en om de opzet van nieuwe 
bedrijven te bevorderen. Dergelijke 
mogelijkheden op maat maken het 
veelbelovende onderzoekers gemakkelijker 
geheel onafhankelijk te worden en 
bevorderen overstappen tussen de publieke 
en de particuliere sector.

Or. en

Amendement 416
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal financiële steun worden verleend 
aan de beste of meest veelbelovende 
ervaren onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, die aan hun vaardigheden 
willen werken door middel van 

Er zal financiële steun worden verleend 
aan de beste of meest veelbelovende 
ervaren onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, die aan hun vaardigheden 
willen werken door middel van 
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transnationale of internationale mobiliteit. 
Zij kunnen in alle fasen van hun loopbaan 
worden ondersteund, met inbegrip van de 
fase vlak na het afronden van een promotie 
of het opdoen van vergelijkbare ervaring. 
Deze onderzoekers ontvangen financiële 
ondersteuning op voorwaarde dat zij van 
het ene naar het andere land verhuizen om 
hun verzameling vaardigheden in door 
henzelf gekozen universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen of andere 
sociaaleconomische actoren, te verbreden 
en/of te verdiepen, door te werken aan 
onderzoeks- en innovatieprojecten die 
aansluiten bij hun persoonlijke behoeften 
en interesses. Overstappen van de publieke 
naar de particuliere sector, of andersom, 
wordt gestimuleerd door middel van de 
ondersteuning van detacheringen. Ook 
worden deeltijdaanstellingen ondersteund 
waardoor onderzoekers tegelijk in de 
publieke en de particuliere sector 
werkzaam kunnen zijn, om de 
kennisoverdracht tussen de sectoren te 
verbeteren en om de opzet van nieuwe 
bedrijven te bevorderen. Dergelijke 
mogelijkheden op maat maken het 
veelbelovende onderzoekers gemakkelijker 
geheel onafhankelijk te worden en 
bevorderen overstappen tussen de publieke 
en de particuliere sector.

transnationale of internationale mobiliteit. 
Zij kunnen in alle fasen van hun loopbaan 
worden ondersteund, met inbegrip van de 
fase vlak na het afronden van een promotie 
of het opdoen van vergelijkbare ervaring. 
Deze onderzoekers ontvangen financiële 
ondersteuning op voorwaarde dat zij van 
het ene naar het andere land verhuizen om 
hun verzameling vaardigheden in door 
henzelf gekozen universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen, 
maatschappelijke organisaties of andere 
sociaaleconomische actoren, te verbreden 
en/of te verdiepen, door te werken aan 
onderzoeks- en innovatieprojecten die 
aansluiten bij hun persoonlijke behoeften 
en interesses. Overstappen van de publieke 
naar de particuliere sector, of andersom, 
wordt gestimuleerd door middel van de 
ondersteuning van detacheringen. Ook 
worden deeltijdaanstellingen ondersteund 
waardoor onderzoekers tegelijk in de 
publieke en de particuliere sector 
werkzaam kunnen zijn, om de 
kennisoverdracht tussen de sectoren te 
verbeteren en om de opzet van nieuwe 
bedrijven te bevorderen. Dergelijke 
mogelijkheden op maat maken het 
veelbelovende onderzoekers gemakkelijker 
geheel onafhankelijk te worden en 
bevorderen overstappen tussen de publieke 
en de particuliere sector.

Or. en

Amendement 417
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal financiële steun worden verleend 
aan de beste of meest veelbelovende 
ervaren onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, die aan hun vaardigheden 

Er zal financiële steun worden verleend 
aan de beste of meest veelbelovende 
ervaren onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, die aan hun vaardigheden 
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willen werken door middel van 
transnationale of internationale mobiliteit. 
Zij kunnen in alle fasen van hun loopbaan 
worden ondersteund, met inbegrip van de 
fase vlak na het afronden van een promotie 
of het opdoen van vergelijkbare ervaring. 
Deze onderzoekers ontvangen financiële 
ondersteuning op voorwaarde dat zij van 
het ene naar het andere land verhuizen om 
hun verzameling vaardigheden in door 
henzelf gekozen universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen of andere 
sociaaleconomische actoren, te verbreden 
en/of te verdiepen, door te werken aan 
onderzoeks- en innovatieprojecten die 
aansluiten bij hun persoonlijke behoeften 
en interesses. Overstappen van de publieke 
naar de particuliere sector, of andersom, 
wordt gestimuleerd door middel van de 
ondersteuning van detacheringen. Ook 
worden deeltijdaanstellingen ondersteund 
waardoor onderzoekers tegelijk in de 
publieke en de particuliere sector 
werkzaam kunnen zijn, om de 
kennisoverdracht tussen de sectoren te 
verbeteren en om de opzet van nieuwe 
bedrijven te bevorderen. Dergelijke 
mogelijkheden op maat maken het 
veelbelovende onderzoekers gemakkelijker 
geheel onafhankelijk te worden en 
bevorderen overstappen tussen de publieke 
en de particuliere sector.

willen werken door middel van 
transnationale of internationale mobiliteit. 
Zij kunnen in alle fasen van hun loopbaan 
worden ondersteund, met inbegrip van de 
fase vlak na het afronden van een promotie 
of het opdoen van vergelijkbare ervaring. 
Deze onderzoekers ontvangen financiële 
ondersteuning op voorwaarde dat zij van 
het ene naar het andere land verhuizen om 
hun verzameling vaardigheden in door 
henzelf gekozen universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen, 
maatschappelijke organisaties of andere 
sociaaleconomische actoren, te verbreden 
en/of te verdiepen, door te werken aan 
onderzoeks- en innovatieprojecten die 
aansluiten bij hun persoonlijke behoeften 
en interesses. Overstappen van de publieke 
naar de particuliere sector, of andersom, 
wordt gestimuleerd door middel van de 
ondersteuning van detacheringen. Ook 
worden deeltijdaanstellingen ondersteund 
waardoor onderzoekers tegelijk in de 
publieke en de particuliere sector 
werkzaam kunnen zijn, om de 
kennisoverdracht tussen de sectoren te 
verbeteren en om de opzet van nieuwe 
bedrijven te bevorderen. Dergelijke 
mogelijkheden op maat maken het 
veelbelovende onderzoekers gemakkelijker 
geheel onafhankelijk te worden en 
bevorderen overstappen tussen de publieke 
en de particuliere sector.

Or. en

Amendement 418
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal financiële steun worden verleend 
aan de beste of meest veelbelovende 
ervaren onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, die aan hun vaardigheden 

Er zal financiële steun worden verleend 
aan de beste of meest veelbelovende 
ervaren onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, die aan hun vaardigheden 
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willen werken door middel van 
transnationale of internationale mobiliteit. 
Zij kunnen in alle fasen van hun loopbaan 
worden ondersteund, met inbegrip van de 
fase vlak na het afronden van een promotie 
of het opdoen van vergelijkbare ervaring. 
Deze onderzoekers ontvangen financiële 
ondersteuning op voorwaarde dat zij van 
het ene naar het andere land verhuizen om 
hun verzameling vaardigheden in door 
henzelf gekozen universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen of andere 
sociaaleconomische actoren, te verbreden 
en/of te verdiepen, door te werken aan 
onderzoeks- en innovatieprojecten die 
aansluiten bij hun persoonlijke behoeften 
en interesses. Overstappen van de publieke 
naar de particuliere sector, of andersom, 
wordt gestimuleerd door middel van de 
ondersteuning van detacheringen. Ook 
worden deeltijdaanstellingen ondersteund 
waardoor onderzoekers tegelijk in de 
publieke en de particuliere sector 
werkzaam kunnen zijn, om de 
kennisoverdracht tussen de sectoren te 
verbeteren en om de opzet van nieuwe 
bedrijven te bevorderen. Dergelijke 
mogelijkheden op maat maken het 
veelbelovende onderzoekers gemakkelijker 
geheel onafhankelijk te worden en 
bevorderen overstappen tussen de publieke 
en de particuliere sector.

willen werken door middel van 
transnationale of internationale mobiliteit. 
Zij kunnen in alle fasen van hun loopbaan 
worden ondersteund, met inbegrip van de 
fase vlak na het afronden van een promotie 
of het opdoen van vergelijkbare ervaring. 
Deze onderzoekers ontvangen financiële 
ondersteuning op voorwaarde dat zij van 
het ene naar het andere land verhuizen om 
hun verzameling vaardigheden in door 
henzelf gekozen universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen of andere 
sociaaleconomische actoren, te verbreden 
en/of te verdiepen, door te werken aan 
onderzoeks- en innovatieprojecten die 
aansluiten bij hun persoonlijke behoeften 
en interesses. Overstappen van de publieke 
naar de particuliere sector, of andersom, 
wordt gestimuleerd door middel van de 
ondersteuning van detacheringen. Ook 
worden deeltijdaanstellingen ondersteund 
waardoor onderzoekers tegelijk in de 
publieke en de particuliere sector 
werkzaam kunnen zijn, om de 
kennisoverdracht tussen de sectoren te 
verbeteren en om de opzet van nieuwe 
bedrijven en spin-offs te bevorderen. 
Dergelijke mogelijkheden op maat maken 
het veelbelovende onderzoekers 
gemakkelijker geheel onafhankelijk te 
worden en bevorderen overstappen tussen 
de publieke en de particuliere sector.

Or. en

Amendement 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal financiële steun worden verleend 
aan de beste of meest veelbelovende 
ervaren onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, die aan hun vaardigheden 
willen werken door middel van 

Er zal financiële steun worden verleend 
aan de beste of meest veelbelovende 
ervaren en beginnende onderzoekers, 
ongeacht hun nationaliteit, die aan hun 
vaardigheden willen werken door middel 
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transnationale of internationale mobiliteit. 
Zij kunnen in alle fasen van hun loopbaan 
worden ondersteund, met inbegrip van de 
fase vlak na het afronden van een promotie 
of het opdoen van vergelijkbare ervaring. 
Deze onderzoekers ontvangen financiële 
ondersteuning op voorwaarde dat zij van 
het ene naar het andere land verhuizen om 
hun verzameling vaardigheden in door 
henzelf gekozen universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen of andere 
sociaaleconomische actoren, te verbreden 
en/of te verdiepen, door te werken aan 
onderzoeks- en innovatieprojecten die 
aansluiten bij hun persoonlijke behoeften 
en interesses. Overstappen van de publieke 
naar de particuliere sector, of andersom, 
wordt gestimuleerd door middel van de 
ondersteuning van detacheringen. Ook 
worden deeltijdaanstellingen ondersteund 
waardoor onderzoekers tegelijk in de 
publieke en de particuliere sector 
werkzaam kunnen zijn, om de 
kennisoverdracht tussen de sectoren te 
verbeteren en om de opzet van nieuwe 
bedrijven te bevorderen. Dergelijke 
mogelijkheden op maat maken het 
veelbelovende onderzoekers gemakkelijker 
geheel onafhankelijk te worden en 
bevorderen overstappen tussen de publieke 
en de particuliere sector.

van transnationale of internationale 
mobiliteit. Zij kunnen in alle fasen van hun 
loopbaan worden ondersteund, met 
inbegrip van de fase vlak na het afronden 
van een promotie of het opdoen van 
vergelijkbare ervaring. Deze onderzoekers 
ontvangen financiële ondersteuning op 
voorwaarde dat zij van het ene naar het 
andere land verhuizen om hun verzameling 
vaardigheden in door henzelf gekozen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
bedrijven, kleine en middelgrote 
ondernemingen of andere 
sociaaleconomische actoren, te verbreden 
en/of te verdiepen, door te werken aan 
onderzoeks- en innovatieprojecten die 
aansluiten bij hun persoonlijke behoeften 
en interesses. Overstappen van de publieke 
naar de particuliere sector, of andersom, 
wordt gestimuleerd door middel van de 
ondersteuning van detacheringen. Ook 
worden deeltijdaanstellingen ondersteund 
waardoor onderzoekers tegelijk in de 
publieke en de particuliere sector 
werkzaam kunnen zijn, om de 
kennisoverdracht tussen de sectoren te 
verbeteren en om de opzet van nieuwe 
bedrijven te bevorderen. Dergelijke 
mogelijkheden op maat maken het 
veelbelovende onderzoekers gemakkelijker 
geheel onafhankelijk te worden en 
bevorderen overstappen tussen de publieke 
en de particuliere sector.

Or. en

Amendement 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om het bestaande onderzoekerspotentieel 
volledig te benutten, worden ook
mogelijkheden om na een onderbreking 
weer een onderzoekscarrière op te pakken 
ondersteund.

Om het bestaande onderzoekerspotentieel 
volledig te benutten, worden 
mogelijkheden om na een onderbreking 
weer een onderzoekscarrière op te pakken 
ondersteund. Tevens zullen onderzoekers 
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die na een periode van transnationale/ 
internationale mobiliteitservaringen, 
opnieuw willen werken aan een onderzoek 
op langere termijn in Europa, waaronder 
in het land van herkomst, worden 
ondersteund. De mobiliteit en 
mogelijkheden voor de 
loopbaanontwikkeling van onderzoekers 
moeten gestimuleerd worden door 
mechanismen, zoals het huidige 
Euraxess-netwerk, te bevorderen. 

Or. en

Amendement 421
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatschappelijke uitdagingen worden 
steeds internationaler en samenwerking 
over lands- en sectorgrenzen heen is 
cruciaal bij het aanpakken ervan. Het delen 
van kennis en ideeën, van onderzoek tot 
aan marktintroductie, is daarom van 
cruciaal belang en is alleen mogelijk door 
contacten tussen mensen. Dit wordt 
bevorderd door de flexibele uitwisseling 
van hooggeschoold onderzoeks- en 
innovatiepersoneel tussen sectoren, landen 
en disciplines te ondersteunen.

Maatschappelijke uitdagingen worden 
steeds internationaler en samenwerking 
over lands- en sectorgrenzen heen is 
cruciaal bij het aanpakken ervan. Het delen 
van kennis en ideeën van onderzoek met de 
maatschappij en de markt, is daarom van 
cruciaal belang en is alleen mogelijk door 
contacten tussen mensen. Dit wordt 
bevorderd door de flexibele uitwisseling 
van hooggeschoold onderzoeks- en 
innovatiepersoneel tussen sectoren, landen 
en disciplines te ondersteunen.

Or. en

Amendement 422
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatschappelijke uitdagingen worden 
steeds internationaler en samenwerking 

Maatschappelijke uitdagingen worden 
steeds internationaler en samenwerking 
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over lands- en sectorgrenzen heen is 
cruciaal bij het aanpakken ervan. Het delen 
van kennis en ideeën, van onderzoek tot 
aan marktintroductie, is daarom van 
cruciaal belang en is alleen mogelijk door 
contacten tussen mensen. Dit wordt 
bevorderd door de flexibele uitwisseling 
van hooggeschoold onderzoeks- en 
innovatiepersoneel tussen sectoren, landen 
en disciplines te ondersteunen.

over lands- en sectorgrenzen heen is 
cruciaal bij het aanpakken ervan. Het delen 
van kennis en ideeën van onderzoek met de 
maatschappij en de markt, is daarom van 
cruciaal belang en is alleen mogelijk door 
contacten tussen mensen. Dit wordt 
bevorderd door de flexibele uitwisseling 
van hooggeschoold onderzoeks- en 
innovatiepersoneel tussen sectoren, landen 
en disciplines te ondersteunen.

Or. en

Amendement 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met Europese middelen worden 
kortdurende uitwisselingen ondersteund 
van onderzoeks- en innovatiepersoneel 
binnen partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren binnen 
Europa, maar ook tussen Europa en derde 
landen, ter versterking van de 
internationale samenwerking. Deze 
mogelijkheid staat open voor onderzoeks-
en innovatiepersoneel van alle niveaus, van 
onderaan in de hiërarchie (postgraduate) tot 
helemaal bovenaan (management), met 
inbegrip van administratief en technisch 
personeel.

Met Europese middelen worden 
kortdurende uitwisselingen ondersteund 
van onderzoeks- en innovatiepersoneel 
binnen partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren binnen 
Europa, maar ook tussen Europa en derde 
landen, ter versterking van de 
internationale samenwerking. Deze 
mogelijkheid staat open voor onderzoeks-
en innovatiepersoneel van alle niveaus, van 
onderaan in de hiërarchie (postgraduate) tot 
helemaal bovenaan (management), met 
inbegrip van administratief en technisch 
personeel. 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.

Or. en

Amendement 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I –punt 3.3 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met Europese middelen worden 
kortdurende uitwisselingen ondersteund 
van onderzoeks- en innovatiepersoneel 
binnen partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren binnen 
Europa, maar ook tussen Europa en derde 
landen, ter versterking van de 
internationale samenwerking. Deze 
mogelijkheid staat open voor onderzoeks-
en innovatiepersoneel van alle niveaus, van 
onderaan in de hiërarchie (postgraduate) tot 
helemaal bovenaan (management), met 
inbegrip van administratief en technisch 
personeel.

Met Europese middelen worden 
kortdurende uitwisselingen ondersteund 
van onderzoeks- en innovatiepersoneel 
binnen partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren binnen 
Europa, maar ook tussen Europa en derde 
landen, ter versterking van de 
internationale samenwerking. Er zullen 
specifieke acties worden uitgevoerd ten 
behoeve van ontwikkelingslanden om hun 
onderzoekscapaciteit te versterken. Deze 
mogelijkheid staat open voor onderzoeks-
en innovatiepersoneel van alle niveaus, van 
onderaan in de hiërarchie (postgraduate) tot 
helemaal bovenaan (management), met 
inbegrip van administratief en technisch 
personeel.

Or. fr

Motivering

De wil van Europa die wordt weergeven in § 3.2 "Topkwaliteit stimuleren door middel van 
grens- en sectoroverschrijdende mobiliteit" om meer niet-Europese onderzoekers aan te trekken, 
is vanuit ethisch oogpunt niet begrijpelijk wanneer er geen sprake is van een substantiële 
aanvulling ten gunste van de versterking van de onderzoekscapaciteit van ontwikkelingslanden.

Amendement 425
Philippe Lamberts
namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.3 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met Europese middelen worden 
kortdurende uitwisselingen ondersteund 
van onderzoeks- en innovatiepersoneel 
binnen partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren binnen 

Met Europese middelen worden 
kortdurende uitwisselingen ondersteund 
van onderzoeks- en innovatiepersoneel 
binnen partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren binnen 
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Europa, maar ook tussen Europa en derde 
landen, ter versterking van de 
internationale samenwerking. Deze 
mogelijkheid staat open voor onderzoeks-
en innovatiepersoneel van alle niveaus, van 
onderaan in de hiërarchie (postgraduate) tot 
helemaal bovenaan (management), met 
inbegrip van administratief en technisch 
personeel.

Europa, maar ook tussen Europa en derde 
landen, ter versterking van de 
internationale samenwerking. Er zullen 
specifieke acties worden uitgevoerd ten 
behoeve van ontwikkelingslanden om hun 
onderzoekscapaciteit te versterken. Deze 
mogelijkheid staat open voor onderzoeks-
en innovatiepersoneel van alle niveaus, van 
onderaan in de hiërarchie (postgraduate) tot 
helemaal bovenaan (management), met 
inbegrip van administratief en technisch 
personeel.

Or. fr

Motivering

De wil van Europa die wordt weergeven in § 3.2 "Topkwaliteit stimuleren door middel van 
grens- en sectoroverschrijdende mobiliteit" om meer niet-Europese onderzoekers aan te trekken, 
is vanuit ethisch oogpunt niet begrijpelijk wanneer er geen sprake is van een substantiële 
aanvulling ten gunste van de versterking van de onderzoekscapaciteit van ontwikkelingslanden.

Amendement 426
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.3 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met Europese middelen worden 
kortdurende uitwisselingen ondersteund 
van onderzoeks- en innovatiepersoneel 
binnen partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren binnen 
Europa, maar ook tussen Europa en derde 
landen, ter versterking van de 
internationale samenwerking. Deze 
mogelijkheid staat open voor onderzoeks-
en innovatiepersoneel van alle niveaus, van 
onderaan in de hiërarchie (postgraduate) tot 
helemaal bovenaan (management), met 
inbegrip van administratief en technisch 
personeel.

Met Europese middelen worden 
kortdurende uitwisselingen ondersteund 
van onderzoeks- en innovatiepersoneel 
binnen partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren binnen 
Europa, maar ook tussen Europa en derde 
landen, ter versterking van de 
internationale samenwerking. Er zullen 
specifieke acties worden uitgevoerd ten 
behoeve van ontwikkelingslanden om hun 
onderzoekscapaciteit te versterken. Deze 
mogelijkheid staat open voor onderzoeks-
en innovatiepersoneel van alle niveaus, van 
onderaan in de hiërarchie (postgraduate) tot 
helemaal bovenaan (management), met 
inbegrip van administratief en technisch 
personeel.
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Or. fr

Amendement 427
András Gyürk

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met Europese middelen worden 
kortdurende uitwisselingen ondersteund 
van onderzoeks- en innovatiepersoneel 
binnen partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren binnen 
Europa, maar ook tussen Europa en derde 
landen, ter versterking van de 
internationale samenwerking. Deze 
mogelijkheid staat open voor onderzoeks-
en innovatiepersoneel van alle niveaus, van 
onderaan in de hiërarchie (postgraduate) tot 
helemaal bovenaan (management), met 
inbegrip van administratief en technisch 
personeel.

Met Europese middelen worden 
kortdurende uitwisselingen ondersteund 
van onderzoeks- en innovatiepersoneel 
binnen partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen, 
onderzoeksinfrastructuren, kennis- en 
innovatiegemeenschappen van het EIT en 
andere sociaaleconomische actoren binnen 
Europa, maar ook tussen Europa en derde 
landen, ter versterking van de 
internationale samenwerking. Deze 
mogelijkheid staat open voor onderzoeks-
en innovatiepersoneel van alle niveaus, van 
onderaan in de hiërarchie (postgraduate) tot 
helemaal bovenaan (management), met 
inbegrip van administratief en technisch 
personeel.

Or. en

Amendement 428
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met Europese middelen worden 
kortdurende uitwisselingen ondersteund 
van onderzoeks- en innovatiepersoneel 
binnen partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren binnen 
Europa, maar ook tussen Europa en derde 
landen, ter versterking van de 
internationale samenwerking. Deze 

Met Europese middelen worden 
kortdurende uitwisselingen ondersteund 
van onderzoeks- en innovatiepersoneel 
binnen partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen, 
maatschappelijke organisaties en andere 
sociaaleconomische actoren binnen 
Europa, maar ook tussen Europa en derde 
landen, ter versterking van de 
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mogelijkheid staat open voor onderzoeks-
en innovatiepersoneel van alle niveaus, van 
onderaan in de hiërarchie (postgraduate) tot 
helemaal bovenaan (management), met 
inbegrip van administratief en technisch 
personeel.

internationale samenwerking. Deze 
mogelijkheid staat open voor onderzoeks-
en innovatiepersoneel van alle niveaus, van 
onderaan in de hiërarchie (postgraduate) tot 
helemaal bovenaan (management), met 
inbegrip van administratief en technisch 
personeel.

Or. en

Amendement 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de nodige efficiëntie te waarborgen, 
moet er op de voortgang worden toegezien. 
In het kader van het programma wordt de 
steun verleend voor de ontwikkeling van 
indicatoren en de analyse van gegevens 
met betrekking tot de mobiliteit, 
vaardigheden en loopbanen van 
onderzoekers, teneinde eventuele lacunes 
in de Marie Curie-acties op te sporen en 
het effect van deze acties te vergroten. Bij 
de uitvoering van deze activiteiten wordt 
gestreefd naar synergie en nauwe 
coördinatie met de beleidsondersteunende 
acties betreffende onderzoekers, hun 
werkgevers en financiers die met het oog 
op de "inclusieve, innovatieve en veilige 
samenleving" worden uitgevoerd. 
Bovendien worden specifieke acties 
gesteund ter bevordering van initiatieven 
gericht op het kweken van meer bewustzijn 
voor het belang van de 
onderzoeksloopbaan en op de verspreiding 
van de resultaten van door Marie Curie-
acties gesteunde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

Om de nodige efficiëntie te waarborgen, 
moet er op de voortgang worden toegezien. 
In het kader van het programma wordt de 
steun verleend voor de ontwikkeling van 
indicatoren en de analyse van gegevens 
met betrekking tot de mobiliteit, 
vaardigheden en loopbanen van 
onderzoekers, teneinde eventuele lacunes 
in de Marie Curie-acties op te sporen en 
het effect van deze acties te vergroten. Bij 
de uitvoering van deze activiteiten wordt 
gestreefd naar synergie en nauwe 
coördinatie met de beleidsondersteunende 
acties betreffende onderzoekers, hun 
werkgevers en financiers die met het oog 
op de "inclusieve, innovatieve en veilige 
samenleving" worden uitgevoerd. 
Bovendien worden specifieke acties 
gesteund ter bevordering van initiatieven 
gericht op het kweken van meer bewustzijn 
voor het belang van de 
onderzoeksloopbaan, de ondersteuning 
van degenen die na een onderbreking 
weer aan het werk gaan en op de 
verspreiding van de resultaten van door 
Marie Curie-acties gesteunde onderzoeks-
en innovatieactiviteiten.

Or. en
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Amendement 430
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de nodige efficiëntie te waarborgen, 
moet er op de voortgang worden toegezien. 
In het kader van het programma wordt de 
steun verleend voor de ontwikkeling van 
indicatoren en de analyse van gegevens 
met betrekking tot de mobiliteit, 
vaardigheden en loopbanen van 
onderzoekers, teneinde eventuele lacunes 
in de Marie Curie-acties op te sporen en 
het effect van deze acties te vergroten. Bij 
de uitvoering van deze activiteiten wordt 
gestreefd naar synergie en nauwe 
coördinatie met de beleidsondersteunende 
acties betreffende onderzoekers, hun 
werkgevers en financiers die met het oog 
op de "inclusieve, innovatieve en veilige 
samenleving" worden uitgevoerd. 
Bovendien worden specifieke acties 
gesteund ter bevordering van initiatieven 
gericht op het kweken van meer bewustzijn 
voor het belang van de 
onderzoeksloopbaan en op de verspreiding 
van de resultaten van door Marie Curie-
acties gesteunde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

Om de nodige efficiëntie te waarborgen, 
moet er op de voortgang worden toegezien. 
In het kader van het programma wordt de 
steun verleend voor de ontwikkeling van 
indicatoren en de analyse van gegevens 
met betrekking tot de mobiliteit, 
vaardigheden en loopbanen van 
onderzoekers, teneinde eventuele lacunes 
in de Marie Curie-acties op te sporen en 
het effect van deze acties te vergroten. Bij 
de uitvoering van deze activiteiten wordt 
gestreefd naar synergie en nauwe 
coördinatie met de beleidsondersteunende 
acties betreffende onderzoekers, hun 
werkgevers en financiers die met het oog
op"wetenschap met en voor de
samenleving" worden uitgevoerd. 
Bovendien worden specifieke acties 
gesteund ter bevordering van initiatieven 
gericht op het kweken van meer bewustzijn 
voor het belang van de 
onderzoeksloopbaan en op de verspreiding 
van de resultaten van door Marie Curie-
acties gesteunde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Marie Curie-acties staan open voor 
opleidings- en 
loopbaanontwikkelingsactiviteiten op alle 
onderzoeks- en innovatiegebieden die in 
het Verdrag worden genoemd, van 

De Marie Curie-acties staan open voor 
opleidings- en 
loopbaanontwikkelingsactiviteiten op alle 
onderzoeks- en innovatiegebieden die in 
het Verdrag worden genoemd, van 
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fundamenteel onderzoek tot en met 
marktintroductie en innovatiediensten. De 
onderzoeks- en innovatiegebieden en -
sectoren worden geheel door de zich 
aanmeldende partijen bepaald.

fundamenteel onderzoek, met inbegrip van 
sociale en geesteswetenschappen, tot en 
met marktintroductie en innovatiediensten. 
De onderzoeks- en innovatiegebieden en -
sectoren worden geheel door de zich 
aanmeldende partijen bepaald.

Or. en

Amen dement 432
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle hierboven beschreven activiteiten 
wordt er met het oog op een succesvolle 
uitvoering en een zo groot mogelijke 
impact van de Marie Curie-acties op gelet 
dat de deelname van het bedrijfsleven, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, en van andere 
sociaaleconomische actoren wordt 
aangemoedigd. In het kader van alle Marie 
Curie-acties wordt een langdurige 
samenwerking tussen instellingen voor 
hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties 
en de particuliere sector bevorderd, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
bescherming van intellectuele eigendom.

Bij alle hierboven beschreven activiteiten 
wordt er met het oog op een succesvolle 
uitvoering en een zo groot mogelijke 
impact van de Marie Curie-acties op gelet 
dat de deelname van het bedrijfsleven, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, maatschappelijke 
organisaties, en van andere 
sociaaleconomische actoren wordt 
aangemoedigd. In het kader van alle Marie 
Curie-acties wordt een langdurige 
samenwerking tussen instellingen voor 
hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties 
en de particuliere sector bevorderd, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
bescherming van intellectuele eigendom.

Or. en

Amendement 433
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle hierboven beschreven activiteiten 
wordt er met het oog op een succesvolle 
uitvoering en een zo groot mogelijke 

Bij alle hierboven beschreven activiteiten 
wordt er met het oog op een succesvolle 
uitvoering en een zo groot mogelijke 
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impact van de Marie Curie-acties op gelet 
dat de deelname van het bedrijfsleven, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, en van andere 
sociaaleconomische actoren wordt 
aangemoedigd. In het kader van alle Marie 
Curie-acties wordt een langdurige 
samenwerking tussen instellingen voor 
hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties 
en de particuliere sector bevorderd, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
bescherming van intellectuele eigendom.

impact van de Marie Curie-acties op gelet 
dat de deelname van het bedrijfsleven, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, maatschappelijke 
organisaties, en van andere 
sociaaleconomische actoren wordt 
aangemoedigd. In het kader van alle Marie 
Curie-acties wordt een langdurige 
samenwerking tussen instellingen voor 
hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties 
en de particuliere sector bevorderd, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
bescherming van intellectuele eigendom.

Or. en

Amendement 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.6 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om open te staan voor alle soorten talent, 
worden algemene maatregelen getroffen 
om verstoringen te verhelpen in de toegang 
tot subsidies, bijvoorbeeld door het 
bevorderen van gelijke kansen in alle 
Marie Curie-acties en door benchmarks op 
te zetten voor de verhouding van de 
aantallen mannen en vrouwen. Bovendien 
helpen de Marie Curie-acties onderzoekers 
hun loopbaantraject stabieler te maken, en 
ervoor te zorgen dat ze een goed evenwicht 
tussen werk en privéleven kunnen 
realiseren, afhankelijk van hun 
thuissituatie, en na een onderbreking 
gemakkelijker hun onderzoekscarrière 
kunnen hervatten. De beginselen van het 
Europees Handvest voor onderzoekers en 
de Gedragscode voor de rekrutering van 
onderzoekers moeten met het oog op een 
open aanwerving en aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden worden onderschreven 
en toegepast door alle gefinancierde 
deelnemers.

Om open te staan voor alle soorten talent, 
worden algemene maatregelen getroffen 
om verstoringen te verhelpen in de toegang 
tot subsidies, bijvoorbeeld door het 
bevorderen van gelijke kansen in alle 
Marie Curie-acties, door benchmarks op te 
zetten voor de verhouding van de aantallen 
mannen en vrouwen en door het 
ondersteunen van degenen die na een 
onderbreking weer aan het werk gaan. 
Bovendien helpen de Marie Curie-acties 
onderzoekers hun loopbaantraject stabieler 
te maken, en ervoor te zorgen dat ze een 
goed evenwicht tussen werk en privéleven 
kunnen realiseren, afhankelijk van hun 
thuissituatie, en na een onderbreking 
gemakkelijker hun onderzoekscarrière 
kunnen hervatten. De beginselen van het 
Europees Handvest voor onderzoekers en 
de Gedragscode voor de rekrutering van 
onderzoekers moeten met het oog op een 
open aanwerving en aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden worden onderschreven 
en toegepast door alle gefinancierde 
deelnemers.
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Or. en

Amendement 435
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.6 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om open te staan voor alle soorten talent, 
worden algemene maatregelen getroffen 
om verstoringen te verhelpen in de toegang 
tot subsidies, bijvoorbeeld door het 
bevorderen van gelijke kansen in alle 
Marie Curie-acties en door benchmarks op 
te zetten voor de verhouding van de 
aantallen mannen en vrouwen. Bovendien 
helpen de Marie Curie-acties onderzoekers 
hun loopbaantraject stabieler te maken, en 
ervoor te zorgen dat ze een goed evenwicht 
tussen werk en privéleven kunnen 
realiseren, afhankelijk van hun 
thuissituatie, en na een onderbreking 
gemakkelijker hun onderzoekscarrière 
kunnen hervatten. De beginselen van het 
Europees Handvest voor onderzoekers en 
de Gedragscode voor de rekrutering van 
onderzoekers moeten met het oog op een 
open aanwerving en aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden worden onderschreven 
en toegepast door alle gefinancierde 
deelnemers.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.6 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelnemers die financiële steun 
ontvangen in het kader van de Marie 
Curie-acties moeten de mogelijkheid 
krijgen om hun steun met twaalf 
maanden te verlengen als dat nodig blijkt 
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te zijn voor het afronden van het 
onderzoeksproject.

Or. en

Amendement 437
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Netwerken van topkwaliteit
De activiteiten zullen gericht zijn op het 
wegwerken van wetenschappelijke en 
technische ongelijkheden binnen de EU 
om zodoende bij te dragen aan de 
verbetering van de algehele effectiviteit en 
topkwaliteit van wetenschappelijk en 
technologisch onderzoek in alle lidstaten.
5.1 Specifieke doelstellingen en aanpak
Teneinde een bijdrage te leveren aan de 
herstructurering van de wetenschaps- en 
technologiesector in een aantal minder 
presterende delen van de EU, alsmede aan 
de versterking van de algehele 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit van de 
Unie op topniveau, zal steun worden 
verleend aan toponderzoekscentra zodat 
zij hun capaciteiten beter in dienst 
kunnen stellen van de Europese 
economische en sociale ontwikkeling.
Dit gebeurt door toponderzoekscentra in 
wetenschappelijk minder ontwikkelde 
delen van de EU in staat te stellen om hun 
betrekkingen met andere 
toponderzoekscentra elders in de Unie te 
versterken, door middel van netwerken en 
jumelage, en om hun onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit te verbeteren tot aan 
het niveau van hun partners.
Dit zorgt tevens voor een grotere 
deelname van een aantal 
onderzoeksgemeenschappen aan Horizon 
2020, hetgeen bijdraagt aan de 
noodzakelijke verbreding van deze 
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deelname.
5.2 Specifieke aspecten van de 
tenuitvoerlegging
De activiteit heeft betrekking op alle 
gebieden van wetenschap en technologie.
Met de EU-financiering wordt steun 
verleend aan netwerken van tenminste 
drie centra voor onderzoek en/of 
technologie die theoretisch en toegepast 
onderzoek in de natuur-, sociale- en 
economische wetenschappen bij elkaar 
brengen.
Een van deze centra moet zijn gevestigd in 
een wetenschappelijk minder ontwikkeld 
land van de EU of in een ultraperifeer 
gebied. De definitie van een 
wetenschappelijk minder ontwikkeld land
is gebaseerd op het niveau van deelname 
aan het vorige zevende kaderprogramma: 
een lidstaat met minder dan twee 
geselecteerde projecten op 1 000 000 
inwoners in het zevende kaderprogramma 
komt voor deze activiteit in aanmerking.

Or. en

Amendement 438
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.1.1 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.1.1. Ontwikkeling van nieuwe 
onderzoeksinfrastructuur van 
wereldklasse*

4.1.1. Ontwikkeling van 
onderzoeksinfrastructuur van wereldklasse1

Or. fr

Motivering

Het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling voorzag in de ondersteuning van 
zowel nieuwe als bestaande infrastructuur, hetgeen relevant was. Met het schrappen van het 
woord "nieuwe" wordt de mogelijkheid opengehouden voor ondersteuning van bestaande 
infrastructuur.  Het steunen van maatregelen om de infrastructuur aan de huidige behoeften aan 
te passen, zou tijd- en geldwinst kunnen opleveren.
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Amendement 439
András Gyürk

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het oogmerk is om te zorgen voor de 
implementatie, duurzaamheid en efficiënte 
werking van de door het Europees 
Strategieforum voor 
onderzoekinfrastructuur (ESFRI) 
aangewezen onderzoeksinfrastructuur en 
andere onderzoeksinfrastructuur van 
wereldklasse om Europa in staat te stellen 
de grote uitdagingen op wetenschappelijk, 
industrieel en maatschappelijk gebied aan 
te gaan. Deze doelstelling heeft specifiek 
betrekking op infrastructuur waarvan het 
beheer wordt of is opgezet in de vorm van 
bijvoorbeeld een consortium voor een 
Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC) 
of een gelijkwaardige structuur op 
Europees of internationaal niveau.

Het oogmerk is om te zorgen voor de 
implementatie, duurzaamheid en efficiënte 
werking van de door het Europees 
Strategieforum voor 
onderzoekinfrastructuur (ESFRI) 
aangewezen onderzoeksinfrastructuur en 
andere onderzoeksinfrastructuur van 
wereldklasse, waaronder uitstekende 
regionale infrastructuren van Europese 
waarde, om Europa in staat te stellen de 
grote uitdagingen op wetenschappelijk, 
industrieel en maatschappelijk gebied aan 
te gaan. Deze doelstelling heeft specifiek 
betrekking op infrastructuur waarvan het 
beheer wordt of is opgezet in de vorm van 
bijvoorbeeld een consortium voor een 
Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC) 
of een gelijkwaardige structuur op 
Europees of internationaal niveau.

Or. en

Amendement 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het oogmerk is om te zorgen voor de 
implementatie, duurzaamheid en efficiënte 
werking van de door het Europees 
Strategieforum voor 
onderzoekinfrastructuur (ESFRI) 
aangewezen onderzoeksinfrastructuur en 
andere onderzoeksinfrastructuur van 
wereldklasse om Europa in staat te stellen 
de grote uitdagingen op wetenschappelijk, 
industrieel en maatschappelijk gebied aan 
te gaan. Deze doelstelling heeft specifiek 
betrekking op infrastructuur waarvan het 

Het oogmerk is om te zorgen voor de 
implementatie, duurzaamheid en efficiënte 
werking van de door het Europees 
Strategieforum voor 
onderzoekinfrastructuur (ESFRI) 
aangewezen onderzoeksinfrastructuur en 
andere in Europa gevestigde bestaande
onderzoeksinfrastructuur van wereldklasse 
om Europa in staat te stellen de grote 
uitdagingen op wetenschappelijk, 
industrieel en maatschappelijk gebied aan 
te gaan. Deze doelstelling heeft specifiek 
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beheer wordt of is opgezet in de vorm van 
bijvoorbeeld een consortium voor een 
Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC) 
of een gelijkwaardige structuur op 
Europees of internationaal niveau.

betrekking op infrastructuur waarvan het 
beheer wordt of is opgezet in de vorm van 
bijvoorbeeld een consortium voor een 
Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC) 
of een gelijkwaardige structuur op 
Europees of internationaal niveau.

Or. en

Amendement 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.1.1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tevens moet onderzoeksinfrastructuur 
worden ondersteund die niet op de 
ESFRI-lijst is opgenomen maar die op 
transregionaal niveau wel een belangrijke 
rol speelt.
Horizon 2020 moet met betrekking tot 
onderzoeksinfrastructuur ook 
transnationale samenwerking 
ondersteunen.
De Commissie steunt lidstaten bij hun 
inspanningen om hun 
onderzoeksfaciliteiten te optimaliseren 
door een Europese database van alle vrij 
toegankelijke regionale 
onderzoeksinfrastructuur op te zetten.

Or. en

Amendement 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.1.1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de exploitatiefase (bijv. toegang, 
gegevensverwerking, voorlichting, 
opleiding en internationale 

(c) de exploitatiefase (bijv. toegang, 
gegevensverwerking, voorlichting, 
opleiding en internationale 
samenwerkingsactiviteiten). Hieronder 
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samenwerkingsactiviteiten). valt tevens steun voor de lopende kosten 
ten behoeve van duurzaamheid en de 
hoogste kwaliteit

Or. en

Amendement 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.1.1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de exploitatiefase (bijv. toegang, 
gegevensverwerking, voorlichting, 
opleiding en internationale 
samenwerkingsactiviteiten).

(c) de exploitatiefase (bijv. 
coördinatieactiviteiten op Europees 
niveau, transnationale toegang, 
gegevensverwerking, voorlichting, 
opleiding en internationale 
samenwerkingsactiviteiten).

Or. en

Amendement 444
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.1.1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de herpositionering van bestaande 
infrastructuur (bijvoorbeeld de 
aanpassing met het oog op een betere 
strategische geschiktheid).

Or. fr

Motivering

Het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling voorzag in de ondersteuning van 
zowel nieuwe als bestaande infrastructuur, hetgeen relevant was. Met het schrappen van het 
woord "nieuwe" wordt de mogelijkheid opengehouden voor ondersteuning van bestaande 
infrastructuur.  Het steunen van maatregelen om de infrastructuur aan de huidige behoeften aan 
te passen, zou tijd- en geldwinst kunnen opleveren.

Amendement 445
Lena Kolarska-Bobińska
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.1.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie zal netwerken ondersteunen die 
op Europees niveau belangrijke nationale 
onderzoeksfaciliteiten integreren en 
bijeenbrengen. Met name zal steun worden 
verleend ter bevordering van de 
transnationale en virtuele toegang van 
onderzoekers tot de door faciliteiten 
geboden diensten en de harmonisatie en 
verbetering daarvan. Rond de honderd 
infrastructuurnetwerken op alle terreinen 
van wetenschap en technologie, die 
jaarlijks door wel twintigduizend 
onderzoekers worden gebruikt, zijn op 
dergelijke steun aangewezen.

De Unie zal netwerken ondersteunen die 
op Europees niveau belangrijke nationale 
onderzoeksfaciliteiten integreren en 
bijeenbrengen, waarbij de nadruk ligt op 
het bevorderen van de vorming van 
netwerken tussen en de integratie van 
wetenschappelijke gemeenschappen van 
de EU-15 en de EU-12-lidstaten, 
bijvoorbeeld door een beter geïntegreerd 
onderzoeksinfrastructuurlandschap. Met 
name zal steun worden verleend ter 
bevordering van de transnationale en 
virtuele toegang van onderzoekers tot de 
door faciliteiten geboden diensten en de 
harmonisatie en verbetering daarvan. Rond 
de honderd infrastructuurnetwerken op alle 
terreinen van wetenschap en technologie, 
die jaarlijks door wel twintigduizend 
onderzoekers worden gebruikt, zijn op 
dergelijke steun aangewezen.

Or. en

Amendement 446
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.1.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie zal netwerken ondersteunen die 
op Europees niveau belangrijke nationale 
onderzoeksfaciliteiten integreren en 
bijeenbrengen. Met name zal steun worden 
verleend ter bevordering van de 
transnationale en virtuele toegang van 
onderzoekers tot de door faciliteiten 
geboden diensten en de harmonisatie en 
verbetering daarvan. Rond de honderd 
infrastructuurnetwerken op alle terreinen 
van wetenschap en technologie, die 
jaarlijks door wel twintigduizend 
onderzoekers worden gebruikt, zijn op 

De Unie zal netwerken ondersteunen die 
op Europees niveau belangrijke nationale 
theoretische en toegepaste
onderzoeksfaciliteiten  integreren en 
bijeenbrengen. Met name zal steun worden 
verleend ter bevordering van de 
transnationale en virtuele toegang van 
onderzoekers tot de door faciliteiten 
geboden diensten en de harmonisatie en 
verbetering daarvan. Rond de honderd 
infrastructuurnetwerken op alle terreinen 
van wetenschap en technologie, die 
jaarlijks door wel twintigduizend 



PE492.815v01-00 44/132 AM\907981NL.doc

NL

dergelijke steun aangewezen. onderzoekers worden gebruikt, zijn op 
dergelijke steun aangewezen.

Or. en

Amendement 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om tegen 2020 één open 
Europese ruimte voor online-onderzoek 
waar onderzoekers toegang hebben tot 
geavanceerde, alom beschikbare en 
betrouwbare netwerk- en 
computerdiensten, alsmede een naadloze 
en open toegang tot e-science-omgevingen 
en mondiale gegevensbronnen tot stand te 
brengen.

De doelstelling is om tegen 2020 één open 
Europese ruimte voor online-onderzoek 
waar onderzoekers toegang hebben tot 
geavanceerde, alom beschikbare en 
betrouwbare netwerk- en 
computerdiensten, alsmede een naadloze 
en open toegang tot e-science-omgevingen 
en mondiale gegevensbronnen tot stand te 
brengen. Daarom moet 38% van de
begroting voor deze specifieke doelstelling 
naar onderzoek en innovatie op het vlak 
van e-infrastructuren gaan.

Or. en

Amendement 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om dit doel te bereiken wordt steun 
verleend aan: mondiale onderzoeks- en 
onderwijsnetwerken die geavanceerde, 
gestandaardiseerde en schaalbare, 
domeinoverschrijdende on-demand-
diensten verlenen; grid- en 
cloudinfrastructuur die virtueel oneindige 
reken- en dataverwerkingscapaciteiten 
bieden; een systeem van 
supercomputerfaciliteiten die de exaschaal 
benaderen; een software- en 
diensteninfrastructuur voor onder meer 

Om dit doel te bereiken wordt steun 
verleend aan: mondiale onderzoeks- en 
onderwijsnetwerken die geavanceerde, 
gestandaardiseerde en schaalbare, 
interinstitutionele en 
domeinoverschrijdende 
gemeenschappelijke on-demand-diensten 
verlenen; grid- en cloudinfrastructuur die 
virtueel oneindige reken- en 
dataverwerkingscapaciteiten bieden; een 
systeem van supercomputerfaciliteiten die 
de exaschaal benaderen; een software- en 
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simulatie en visualisatie; instrumenten voor 
real-time samenwerking; en een 
interoperabele, open en betrouwbare 
wetenschappelijke gegevensinfrastructuur

diensteninfrastructuur voor onder meer 
simulatie en visualisatie; instrumenten voor 
real-time samenwerking; en een 
interoperabele, open en betrouwbare 
wetenschappelijke gegevensinfrastructuur

Or. en

Amendement 449
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.2.1 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) ondersteuningsactiviteiten ter 
bevordering van de interoperabiliteit van 
onderzoeksinfrastructuur, waaronder e-
infrastructuur

Or. en

Amendement 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.1.3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De universele onlinetoegang tot het 
merendeel van de wetenschappelijke 
publicaties in de wereld door Europese 
universiteiten en onderzoeksinstellingen 
wordt ondersteund door het consolideren 
van een e-infrastructuur op EU-niveau 
ten behoeve van een vrij toegankelijke 
onlinewetenschapsbibliotheek.

Or. en

Amendement 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.2.2 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarom worden EU-middelen uitgetrokken 
om steun te verlenen voor de opleiding van 
personeel dat onderzoeksinfrastructuur van 
Europees belang beheert en bedient, voor 
de uitwisseling van personeel en goede 
praktijken tussen verschillende faciliteiten 
en voor het waarborgen van de 
beschikbaarheid van voldoende personeel 
in de belangrijkste disciplines, met 
inbegrip van de ontwikkeling van 
specifieke studierichtingen.

Daarom worden EU-middelen uitgetrokken 
om steun te verlenen voor de opleiding en 
training van personeel dat 
onderzoeksinfrastructuur van Europees 
belang gebruikt, beheert en bedient, voor 
de uitwisseling van personeel en goede 
praktijken tussen verschillende faciliteiten, 
waaronder een detacheringsregeling voor 
leidinggevend personeel en 
projectmanagers, en voor het waarborgen 
van de beschikbaarheid van voldoende 
personeel in de belangrijkste disciplines, 
met inbegrip van de ontwikkeling van 
specifieke studierichtingen.

Or. en

Amendement 452
András Gyürk

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.2.2 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarom worden EU-middelen uitgetrokken 
om steun te verlenen voor de opleiding van 
personeel dat onderzoeksinfrastructuur van 
Europees belang beheert en bedient, voor 
de uitwisseling van personeel en goede 
praktijken tussen verschillende faciliteiten 
en voor het waarborgen van de 
beschikbaarheid van voldoende personeel 
in de belangrijkste disciplines, met 
inbegrip van de ontwikkeling van 
specifieke studierichtingen.

Daarom worden EU-middelen uitgetrokken 
om steun te verlenen voor de opleiding van 
personeel dat onderzoeksinfrastructuur van 
Europees belang beheert en bedient, voor 
de uitwisseling van personeel en goede 
praktijken tussen verschillende faciliteiten 
en voor het waarborgen van de 
beschikbaarheid van voldoende personeel 
in de belangrijkste disciplines, met 
inbegrip van de ontwikkeling van 
specifieke studierichtingen. 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 453
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.2.2 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarom worden EU-middelen uitgetrokken 
om steun te verlenen voor de opleiding van 
personeel dat onderzoeksinfrastructuur van 
Europees belang beheert en bedient, voor 
de uitwisseling van personeel en goede 
praktijken tussen verschillende faciliteiten 
en voor het waarborgen van de 
beschikbaarheid van voldoende personeel 
in de belangrijkste disciplines, met 
inbegrip van de ontwikkeling van 
specifieke studierichtingen.

Daarom worden EU-middelen uitgetrokken 
om steun te verlenen voor de opleiding van 
personeel dat onderzoeksinfrastructuur van 
Europees belang beheert en bedient, voor 
de uitwisseling van personeel, met name 
tussen de EU-15- en de EU-12-lidstaten,
en goede praktijken tussen verschillende 
faciliteiten en voor het waarborgen van de 
beschikbaarheid van voldoende personeel 
in de belangrijkste disciplines, met 
inbegrip van de ontwikkeling van 
specifieke studierichtingen.

Or. en

Amendement 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.3.2 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om de ontwikkeling van 
mondiale onderzoeksinfrastructuur te 
bevorderen, d.w.z. van infrastructuur die 
aangewezen is op financiering en het 
sluiten van overeenkomsten op mondiaal 
niveau. Tevens wordt beoogd de 
samenwerking van Europese 
onderzoeksfaciliteiten met tegenhangers in 
derde landen in de hand te werken door 
hun mondiale interoperabiliteit en 
reikwijdte te waarborgen, en naar 
internationale overeenkomsten te streven 
over wederzijdse benutting, openstelling en 
financiering van infrastructuur. In dit 
verband zal naar behoren rekening worden 
gehouden met de aanbevelingen van de uit 
topfunctionarissen bestaande Carnegie-
groep inzake mondiale 

De doelstelling is om de ontwikkeling van 
mondiale onderzoeksinfrastructuur te 
bevorderen, d.w.z. van infrastructuur die 
aangewezen is op financiering en het 
sluiten van overeenkomsten op mondiaal 
niveau. Tevens wordt beoogd de 
samenwerking van Europese 
onderzoeksfaciliteiten met tegenhangers in 
derde landen in de hand te werken door 
hun mondiale interoperabiliteit en 
reikwijdte te waarborgen, en naar 
internationale overeenkomsten te streven 
over wederzijdse benutting, openstelling en 
financiering van infrastructuur. In dit 
verband zal naar behoren rekening worden 
gehouden met de aanbevelingen van de uit 
topfunctionarissen bestaande Carnegie-
groep inzake mondiale 
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onderzoeksinfrastructuur. Bovendien zal 
erop worden gelet dat de Unie in passende 
mate wordt betrokken bij de coördinatie 
met internationale organisaties als de VN 
of de OESO.

onderzoeksinfrastructuur. Bovendien zal 
erop worden gelet dat de Unie in passende 
mate wordt betrokken bij de coördinatie 
met internationale organisaties als de VN 
of de OESO. Ook zal aandacht worden 
besteed aan partnerschappen op het 
gebied van onderzoeksinfrastructuur met 
ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld als 
onderdeel van de gezamenlijke Afrika-
EU-strategie.

Or. en

Amendement 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Verspreiding van topkwaliteit en 
verbreding van de deelname
Om de kloof in Europa op het vlak van 
onderzoek en innovatie te 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 
voortvloeien uit Horizon 2020 benutten en 
verspreiden). Waar mogelijk zal de 
interoperabiliteit tussen deze twee 
instrumenten worden bevorderd. 
Cumulatieve of gecombineerde 
financiering zal worden aangemoedigd.
Binnen deze context zullen de 
maatregelen erop zijn gericht het 
potentieel van de aanwezige talenten in 
Europa volledig te benutten, en daarbij 
het economische en sociale effect van 
onderzoek en innovatie te optimaliseren, 
terwijl de maatregelen zich duidelijk 
onderscheiden maar toch aanvullend zijn 
met betrekking tot het beleid en de 
activiteiten van de cohesiefondsen. Deze 
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maatregelen omvatten:
(a) De onderlinge koppeling tussen 
opkomende instellingen, centra van 
uitmuntendheid en innovatieregio's in 
minder ontwikkelde lidstaten met 
internationale koplopers op hun terrein 
elders in Europa via jumelages, 
uitwisseling van medewerkers, advies van 
deskundigen en ondersteuning, evenals de 
uitwerking van gezamenlijke strategieën 
voor de vorming van centra van 
wetenschappelijke topkwaliteit. Dit kan in 
de minder ontwikkelde regio's worden 
ondersteund door de cohesiefondsen. 
Daarbij zal worden gedacht aan 
koppelingen met innovatieclusters en de 
erkenning van topkwaliteit in minder 
ontwikkelde regio's, onder andere door 
middel van collegiale toetsing en de 
toekenning van topkwaliteitslabels aan 
instellingen die aan internationale 
normen voldoen.
(b) een wedstrijd uitschrijven voor de 
oprichting van internationaal 
concurrerende onderzoekscentra in 
cohesieregio's: de kandidaten voor de 
wedstrijd dienen teams te zijn die elk een 
innovatieve, maar minder ontwikkelde 
regio en een internationaal erkend 
excellentiecentrum elders in Europa 
omvatten. De wetenschappelijke 
concepten die ten grondslag liggen aan de 
nieuw opgerichte onderzoeksinstellingen 
moeten beoordeeld worden op basis van 
het beginsel van topkwaliteit; de regio's 
moeten een voorstel indienen voor een 
levensvatbare algemene benadering voor 
een infrastructuur en algemene omgeving 
die geschikt zijn voor onderzoek en 
innovatie en die opgebouwd kunnen 
worden met behulp van hun 
structuurfondsen; deze wedstrijd zou een 
krachtige aanvulling moeten vormen op 
de inspanningen van de economisch 
zwakkere regio's voor de ontwikkeling van 
een langetermijnstrategie voor slimme 
specialisatie.
(c) het opzetten van EOR-leerstoelen om 
vooraanstaande academici aan te trekken 
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voor instellingen met een duidelijk 
potentieel voor toponderzoek, ten einde 
deze instellingen te helpen dit potentieel te 
verwezenlijken en zo een gelijk speelveld 
te creëren voor onderzoek en innovatie in 
de Europese onderzoeksruimte. Het gaat 
daarbij onder meer om institutionele 
ondersteuning voor het tot stand brengen 
van een concurrerend onderzoeksklimaat 
en de randvoorwaarden voor het 
aantrekken, vasthouden en ontwikkelen 
van toponderzoekstalent binnen deze 
instellingen.
(d) het toekennen van een soort bewijs 
van topkwaliteit aan positief beoordeelde 
projectvoorstellen in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, Marie 
Sklodowska-Curie-acties of gezamenlijke 
projectvoorstellen die geen financiering 
hebben kunnen verkrijgen door 
begrotingsbeperkingen. Nationale en 
regionale fondsen zouden derhalve 
kunnen worden aangemoedigd om bij te 
dragen tot de financiering van die 
projecten die aan de excellentiecriteria 
voldoen, maar die vanwege een gebrek 
aan Europese middelen niet kunnen 
worden gefinancierd.
(e) het toekennen van een soort bewijs van 
topkwaliteit aan voltooide projecten ter 
facilitering van de financiering van de 
follow-up (bijvoorbeeld proef- en 
demonstratieprojecten of valorisatie van 
onderzoeksresultaten) uit nationale of 
regionale bronnen.
(f) het toekennen van terugkeertoelagen 
van de Europese Onderzoeksraad aan 
onderzoekers die op dat moment buiten 
Europa werkzaam zijn, maar die in 
Europa willen werken of aan 
onderzoekers die al in Europa werkzaam 
zijn, maar die naar een minder 
ontwikkelde regio willen gaan.
(g) het ondersteunen van aanvullende 
overeenkomsten die zijn ondertekend door 
organisaties die begunstigde zijn van 
gezamenlijke onderzoeksprojecten met 
andere eenheden en organisaties die 
hoofdzakelijk zijn gevestigd in andere 
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landen dan direct in het project betrokken 
landen met als specifiek doel 
opleidingsmogelijkheden (dat wil zeggen 
doctorale en postdoctorale functies) te 
faciliteren.
(h) het versterken van succesvolle 
netwerken die streven naar het opzetten 
van kwalitatief hoogstaande institutionele 
netwerken op het gebied van onderzoek en 
innovatie. Er zal met name aandacht 
worden besteed aan COST teneinde 
activiteiten te bevorderen om 
concentraties van topkwaliteit (kwalitatief 
hoogstaande wetenschappelijke 
gemeenschappen en beginnende 
onderzoekers) in heel Europa te 
identificeren en te verbinden.
(i) het ontwikkelen van specifieke 
opleidingsmechanismen over hoe men 
aan Horizon 2020 kan deelnemen, 
waarbij bestaande netwerken zoals de 
nationale contactpunten optimaal worden 
benut.
(j) het beschikbaar stellen van doctorale 
en postdoctorale beurzen, evenals beurzen 
voor opleidingen op hoog niveau voor 
ingenieurs om toegang te verkrijgen tot 
alle internationale 
onderzoeksinfrastructuren in Europa, 
onder andere onderzoeksinfrastructuren 
die door internationale wetenschappelijke 
organisaties worden beheerd.
(k) het ondersteunen van de ontwikkeling 
en monitoring van slimme 
specialisatiestrategieën. Er zal een 
beleidsondersteuningsfaciliteit worden 
ontwikkeld en via internationale 
collegiale toetsing en het delen van beste 
praktijken zal het gemakkelijker worden 
gemaakt om lering te trekken uit beleid uit 
andere regio's.
(l) het opzetten van een onlinemarktplaats 
waarop intellectuele eigendommen 
kunnen worden geadverteerd teneinde de 
eigenaren en gebruikers van intellectuele 
eigendomsrechten bijeen te brengen.

Or. en
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Motivering

Het wegtrekken van hoger opgeleiden uit verschillende lidstaten vormt een groot probleem voor 
Europa. Daarom moet topkwaliteit ten volle worden benut door de synergie tussen Horizon 2020 
en de structuurfondsen te versterken, bijvoorbeeld door het uitschrijven van een wedstrijd zoals 
het EP reeds in het verslag-Matias heeft geopperd. De regio zal ten behoeve van de nodige 
infrastructuur zowel eigen middelen als middelen uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling gebruiken die niet aan de wedstrijd zijn onderworpen. Financiering uit hoofde van 
Horizon 2020 moet gebruikt worden voor toponderzoek.

Amendement 456
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wetenschap voor en met de 
samenleving, naar verantwoord 
onderzoek en innovatie
4.1 Ondersteuning van maatschappelijke 
betrokkenheid in onderzoek en innovatie
Maatschappelijke betrokkenheid in 
wetenschap en innovatie steunen en 
transdisciplinair onderzoek en innovatie 
bevorderen, en met name de participatie 
van burgers in onderzoek en innovatie 
steunen;
4.2 Bevordering van gendergelijkheid
Gendergelijkheid 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 en rekening houden met 
de genderdimensie bij de ontwikkeling 
van de inhoud van onderzoek en 
innovatie.
4.3 Verbetering van de wetenschappelijke 
geletterdheid van burgers
Burgers beter informeren over 
wetenschap, via formeel en informeel 
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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 maken voor jongeren en 
duurzame interactie tussen scholen, 
onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties 
bevorderen.
4.4. Bevordering van een ethisch kader 
voor onderzoek en innovatie
Een ethisch kader voor onderzoek en 
innovatie bevorderen op basis van de 
ethische grondbeginselen, waaronder de 
beginselen in het Handvest van de 
grondrechten en alle relevante wetgeving 
en verdragen van de Unie.
4.5 Bevordering van de vrije toegang tot 
wetenschappelijk resultaten
De vrije toegang tot wetenschappelijke 
resultaten (met name publicaties en 
gegevens) bevorderen om transparantie 
en vertrouwen tussen de 
belanghebbenden te garanderen, 
wetenschappelijke topkwaliteit stimuleren 
en het innovatievermogen van de 
kennisgeneratie loskoppelen van het 
economisch concurrentievermogen.
4.6 Vormgeving aan het bestuurskader 
voor verantwoord onderzoek en innovatie
Vormgeven aan het bestuurskader voor de 
ontwikkeling van verantwoorde 
onderzoeks- en innovatie-inspanningen 
die de maatschappelijke actoren 
(onderzoekers, samenleving, industrie, 
beleidsmakers) stimuleert om gedurende 
het gehele onderzoeks- en innovatieproces 
samen te werken, zodat dit proces, en de 
daaruit voortvloeiende resultaten en 
effecten, beter aansluit op de 
verwachtingen, behoeften en waarden van 
de samenleving.
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4.7 Verbetering van de kennis over 
wetenschap en de communicatie 
De verbetering van de kennis over 
wetenschappelijke communicatie 
ondersteunen om de kwaliteit en 
doeltreffendheid van contacten tussen 
wetenschappers, algemene media en de 
bevolking te verbeteren.

Or. en

Amendement 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Verantwoord onderzoek en 
innovatie
Om een effectieve dialoog tussen 
wetenschap en maatschappij tot stand te 
brengen, nieuw talent voor de wetenschap 
te rekruteren en wetenschap op topniveau 
te koppelen aan sociale bewustwording en 
verantwoordelijkheid worden de volgende 
activiteiten ondersteund:
(a) Zorgen voor aantrekkelijke 
wetenschappelijke en technologische 
loopbanen voor jongeren: het promoten 
van wetenschappelijke loopbanen op het 
gebied van wetenschap, technologie en 
techniek op scholen; het openstellen van 
universiteiten voor jonge studenten; het 
bevorderen van interactieve en 
aantrekkelijke wetenschapsmusea door de 
nationale en regionale overheid; 
stimuleren van een duurzame 
wisselwerking tussen scholen en 
onderzoeksinstellingen, en tussen 
studenten en hun gezin, leerkrachten die 
wetenschappen onderwijzen en 
onderzoekers.
(b) Bevorderen van de twee dimensies van 
gendergelijkheid: zorgen voor gelijkheid 
in onderzoekscarrières en 
genderoverwegingen opnemen in de 
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ontwikkeling van het onderzoek: 
bevorderen van gendergelijkheid in het 
bijzonder door veranderingen in de 
organisatie van onderzoeksinstellingen en 
in de inhoud en opzet van 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.
(c) Betrekken van de samenleving bij 
wetenschappelijke en 
innovatievraagstukken: de visie van 
burgers op wetenschap bewaken en de 
deelname van burgers aan het 
onderzoeks- en innovatiebeleid steunen:  
door alle maatschappelijke actoren in 
staat te stellen met elkaar samen te 
werken in de innovatiecyclus kunnen de 
belangen en waarden van de samenleving 
worden geïntegreerd, hetgeen de kwaliteit, 
relevantie, aanvaardbaarheid en 
duurzaamheid van de innovatieresultaten 
ten goede komt; de interesse van de 
samenleving voor wetenschappelijke en 
innovatievraagstukken bevorderen; de 
visie van burgers op wetenschap bewaken 
en hun deelname aan vraagstukken met 
betrekking tot de ontwikkeling van 
wetenschap en technologie ondersteunen. 
Hiervoor moeten specifieke vaardigheden, 
kennis en capaciteiten worden ontwikkeld 
op zowel individueel als organisatieniveau 
en op zowel nationaal als transnationaal 
niveau naast de bewaking van de visie van 
de burgers op wetenschap en de steun van 
de deelname van burgers aan het 
onderzoeks- en innovatiebeleid.
(d) Burgers beter informeren over 
wetenschap, via formeel en informeel 
wetenschappelijk onderricht en het 
verspreiden van op wetenschap 
gebaseerde activiteiten, met name in 
wetenschapscentra, aangezien dat 
absoluut noodzakelijk is voor de 
ontwikkeling van de toekomstige 
beroepsbevolking en voor co-existentie in 
een democratie; door de bevordering van 
en onderzoek naar passende 
wetenschapsonderwijsmethoden zal een 
wetenschappelijk geletterde, 
verantwoordelijke en creatieve 
samenleving worden gevoed, die bijdraagt 



PE492.815v01-00 56/132 AM\907981NL.doc

NL

tot beter formeel en informeel 
wetenschaps- en technologieonderwijs, tot 
op projecten gebaseerde 
wetenschappelijke activiteiten en tot de 
vorming van netwerken van 
wetenschappers en niet-wetenschappers 
op nationaal, Europees en international 
niveau. Dit behelst het steunen en 
stimuleren van wetenschappelijk 
geletterde burgers via doelmatig formeel 
en informeel wetenschapsonderwijs en de 
verspreiding van op wetenschap 
gebaseerde activiteiten, namelijk in 
wetenschapscentra en via andere 
passende media;
(e) Bevorderen van de vrije toegang tot 
wetenschappelijke resultaten en gegevens 
om de wetenschappelijke topkwaliteit en 
het economische concurrentievermogen te
verbeteren: Bevordering van één enkele 
databank met alle door Europa 
gefinancierde onderzoeksprojecten en 
wetenschappelijke resultaten. Nationale 
en regionale overheden die financiering 
verlenen, worden aangemoedigd om 
dezelfde informatie over 
nationale/regionale projecten uit te 
wisselen. De opname van 
wetenschappelijke resultaten in deze 
databank wordt aangemoedigd.
(f) Bestuurskader voor de ontwikkeling 
van verantwoorde onderzoeks- en 
innovatie-inspanningen door alle 
belanghebbenden (onderzoekers, 
overheidsinstanties, industrie), waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
behoeften en wensen van de samenleving, 
en toezicht houden op de ontwikkeling 
van dat kader: Vorm geven aan een 
bestuurskader voor de ontwikkeling van 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen door alle belanghebbenden 
hierbij te betrekken, de rol van 
wetenschappelijke expertise in 
besluitvormingsprocessen te bevorderen, 
met name de deelname van 
wetenschappers en onafhankelijke 
onderzoeksorganisaties aan 
maatschappelijke discussies en kwesties in 
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verband met risicobeheer. Er zal een 
ethisch raamwerk voor onderzoek en 
innovatie worden ontwikkeld op basis van 
de ethische grondbeginselen, waaronder 
de beginselen in het Handvest van de 
grondrechten en alle relevante wetgeving 
en verdragen van de Europese Unie, in 
coördinatie met de relevante 
internationale organisaties. Er moet 
rekening worden houden met de adviezen 
van de Europese Adviesgroep inzake de 
ethiek van wetenschappen en nieuwe 
technologieën.
(g) De kennis over wetenschappelijke 
communicatie vergroten om de kwaliteit 
en doeltreffendheid van contacten tussen 
wetenschappers, algemene media en de 
bevolking te verbeteren. Om de circulatie 
van kennis binnen de wetenschapswereld 
en het bredere publiek te bevorderen 
zullen de toegankelijkheid en het gebruik 
van de uitkomsten van publiek 
gefinancierd onderzoek verder worden 
ontwikkeld. Dit zal de kennis over 
wetenschapscommunicatie bevorderen 
zodat de kwaliteit en doeltreffendheid van 
de interactie tussen wetenschappers, de 
media en het publiek worden verbeterd en 
de burgers als actieve belanghebbenden 
en, waar mogelijk en passend, als 
deelnemers aan het onderzoek, tot een 
bredere deelname worden aangezet.

Or. en

Amendement 458
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Industrieel leiderschap Leiderschap in de industrie en de 
dienstensector

Or. ro
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Amendement 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II—punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beheersing en succesvolle toepassing 
van ontsluitende technologieën door de 
Europese industrie is van essentieel belang 
als het erom gaat de productiviteit en het 
innovatievermogen van Europa te 
versterken en te waarborgen dat Europa 
over een geavanceerde, duurzame en 
concurrerende economie beschikt, op 
mondiaal niveau een leidende rol speelt op 
het gebied van hightech-toepassingen en in 
staat is om unieke oplossingen te 
ontwikkelen voor maatschappelijke 
uitdagingen. Als integraal onderdeel van de 
steunverlening zullen innovatieactiviteiten 
worden gecombineerd met O&O.

De beheersing en succesvolle toepassing 
van ontsluitende technologieën door de 
Europese industrie is van essentieel belang 
als het erom gaat de productiviteit en het 
innovatievermogen van Europa te 
versterken en te waarborgen dat Europa 
over een geavanceerde, duurzame en 
concurrerende economie beschikt, op 
mondiaal niveau een leidende rol speelt op 
het gebied van hightech-toepassingen en in 
staat is om unieke oplossingen te 
ontwikkelen voor maatschappelijke 
uitdagingen. Als integraal onderdeel van de 
steunverlening zullen innovatieactiviteiten 
worden gecombineerd met O&O. Veel 
aandacht moet worden besteed aan 
projecten op kleine en middelgrote schaal.

Or. en

Amendement 460
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beheersing en succesvolle toepassing 
van ontsluitende technologieën door de 
Europese industrie is van essentieel belang 
als het erom gaat de productiviteit en het 
innovatievermogen van Europa te 
versterken en te waarborgen dat Europa 
over een geavanceerde, duurzame en 
concurrerende economie beschikt, op 
mondiaal niveau een leidende rol speelt op 
het gebied van hightech-toepassingen en in 
staat is om unieke oplossingen te 
ontwikkelen voor maatschappelijke 
uitdagingen. Als integraal onderdeel van de 

De beheersing en succesvolle toepassing 
van ontsluitende technologieën door de 
Europese dienstensector en industrie is van 
essentieel belang als het erom gaat de 
productiviteit en het innovatievermogen 
van Europa te versterken en te waarborgen 
dat Europa over een geavanceerde, 
duurzame en concurrerende economie 
beschikt, op mondiaal niveau een leidende 
rol speelt op het gebied van hightech-
toepassingen en in staat is om unieke 
oplossingen te ontwikkelen voor 
maatschappelijke uitdagingen. Als 
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steunverlening zullen innovatieactiviteiten 
worden gecombineerd met O&O.

integraal onderdeel van de steunverlening 
zullen innovatieactiviteiten worden 
gecombineerd met O&O.

Or. ro

Amendement 461
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke component van 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" (KET's) zijn ontsluitende 
technologieën, gedefinieerd als micro- en 
nano-electronica, fotonica, 
nanotechnologie, biotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricagesystemen20. Bij tal van 
innovatieve producten komen er, in de 
vorm van afzonderlijke of geïntegreerde 
onderdelen, meerdere van deze 
technologieën aan te pas. Elke technologie 
gaat gepaard met technologische innovatie, 
maar het gecumuleerde voordeel dat 
ontstaat door het combineren van een 
aantal ontsluitende technologieën, kan ook 
leiden tot een technologiesprong. Door de 
voordelen van sectoroverschrijdende 
ontsluitende technologieën te benutten zal 
het concurrentievermogen en de impact 
van producten kunnen worden verhoogd. 
Daarom zal gebruik worden gemaakt van 
de talrijke raakpunten tussen deze 
technologieën. Er zal specifieke steun 
worden verleend aan projecten voor de 
ontwikkeling van grotere 
proefproductielijnen en 
demonstratieprojecten.

Een belangrijke component van 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" (KET's) zijn ontsluitende 
technologieën, gedefinieerd als micro- en 
nano-electronica, fotonica, 
nanotechnologie, biotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricagesystemen20. Bij tal van 
innovatieve producten komen er, in de 
vorm van afzonderlijke of geïntegreerde 
onderdelen, meerdere van deze 
technologieën aan te pas. Elke technologie 
gaat gepaard met technologische innovatie, 
maar het gecumuleerde voordeel dat 
ontstaat door het combineren van een 
aantal ontsluitende technologieën, kan ook 
leiden tot een technologiesprong. Door de 
voordelen van sectoroverschrijdende 
ontsluitende technologieën te benutten zal 
het concurrentievermogen en de impact 
van producten kunnen worden verhoogd. 
Daarom zal gebruik worden gemaakt van 
de talrijke raakpunten tussen deze 
technologieën.

Or. en

Amendement 462
Patrizia Toia
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke component van 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" (KET's) zijn ontsluitende 
technologieën, gedefinieerd als micro- en 
nano-electronica, fotonica, 
nanotechnologie, biotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricagesystemen20. Bij tal van 
innovatieve producten komen er, in de 
vorm van afzonderlijke of geïntegreerde 
onderdelen, meerdere van deze 
technologieën aan te pas. Elke technologie 
gaat gepaard met technologische innovatie, 
maar het gecumuleerde voordeel dat 
ontstaat door het combineren van een 
aantal ontsluitende technologieën, kan ook 
leiden tot een technologiesprong. Door de 
voordelen van sectoroverschrijdende 
ontsluitende technologieën te benutten zal 
het concurrentievermogen en de impact 
van producten kunnen worden verhoogd. 
Daarom zal gebruik worden gemaakt van 
de talrijke raakpunten tussen deze 
technologieën. Er zal specifieke steun 
worden verleend aan projecten voor de 
ontwikkeling van grotere 
proefproductielijnen en 
demonstratieprojecten.

Een belangrijke component van 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" (KET's) zijn ontsluitende 
technologieën, gedefinieerd als micro- en 
nano-electronica, fotonica, 
nanotechnologie, biotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricagesystemen20. Bij tal van 
innovatieve producten komen er, in de 
vorm van afzonderlijke of geïntegreerde 
onderdelen, meerdere van deze 
technologieën aan te pas, evenals een 
enorme hoeveelheid resultaten afkomstig 
van fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek, met name van wiskundig 
onderzoek. Elke technologie gaat gepaard 
met technologische innovatie, maar het 
gecumuleerde voordeel dat ontstaat door 
het combineren van een aantal ontsluitende 
technologieën en wiskundige 
instrumenten, kan ook leiden tot een 
technologiesprong. Door de voordelen van 
sectoroverschrijdende ontsluitende 
technologieën te benutten zal het 
concurrentievermogen en de impact van 
producten kunnen worden verhoogd. 
Daarom zal gebruik worden gemaakt van 
de talrijke raakpunten tussen deze 
technologieën en de resultaten van 
wetenschappelijk fundamenteel 
onderzoek. Er zal specifieke steun worden 
verleend aan projecten voor de 
ontwikkeling van grotere 
proefproductielijnen en 
demonstratieprojecten.

Or. en

Amendement 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Een belangrijke component van 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" (KET's) zijn ontsluitende
technologieën, gedefinieerd als micro- en 
nano-electronica, fotonica, 
nanotechnologie, biotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricagesystemen20. Bij tal van 
innovatieve producten komen er, in de 
vorm van afzonderlijke of geïntegreerde 
onderdelen, meerdere van deze 
technologieën aan te pas. Elke technologie 
gaat gepaard met technologische innovatie, 
maar het gecumuleerde voordeel dat 
ontstaat door het combineren van een 
aantal ontsluitende technologieën, kan ook 
leiden tot een technologiesprong. Door de 
voordelen van sectoroverschrijdende 
ontsluitende technologieën te benutten zal 
het concurrentievermogen en de impact 
van producten kunnen worden verhoogd. 
Daarom zal gebruik worden gemaakt van 
de talrijke raakpunten tussen deze 
technologieën. Er zal specifieke steun 
worden verleend aan projecten voor de 
ontwikkeling van grotere 
proefproductielijnen en 
demonstratieprojecten.

Een belangrijke component van 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" (KET's) zijn ontsluitende 
technologieën, gedefinieerd als micro- en 
nano-electronica, fotonica, 
nanotechnologie, biotechnologie, 
watertechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen20. Bij 
tal van innovatieve producten komen er, in 
de vorm van afzonderlijke of geïntegreerde 
onderdelen, meerdere van deze 
technologieën aan te pas. Elke technologie 
gaat gepaard met technologische innovatie, 
maar het gecumuleerde voordeel dat 
ontstaat door het combineren van een 
aantal ontsluitende technologieën, kan ook 
leiden tot een technologiesprong. Door de 
voordelen van sectoroverschrijdende 
ontsluitende technologieën te benutten zal 
het concurrentievermogen en de impact 
van producten kunnen worden verhoogd. 
Daarom zal gebruik worden gemaakt van 
de talrijke raakpunten tussen deze
technologieën. Er zal specifieke steun 
worden verleend aan projecten voor de 
ontwikkeling van grotere 
proefproductielijnen en 
demonstratieprojecten.

Or. en

Amendement 464
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun zal met name gericht zijn op de 
precommerciële en preconcurrentiële 
fases. Het doel van de financiering is het 
doorbreken van de gezamenlijke 
technologische barrières in plaats van het 
wedden op de juiste paarden of het 
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financieren van specifieke productielijnen 
of afzonderlijke bedrijfsactiviteiten. De 
activiteiten zullen zodanig van opzet zijn 
dat zij het industriële 
concurrentievermogen ondersteunen 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.

Or. en

Amendement 465
Maria Da Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot de innovatieactiviteiten behoren onder 
meer de integratie van individuele 
technologieën; demonstraties van 
capaciteiten voor de productie en levering 
van innovatieve producten en diensten; 
proeftoepassingen voor gebruikers en 
klanten om de haalbaarheid en de 
meerwaarde van producten of diensten aan 
te tonen; en grootschalige 
demonstratiemodellen om de 
marktinvoering van de 
onderzoeksresultaten te vergemakkelijken.

Tot de innovatieactiviteiten behoren onder 
meer de integratie van individuele 
technologieën; demonstraties van 
capaciteiten voor de productie en levering 
van innovatieve producten en diensten; 
proeftoepassingen voor gebruikers en 
klanten om de haalbaarheid en de 
meerwaarde van producten of diensten aan 
te tonen; en grootschalige 
demonstratiemodellen om de 
marktinvoering van de 
onderzoeksresultaten te vergemakkelijken.
Het is eveneens belangrijk om op 
Europees niveau de bottom-up, 
collaboratieve, disruptieve en 
incrementele innovatieaanpak, zowel 
fysiek als digitaal, te bevorderen, evenals 
de mobiliteit van jonge pioniers en 
incubators/accelerators. 

Or. en

Amendement 466
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot de innovatieactiviteiten behoren onder 
meer de integratie van individuele 
technologieën; demonstraties van 
capaciteiten voor de productie en levering 
van innovatieve producten en diensten; 
proeftoepassingen voor gebruikers en 
klanten om de haalbaarheid en de 
meerwaarde van producten of diensten aan 
te tonen; en grootschalige 
demonstratiemodellen om de 
marktinvoering van de 
onderzoeksresultaten te vergemakkelijken.

Tot de innovatieactiviteiten behoren onder 
meer de integratie van individuele 
technologieën; demonstraties van 
capaciteiten voor de productie en levering 
van innovatieve producten en diensten; 
proeftoepassingen voor gebruikers en 
klanten om de haalbaarheid en de 
meerwaarde van producten of diensten aan 
te tonen; en grootschalige 
demonstratiemodellen om de 
marktinvoering van de 
onderzoeksresultaten te vergemakkelijken.
De activiteiten die nauw aansluiten bij de 
marktactiviteiten worden hoofdzakelijk 
gefinancierd via de financiële 
instrumenten.

Or. en

Amendement 467
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot de innovatieactiviteiten behoren onder 
meer de integratie van individuele 
technologieën; demonstraties van 
capaciteiten voor de productie en levering 
van innovatieve producten en diensten; 
proeftoepassingen voor gebruikers en 
klanten om de haalbaarheid en de 
meerwaarde van producten of diensten aan 
te tonen; en grootschalige 
demonstratiemodellen om de 
marktinvoering van de 
onderzoeksresultaten te vergemakkelijken.

Tot de innovatieactiviteiten behoren onder 
meer de integratie van individuele 
technologieën; demonstraties van 
capaciteiten voor de productie en levering 
van innovatieve producten en diensten; 
proeftoepassingen voor gebruikers en 
klanten om de haalbaarheid en de 
meerwaarde van producten of diensten aan 
te tonen; grootschalige 
demonstratiemodellen om de 
marktinvoering van de 
onderzoeksresultaten te vergemakkelijken 
en de uitvoering van projecten op kleine 
en middelgrote schaal die de weg 
vrijmaken voor grootschalige projecten.

Or. en
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Amendement 468
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name wat betreft nanotechnologie en 
biotechnologie zal de participatie van 
belanghebbenden en het algemene publiek 
erop gericht zijn meer bewustzijn te 
kweken voor de voordelen en risico's. 
Hierbij zal systematisch worden ingegaan 
op de beoordeling van de veiligheid en de 
beheersing van algemene risico's bij de 
toepassing van deze technologieën.

Met name wat betreft nanotechnologie en 
biotechnologie zal de participatie van 
belanghebbenden en het algemene publiek 
erop gericht zijn meer bewustzijn te 
kweken voor de voordelen en risico's. 
Hierbij zal systematisch worden ingegaan 
op de beoordeling van de veiligheid en de 
beheersing van algemene risico's bij de 
toepassing van deze technologieën. Er 
zullen criteria en transparante procedures 
worden ontwikkeld om al in een vroeg 
ontwikkelingsstadium de 
maatschappelijke wenselijkheid en 
aanvaardbaarheid van nieuwe 
technologieën te beoordelen.

Or. en

Amendement 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – alinea 10 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de ontwikkeling en toepassing van 
testmethoden die meer voorspellende 
waarde hebben en relevanter voor de 
mens zijn, risicobeoordelingen en medisch 
onderzoek

Or. fr

Motivering

De ontwikkeling en toepassing van testmethoden die meer voorspellende waarde hebben en 
relevanter voor de mens zijn, zijn gericht op het behalen van de internationaal gedeelde 
doelstelling om veiligheidstests en medisch onderzoek efficiënter en goedkoper te maken en 
relevanter voor de mens te laten zijn.
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Amendement 470
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 10 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de ontwikkeling en toepassing van 
instrumenten voor veiligheidsproeven die 
voorspellende waarde hebben en voor de 
mens relevant zijn, risicobeoordeling en 
gezondheidsonderzoek;

Or. en

Amendement 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 10 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– watertechnologie;

Or. en

Amendement 472
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aantal actielijnen zal zijn gericht op 
industriële en technologische uitdagingen 
met betrekking tot het leiderschap op ICT-
gebied en heeft betrekking op algemene 
onderzoeks- en innovatieagenda's inzake 
ICT, met name:

Een aantal actielijnen zal zijn gericht op 
industriële en technologische uitdagingen 
met betrekking tot het leiderschap op ICT-
gebied en heeft betrekking op normen en 
protocollen, alsmede algemene 
onderzoeks- en innovatieagenda's inzake 
ICT, met name:

Or. ro
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Amendement 473
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – 1.1.1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.1. Een nieuwe generatie componenten 
en systemen: de constructie van 
geavanceerde en ingebedde slimme 
componenten en systemen

1.1.1. Een nieuwe generatie componenten 
en systemen: de constructie van 
informatiesystemen en geavanceerde en 
ingebedde slimme componenten en 
systemen.

Or. fr

Amendement 474
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is dat Europa aan kop blijft 
op het gebied van technologieën die 
betrekking hebben op ingebedde slimme 
componenten en systemen. Deze 
doelstelling omvat tevens micro-, nano- en 
biosystemen, organische elektronica, de 
integratie van slimme componenten en 
systemen in oppervlaktematerialen ("large 
area integration")*, onderliggende 
technologieën voor het "internet van de 
dingen", met inbegrip van platforms ter 
ondersteuning van de levering van 
geavanceerde diensten, slimme 
geïntegreerde systemen en technieken 
betreffende systemen van systemen en 
complexe systemen.

De doelstelling is dat Europa aan kop blijft
op het gebied van technologieën die 
betrekking hebben op grote
informatiesystemen en ingebedde slimme 
componenten en systemen. Deze 
doelstelling omvat tevens micro-, nano- en 
biosystemen, organische elektronica, de 
integratie van slimme componenten en 
systemen in oppervlaktematerialen ("large 
area integration")1, onderliggende 
technologieën voor het "internet van de 
dingen", met inbegrip van platforms ter 
ondersteuning van de levering van 
geavanceerde diensten, slimme 
geïntegreerde systemen en technieken 
betreffende systemen van systemen en 
complexe systemen.

Or. fr

Amendement 475
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.1 -  alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is dat Europa aan kop blijft 
op het gebied van technologieën die 
betrekking hebben op ingebedde slimme 
componenten en systemen. Deze 
doelstelling omvat tevens micro-, nano- en 
biosystemen, organische elektronica, de 
integratie van slimme componenten en 
systemen in oppervlaktematerialen ("large 
area integration"), onderliggende 
technologieën voor het "internet van de 
dingen"21, met inbegrip van platforms ter 
ondersteuning van de levering van 
geavanceerde diensten, slimme 
geïntegreerde systemen en technieken 
betreffende systemen van systemen en 
complexe systemen.

De doelstelling is dat Europa aan kop blijft 
op het gebied van technologieën die 
betrekking hebben op ingebedde slimme 
componenten en systemen. Deze 
doelstelling omvat tevens micro-, nano- en 
biosystemen, organische elektronica, 
quantum computing, de integratie van 
slimme componenten en systemen in 
oppervlaktematerialen ("large area 
integration"), onderliggende technologieën 
voor het "internet van de dingen"21, met 
inbegrip van platforms ter ondersteuning 
van de levering van geavanceerde diensten, 
sensoren, slimme geïntegreerde systemen, 
gedistribueerde systemen en technieken 
betreffende systemen van systemen en 
complexe systemen.

Or. en

Amendement 476
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.1 -  alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is dat Europa aan kop blijft 
op het gebied van technologieën die 
betrekking hebben op ingebedde slimme 
componenten en systemen. Deze 
doelstelling omvat tevens micro-, nano- en 
biosystemen, organische elektronica, de 
integratie van slimme componenten en 
systemen in oppervlaktematerialen ("large 
area integration"), onderliggende 
technologieën voor het "internet van de 
dingen"*, met inbegrip van platforms ter 
ondersteuning van de levering van 
geavanceerde diensten, slimme 
geïntegreerde systemen en technieken 
betreffende systemen van systemen en 
complexe systemen.

De doelstelling is dat Europa aan kop blijft 
op het gebied van technologieën die 
betrekking hebben op ingebedde slimme 
componenten en systemen. Deze 
doelstelling omvat tevens micro-, nano- en 
biosystemen, organische elektronica, 
computergestuurde systeembiologie, de 
integratie van slimme componenten en 
systemen in oppervlaktematerialen ("large 
area integration"), onderliggende 
technologieën voor het "internet van de 
dingen"1, met inbegrip van platforms ter 
ondersteuning van de levering van 
geavanceerde diensten, slimme
geïntegreerde systemen en technieken 
betreffende systemen van systemen en 
complexe systemen.
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Or. en

Amendement 477
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.2 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om steun te verlenen aan 
de ontwikkeling van Europese capaciteiten 
op het gebied van processor- en 
systeemarchitectuur, interconnectie- en 
datalocalisatietechnologie, cloud 
computing, parallel computing en 
simulatiesoftware voor alle 
computermarktsegmenten.

De doelstelling is om steun te verlenen aan 
de ontwikkeling van Europese capaciteiten 
op het gebied van processor- en 
systeemarchitectuur, interconnectie- en 
datalocalisatietechnologie, cloud 
computing, large-scale en 
supercomputing, "big data", parallel 
computing en simulatiesoftware voor alle 
computermarktsegmenten.

Or. en

Amendement 478
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.3 -  alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te verhogen wat betreft het 
ontwikkelen, beheersen en ontwerpen van 
het internet van de volgende generatie dat 
het huidige web en de bestaande vaste en 
mobiele netwerken geleidelijk aan zal 
vervangen en verbindingen tussen 
triljoenen apparaten (internet van de 
dingen) en tussen netwerken van 
verschillende exploitanten en verschillende 
domeinen mogelijk zal maken, waardoor 
de wijze waarop wij communiceren en 
kennis vergaren en gebruiken zal 
veranderen. Hieronder vallen onder meer 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
netwerken, software en diensten, 

De doelstelling is om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te verhogen wat betreft het 
ontwikkelen, beheersen en ontwerpen van 
het internet van de volgende generatie dat 
het huidige web en de bestaande vaste en 
mobiele netwerken geleidelijk aan zal 
vervangen en verbindingen tussen 
triljoenen apparaten (internet van de 
dingen) en tussen netwerken van 
verschillende exploitanten en verschillende 
domeinen mogelijk zal maken, waardoor 
de wijze waarop wij communiceren en 
kennis vergaren en gebruiken zal 
veranderen. Hieronder vallen onder meer 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
netwerken, infrastructuren, software en 
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cyberveiligheid, privacy en vertrouwen, 
draadloze22 communicatie en alle optische 
netwerken, "immersieve" interactieve 
multimedia en de "Connected Enterprise" 
van de toekomst.

diensten, cyberveiligheid, privacy en 
vertrouwen, draadloze22 communicatie en 
alle optische netwerken, "immersieve" 
interactieve multimedia en de "Connected 
Enterprise" van de toekomst. Er zal met 
name steun worden gegeven voor 
onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van open systemen en distributiesystemen.

Or. en

Amendement 479
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.3 -  alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te verhogen wat betreft het 
ontwikkelen, beheersen en ontwerpen van 
het internet van de volgende generatie dat 
het huidige web en de bestaande vaste en 
mobiele netwerken geleidelijk aan zal 
vervangen en verbindingen tussen 
triljoenen apparaten (internet van de 
dingen) en tussen netwerken van 
verschillende exploitanten en verschillende 
domeinen mogelijk zal maken, waardoor 
de wijze waarop wij communiceren en 
kennis vergaren en gebruiken zal 
veranderen. Hieronder vallen onder meer 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
netwerken, software en diensten, 
cyberveiligheid, privacy en vertrouwen, 
draadloze* communicatie en alle optische 
netwerken, "immersieve" interactieve 
multimedia en de "Connected Enterprise" 
van de toekomst.

De doelstelling is om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te verhogen wat betreft het 
ontwikkelen, beheersen en ontwerpen van 
het internet van de volgende generatie dat 
het huidige web en de bestaande vaste en 
mobiele netwerken geleidelijk aan zal 
vervangen en verbindingen tussen 
triljoenen apparaten (internet van de 
dingen) en tussen netwerken van 
verschillende exploitanten en verschillende 
domeinen mogelijk zal maken, waardoor 
de wijze waarop wij communiceren en 
kennis vergaren en gebruiken zal 
veranderen. Hieronder vallen onder meer 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
netwerken, software en diensten, 
cyberveiligheid, privacy, vertrouwen, 
maatschappelijke gevolgen, draadloze1

communicatie en alle optische netwerken, 
"immersieve" interactieve multimedia en 
de "Connected Enterprise" van de 
toekomst.

Or. en

Amendement 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.4 -  inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.4. Contenttechnologie en 
informatiebeheer: ICT voor digitale 
content en creativiteit

1.1.4. Contenttechnologie en 
informatiebeheer: ICT voor digitale 
content, culturele sectoren, zoals cultureel 
erfgoed en toerisme, en creativiteit;

Or. en

Amendement 481
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.4 -  alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om het bedrijfsleven en 
consumenten te voorzien van nieuwe 
instrumenten om alle vormen van digitale 
content in elke willekeurige taal te maken, 
te exploiteren en te bewaren en enorme 
hoeveelheden gegevens, waaronder ook 
verbonden data, te bewerken, te analyseren 
en te visualiseren. Hieronder vallen onder 
meer technologieën met betrekking tot taal, 
leren, interactie, digitaal bewaren, toegang 
tot content en analyse; intelligente 
informatiesystemen die zijn gebaseerd op 
geavanceerde technologie voor data 
mining, automatisch leren, statistische 
analyse en visualisatie.

De doelstelling is om het bedrijfsleven en 
consumenten te voorzien van nieuwe 
instrumenten om alle vormen van digitale 
content in elke willekeurige taal te maken, 
te exploiteren en te bewaren en enorme 
hoeveelheden gegevens, waaronder ook 
verbonden data, te bewerken, te analyseren 
en te visualiseren. Hieronder vallen onder 
meer technologieën met betrekking tot taal, 
leren, interactie (met inbegrip van 
haptische, spraak- en biointerfaces), 
digitaal bewaren en reconstrueren, 
toegang tot content en analyse; intelligente 
informatiesystemen die zijn gebaseerd op 
geavanceerde technologie voor data 
mining, manipulatie van "big data", 
zelflerende machines, statistische analyse 
en visualisatie.

Or. en

Amendement 482
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om het bedrijfsleven en 
consumenten te voorzien van nieuwe 
instrumenten om alle vormen van digitale 
content in elke willekeurige taal te maken, 
te exploiteren en te bewaren en enorme 
hoeveelheden gegevens, waaronder ook 
verbonden data, te bewerken, te analyseren 
en te visualiseren. Hieronder vallen onder 
meer technologieën met betrekking tot taal, 
leren, interactie, digitaal bewaren, toegang 
tot content en analyse; intelligente 
informatiesystemen die zijn gebaseerd op 
geavanceerde technologie voor data 
mining, automatisch leren, statistische 
analyse en visualisatie.

De doelstelling is om het bedrijfsleven en 
consumenten te voorzien van nieuwe 
instrumenten om alle vormen van digitale 
content in elke willekeurige taal te maken, 
te exploiteren en te bewaren en enorme 
hoeveelheden gegevens, waaronder ook 
verbonden data, te bewerken, te analyseren 
en te visualiseren. Hieronder vallen onder 
meer technologieën met betrekking tot taal, 
leren, interactie, digitaal bewaren, toegang 
tot culturele hulpbronnen, toegang tot 
content en analyse; intelligente 
informatiesystemen die zijn gebaseerd op 
geavanceerde technologie voor data 
mining, automatisch leren, statistische 
analyse en visualisatie.

Or. it

Amendement 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om het bedrijfsleven en 
consumenten te voorzien van nieuwe 
instrumenten om alle vormen van digitale 
content in elke willekeurige taal te maken, 
te exploiteren en te bewaren en enorme 
hoeveelheden gegevens, waaronder ook 
verbonden data, te bewerken, te analyseren 
en te visualiseren. Hieronder vallen onder 
meer technologieën met betrekking tot taal, 
leren, interactie, digitaal bewaren, toegang 
tot content en analyse; intelligente 
informatiesystemen die zijn gebaseerd op 
geavanceerde technologie voor data 
mining, automatisch leren, statistische 
analyse en visualisatie.

De doelstelling is om het bedrijfsleven en 
consumenten te voorzien van nieuwe 
instrumenten om alle vormen van digitale 
content in elke willekeurige taal te maken, 
te exploiteren en te bewaren en enorme 
hoeveelheden gegevens, waaronder ook 
verbonden data, te bewerken, te analyseren 
en te visualiseren. Hieronder vallen onder 
meer technologieën met betrekking tot taal, 
leren, interactie, digitaal bewaren, toegang 
tot content en analyse; intelligente 
informatiesystemen die zijn gebaseerd op 
geavanceerde technologie voor data mining 
bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, 
automatisch leren, statistische analyse en 
visualisatie.

Or. en
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Amendement 484
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is de leidende wetenschappelijke en 
industriële positie van Europa op het
gebied van industriële en dienstverlenende 
robotica, cognitieve systemen, 
geavanceerde interfaces en slimme ruimtes 
en zelfbewuste machines te versterken door 
te profiteren van de toegenomen prestaties 
van computers en netwerken en van de 
vooruitgang die wordt geboekt bij de 
ontwikkeling van systemen die in staat zijn 
te leren, zich aan te passen en te reageren.

Doel is de leidende wetenschappelijke en 
industriële positie van Europa op het 
gebied van industriële en dienstverlenende 
robotica, cognitieve systemen, kunstmatige 
intelligentie en neurowetenschap,
geavanceerde interfaces en slimme ruimtes 
en zelfbewuste machines te versterken door 
te profiteren van de miniaturisatie en de 
toegenomen prestaties van computers en 
netwerken en van de vooruitgang die wordt 
geboekt bij de ontwikkeling van systemen 
die in staat zijn te leren, zich aan te passen 
en te reageren.

Or. en

Amendement 485
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met deze zes belangrijke 
activiteitengebieden zal naar verwachting 
op alle behoeften worden ingespeeld. 
Daartoe behoren onder meer industrieel 
leiderschap op het gebied van algemene 
ICT-gebaseerde oplossingen, producten en 
diensten die nodig zijn om grote 
maatschappelijke uitdagingen het hoofd te 
kunnen bieden, en applicatiegedreven 
onderzoeks- en innovatieagenda's voor ICT 
waarvoor steun zal worden verleend in het 
kader van het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen.

Met deze zeven belangrijke 
activiteitengebieden zal naar verwachting
op alle behoeften worden ingespeeld. 
Daartoe behoren onder meer industrieel 
leiderschap op het gebied van algemene 
ICT-gebaseerde oplossingen, producten en 
diensten die nodig zijn om grote 
maatschappelijke uitdagingen het hoofd te 
kunnen bieden, en applicatiegedreven 
onderzoeks- en innovatieagenda's voor ICT 
waarvoor steun zal worden verleend in het 
kader van het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en
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Amendement 486
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op elk van deze activiteitengebieden zal 
tevens steun worden verleend voor ICT-
specifieke onderzoeksinfrastructuur, zoals 
"levende laboratoria" voor grootschalige 
experimenten en infrastructuur voor 
onderliggende ontsluitende technologieën 
en de integratie daarvan in geavanceerde 
producten en innovatieve slimme 
systemen, met inbegrip van apparatuur, 
instrumenten, ondersteunende diensten, 
schone ruimtes en toegang tot 
fabricagelijnen voor de ontwikkeling van 
prototypes.

Op elk van deze zeven activiteitengebieden 
zal tevens steun worden verleend voor 
ICT-specifieke onderzoeksinfrastructuur, 
zoals "levende laboratoria" voor 
grootschalige experimenten en 
infrastructuur voor onderliggende 
ontsluitende technologieën en de integratie 
daarvan in geavanceerde producten en 
innovatieve slimme systemen, met inbegrip 
van apparatuur, instrumenten, 
ondersteunende diensten, schone ruimtes 
en toegang tot fabricagelijnen voor de 
ontwikkeling van prototypes. De EU-
financiering zal ten goede komen aan 
gedeelde faciliteiten en infrastructuur die 
vrij toegankelijk zijn voor verschillende 
belanghebbenden, waaronder met name 
kleine en middelgrote ondernemingen.

Or. en

Amendement 487
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.6 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fundamentele rechten en vrijheden 
van natuurlijke personen, in het bijzonder 
hun recht op privacy, zijn in de EU zeer 
belangrijk. Horizon 2020 zal onderzoek 
en ontwikkeling van systemen 
ondersteunen die ervoor zorgen dat de 
Europese burgers de volledige controle 
over hun communicatie in handen 
krijgen.
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Or. en

Amendement 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.6 bis. Regelgeving en economische 
uitdagingen voor de toekomst:
De doelstelling is om te onderzoeken hoe 
en waar er nieuwe regelgevingskaders 
nodig zijn waarin de nieuwe betrekkingen 
tussen burgers en hun maatschappij, 
alsmede tussen markten en hun 
consumenten kunnen worden 
ondergebracht. Hieronder valt kruiselings 
wetenschappelijk onderzoek waarbij de 
juridische analyse wordt gecombineerd 
met de economische, culturele en sociale 
gevolgen van de technologische 
uitdagingen.

Or. en

Amendement 489
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2. Nanotechnologie 1.2. Nanotechnologie en kwantumoptica

Or. en

Amendement 490
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.2.1 - alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkeling en integratie van kennis 
op het raakvlak van verschillende 
wetenschappelijke disciplines met het
oogmerk om fundamenteel nieuwe 
producten tot stand te brengen die op tal 
van gebieden voor duurzame oplossingen 
kunnen zorgen.

De ontwikkeling en integratie van kennis 
op het raakvlak van verschillende 
wetenschappelijke disciplines met het 
oogmerk om fundamenteel nieuwe 
producten tot stand te brengen die op tal 
van gebieden voor duurzame oplossingen 
kunnen zorgen en waarbij het 
voorzorgsbeginsel in aanmerking wordt 
genomen.

Or. en

Amendement 491
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.2.2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.2. Waarborgen van een veilige 
ontwikkeling en toepassing van 
nanotechnologie

1.2.2. Waarborgen van een veilige 
ontwikkeling en toepassing van 
nanotechnologie en kwantumoptica

Or. en

Amendement 492
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.2.2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verder ontwikkelen van de 
wetenschappelijke kennis omtrent de 
potentiële gevolgen van nanotechnologie 
voor de gezondheid of het milieu, teneinde 
te zorgen voor een proactief, op 
wetenschappelijke inzichten gebaseerd 
beheer van nanotechnologie en beproefde 
wetenschappelijke instrumenten en 
platforms voor de beoordeling en 
beheersing van gevaren, blootstellingen en 
risico's gedurende de gehele levenscyclus 

Het verder ontwikkelen van de 
wetenschappelijke kennis omtrent de 
potentiële gevolgen van nanotechnologie 
en kwantumoptica voor de gezondheid of 
het milieu, teneinde te zorgen voor een 
proactief, op wetenschappelijke inzichten 
gebaseerd beheer van nanotechnologie en 
kwantumoptica, en beproefde 
wetenschappelijke instrumenten en 
platforms voor de beoordeling en 
beheersing van gevaren, blootstellingen en 
risico's gedurende de gehele levenscyclus 
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van nanomaterialen en nanosystemen. van nanomaterialen en nanosystemen.

Or. en

Amendement 493
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.2.2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verder ontwikkelen van de 
wetenschappelijke kennis omtrent de 
potentiële gevolgen van nanotechnologie 
voor de gezondheid of het milieu, teneinde 
te zorgen voor een proactief, op 
wetenschappelijke inzichten gebaseerd 
beheer van nanotechnologie en beproefde 
wetenschappelijke instrumenten en 
platforms voor de beoordeling en 
beheersing van gevaren, blootstellingen en 
risico's gedurende de gehele levenscyclus 
van nanomaterialen en nanosystemen.

Het verder ontwikkelen van de 
wetenschappelijke kennis omtrent de 
potentiële gevolgen van nanotechnologie 
voor de gezondheid of het milieu, teneinde 
te zorgen voor een proactief, op 
wetenschappelijke inzichten gebaseerd 
beheer van nanotechnologie en beproefde, 
voor het doel geschikte, proefdiervrije 
wetenschappelijke instrumenten en 
platforms voor de beoordeling en 
beheersing van gevaren, blootstellingen en 
risico's gedurende de gehele levenscyclus 
van nanomaterialen en nanosystemen.

Or. en

Amendement 494
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.2.3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.3. Ontwikkeling van de 
maatschappelijke dimensie van 
nanotechnologie

1.2.3. Ontwikkeling van de 
maatschappelijke dimensie van 
nanotechnologie en kwantumoptica

Or. en

Amendement 495
Marisa Matias
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.2.3 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze actielijn speelt in op de menselijke en 
fysieke infrastructuurbehoeften voor de 
toepassing van nanotechnologie en is 
gericht op governance inzake 
nanotechnologie met het oog op 
maatschappelijke voordelen.

Deze actielijn speelt in op de menselijke en 
fysieke infrastructuurbehoeften voor de 
toepassing van nanotechnologie en is 
gericht op governance inzake 
nanotechnologie met het oog op 
maatschappelijke voordelen. Naast de 
risicobeoordeling vindt ook een 
beoordeling van de maatschappelijke 
aanvaardbaarheid van specifieke 
toepassingen van nanotechnologie plaats.

Or. en

Amendement 496
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.2.3 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze actielijn speelt in op de menselijke en 
fysieke infrastructuurbehoeften voor de 
toepassing van nanotechnologie en is 
gericht op governance inzake 
nanotechnologie met het oog op 
maatschappelijke voordelen.

Deze actielijn speelt in op de menselijke en 
fysieke infrastructuurbehoeften voor de 
toepassing van nanotechnologie en is 
gericht op governance inzake 
nanotechnologie met het oog op 
maatschappelijke voordelen en de houding 
van burgers ten opzichte van 
nanotechnologie en verwante producten. 

Or. en

Amendement 497
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.2.3 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze actielijn speelt in op de menselijke en 
fysieke infrastructuurbehoeften voor de 

Deze actielijn speelt in op de menselijke en 
fysieke infrastructuurbehoeften voor de 



PE492.815v01-00 78/132 AM\907981NL.doc

NL

toepassing van nanotechnologie en is 
gericht op governance inzake 
nanotechnologie met het oog op 
maatschappelijke voordelen.

toepassing van nanotechnologie en is 
gericht op governance inzake 
nanotechnologie met het oog op 
maatschappelijke voordelen en de 
maatschappelijke aanvaardbaarheid van 
specifieke toepassingen van 
nanotechnologie.

Or. en

Amendement 498
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.2.3 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze actielijn speelt in op de menselijke en 
fysieke infrastructuurbehoeften voor de 
toepassing van nanotechnologie en is 
gericht op governance inzake 
nanotechnologie met het oog op 
maatschappelijke voordelen.

Deze actielijn speelt in op de menselijke en 
fysieke infrastructuurbehoeften voor de 
toepassing van nanotechnologie en 
kwantumoptica en is gericht op 
governance inzake nanotechnologie en 
kwantumoptica met het oog op 
maatschappelijke voordelen.

Or. en

Amendement 499
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.2.4 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze actielijn is gericht op nieuwe 
flexibele, schaalbare en herhaalbare 
processen, slimme integratie van nieuwe en 
bestaande processen alsmede 
schaalvergroting met het oog op 
massaproductie en veelzijdige 
fabrieksinstallaties om te zorgen voor een 
efficiënte omzetting van kennis in 
industriële innovatie.

Deze actielijn is gericht op nieuwe 
flexibele, schaalbare en herhaalbare 
processen en slimme integratie van nieuwe 
en bestaande processen.

Or. en
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Amendement 500
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.3.1 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek naar functionele materialen, 
multifunctionele materialen, materialen 
zoals zelfreparerende en biocompatibele 
materialen en structurele materialen, die 
een rol spelen voor innovatie in alle takken 
van industrie, met name sectoren die 
gericht zijn op hoogwaardige markten.

Onderzoek naar functionele materialen, 
technologische materialen, schaarse 
materialen, zeldzame aardmetalen en
multifunctionele materialen, materialen 
zoals zelfreparerende en biocompatibele 
materialen en structurele materialen, die 
een rol spelen voor innovatie in alle takken 
van industrie, met name sectoren die 
gericht zijn op hoogwaardige markten.

Or. en

Amendement 501
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.3.2 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
een efficiënte en duurzame 
schaalvergroting ten behoeve van de 
industriële vervaardiging van producten 
van de toekomst, bijvoorbeeld in de 
metaal- of de chemische industrie.

Onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
een hulpbronnenefficiënte en duurzame 
schaalvergroting ten behoeve van de 
industriële vervaardiging van producten 
van de toekomst, bijvoorbeeld in de 
metaal- of de chemische industrie.

Or. en

Amendement 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.3.4 - alinea 1 



PE492.815v01-00 80/132 AM\907981NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkeling van nieuwe producten en 
toepassingen en consumentengedrag ter 
vermindering van de vraag naar energie en 
ter bevordering van koolstofarme
productie, alsmede procesintensivering, 
recycling, verwijdering van afvalstoffen en 
uit afval vervaardigde en hergebruikte 
materialen met een hoge toegevoegde 
waarde.

Ontwikkeling van nieuwe producten en 
toepassingen en consumentengedrag ter 
vermindering van de vraag naar energie en 
ter bevordering van productie met lage 
emissie, alsmede procesintensivering, 
recycling, verwijdering van afvalstoffen en 
uit afval vervaardigde en hergebruikte 
materialen met een hoge toegevoegde 
waarde.

Or. en

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet 
deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Motivering

Het begrip lage emissie verwijst naar de vermindering van alle vervuilende stoffen die door 
verschillende sectoren in de lucht worden uitgestoten en niet alleen naar koolstofdioxide of 
methaan. Het is dan ook volledig gerechtvaardigd om de term koolstofarm te vervangen door 
lage emissie, aangezien dit de daadwerkelijke doelstelling is van de in dit document voorgestelde 
actielijn. Er moet onderzoek worden gedaan naar methoden die ervoor zorgen dat er helemaal 
geen broeikasgassen en andere vervuilende stoffen meer worden uitgestoten.

Amendement 503
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.3.4 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkeling van nieuwe producten en 
toepassingen en consumentengedrag ter 
vermindering van de vraag naar energie en 
ter bevordering van koolstofarme 
productie, alsmede procesintensivering, 
recycling, verwijdering van afvalstoffen en 
uit afval vervaardigde en hergebruikte 
materialen met een hoge toegevoegde 
waarde.

Ontwikkeling van nieuwe producten en 
toepassingen en consumentengedrag ter 
vermindering van de vraag naar energie en 
ter bevordering van koolstofarme 
productie, alsmede procesintensivering, 
recycling en urban mining, verwijdering 
van afvalstoffen en uit afval vervaardigde 
en hergebruikte materialen met een hoge 
toegevoegde waarde.

Or. en

Amendement 504
Patrizia Toia
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – 1.3.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebruik maken van het ontwerp en de 
ontwikkeling van convergerende 
technologieën om nieuwe kansen voor de 
industrie te creëren, met inbegrip van het 
behoud van Europese materialen van 
historische of culturele waarde.

Gebruikmaken van het ontwerp en de 
ontwikkeling van convergerende 
technologieën om nieuwe kansen voor de 
industrie te creëren, met inbegrip van het 
behoud van Europese materialen van 
historische of culturele waarde.
Bescherming van het cultureel erfgoed: 
beoordeling, monitoring en diagnose van 
interventiematerialen en -technieken, van 
het milieu en het energiebeheer, van het 
gebruik en het onderhoud, van de 
integratie in hedendaagse en historische 
stadsomgevingen, evenals in 
archeologische en culturele 
landschappen. 

Or. it

Amendement 505
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.3.5 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebruik maken van het ontwerp en de 
ontwikkeling van convergerende 
technologieën om nieuwe kansen voor de 
industrie te creëren, met inbegrip van het 
behoud van Europese materialen van 
historische of culturele waarde.

Gebruik maken van het ontwerp en de 
ontwikkeling van convergerende 
technologieën om nieuwe kansen voor de 
industrie te creëren, met inbegrip van het 
behoud van het Europese erfgoed en
materialen van historische of culturele 
waarde.

Or. en

Amendement 506
Amalia Sartori

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.3.5 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3.5. bis Nieuwe grondstoffen voor de 
chemische industrie
Ontwikkeling van een alternatieve 
grondstoffenbasis voor de chemische 
industrie, van steenkool, biomassa en 
afvalmateriaal tot aan milieuvriendelijke 
vervanging van petroleum als 
koolstofbron op de middellange en lange 
termijn. Er zijn nieuwe 
syngastechnologieën 
(vergassingstechnologieën van de derde 
generatie) benodigd om veel verschillende 
potentiële grondstoffen te verkennen.

Or. en

Amendement 507
Amalia Sartori

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.3.7 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van alternatieven voor het gebruik van 
materialen en innovatieve zakelijke 
modellen.

Onderzoek naar en ontwikkeling van 
alternatieven voor het gebruik van 
materialen, met inbegrip van kritieke 
grondstoffen, en innovatieve 
bedrijfsmodellen.

Or. en

Motivering

Veel grondstoffen zijn vanuit geologisch oogpunt niet schaars maar om verschillende redenen 
wel kritisch (bijvoorbeeld afhankelijkheid met betrekking tot invoer, moeilijk te recyclen of te 
vervangen). Daarom is het beter om te verwijzen naar "kritische grondstoffen" (zoals 
gedefinieerd in de EU-lijst van 14 kritische grondstoffen).

Amendement 508
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.1 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4.1. Bevordering van grensverleggende
biotechnologieën als factoren voor 
innovatie

1.4.1. Bevordering van duurzame 
biotechnologieën als factoren voor 
innovatie

Or. en

Amendement 509
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om er de voorwaarden 
voor te scheppen dat de Europese industrie 
een toonaangevende rol blijft spelen op het 
gebied van innovatie, ook op de
middellange en lange termijn. Hiertoe 
behoort de ontwikkeling van opkomende 
technologische gebieden zoals synthetische 
biologie, bio-informatica, systeembiologie 
en de benutting van mogelijkheden op de 
raakvlakken met andere ontsluitende 
technologieën zoals de nanotechnologie 
(bijv. bionanotechnologie) en ICT (bijv. 
bio-elektronica). Met betrekking tot deze 
en andere speerpunttechnologieën moeten 
passende maatregelen voor onderzoek en 
ontwikkeling worden genomen om een 
doeltreffende omzetting in en toepassing 
van nieuwe applicaties 
(toedieningssystemen voor 
geneesmiddelen, biosensoren, biochips, 
enz.) in de hand te werken.

De doelstelling is om er de voorwaarden 
voor te scheppen dat de Europese industrie 
een toonaangevende rol blijft spelen op het 
gebied van innovatie, ook op de 
middellange en lange termijn. Hiertoe 
behoort de ontwikkeling van opkomende 
technologische gebieden zoals synthetische 
biologie, bio-informatica, systeembiologie 
en de benutting van mogelijkheden op de 
raakvlakken met andere ontsluitende 
technologieën zoals de nanotechnologie 
(bijv. bionanotechnologie) en ICT (bijv. 
bio-elektronica). Met betrekking tot deze 
en andere speerpunttechnologieën moeten 
passende maatregelen voor onderzoek en 
ontwikkeling worden genomen om een 
doeltreffende omzetting in en toepassing 
van nieuwe applicaties 
(toedieningssystemen voor 
geneesmiddelen, biosensoren, biochips, 
enz.), in de hand te werken, waarbij 
interferentie met de natuurlijke omgeving 
moet worden voorkomen en het 
voorzorgsbeginsel en de ethische 
beginselen in acht moeten worden 
genomen.

Or. en
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Amendement 510
Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om er de voorwaarden 
voor te scheppen dat de Europese industrie 
een toonaangevende rol blijft spelen op het 
gebied van innovatie, ook op de 
middellange en lange termijn. Hiertoe 
behoort de ontwikkeling van opkomende 
technologische gebieden zoals synthetische
biologie, bio-informatica, systeembiologie
en de benutting van mogelijkheden op de 
raakvlakken met andere ontsluitende 
technologieën zoals de nanotechnologie 
(bijv. bionanotechnologie) en ICT (bijv. 
bio-elektronica). Met betrekking tot deze 
en andere speerpunttechnologieën moeten 
passende maatregelen voor onderzoek en 
ontwikkeling worden genomen om een 
doeltreffende omzetting in en toepassing 
van nieuwe applicaties 
(toedieningssystemen voor 
geneesmiddelen, biosensoren, biochips, 
enz.) in de hand te werken.

De doelstelling is om er de voorwaarden 
voor te scheppen dat de Europese industrie 
een toonaangevende rol blijft spelen op het 
gebied van innovatie, ook op de 
middellange en lange termijn. Hiertoe 
behoort de ontwikkeling van opkomende 
technologische gebieden zoals 
systeembiologie, bio-informatica en 
synthetische biologie, en de benutting van 
mogelijkheden op de raakvlakken met 
andere ontsluitende technologieën zoals de 
nanotechnologie (bijv. 
bionanotechnologie), ICT (bijv. bio-
elektronica) en biotechnologie op basis 
van planten en in de landbouw. Met 
betrekking tot deze en andere 
speerpunttechnologieën moeten passende 
maatregelen voor onderzoek en 
ontwikkeling worden genomen om een 
doeltreffende omzetting in en toepassing 
van nieuwe applicaties 
(toedieningssystemen voor 
geneesmiddelen, biosensoren, biochips, 
genetische technologie op plantaardige 
basis, enz.) in de hand te werken.

Or. en

Motivering

Systeembiologie is het ruimste begrip en moet dus als eerste worden genoemd.

Amendement 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4.2. Op biotechnologie gebaseerde 
industriële processen

1.4.2. Op biotechnologie gebaseerde 
producten en processen
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Or. en

Amendement 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is tweeledig: aan de ene 
kant wordt beoogd de Europese industrie 
(bijv. op het gebied van chemie, 
gezondheid, mijnbouw, energie, pulp en 
papier, textiel, zetmeel, 
voedselverwerking) in staat te stellen 
nieuwe producten en processen te 
ontwikkelen om in industriële en 
maatschappelijke behoeften te voorzien, en 
daarnaast concurrerende en verbeterde 
alternatieven op biotechnologische basis te 
ontwikkelen om bestaande producten en 
processen te vervangen: aan de andere 
kant is het oogmerk om het potentieel van 
de biotechnologie te benutten om 
vervuilende stoffen op te sporen, te 
bewaken, te voorkomen en te verwijderen. 
Hiertoe behoort onder meer onderzoek en 
innovatie op het gebied van ontwerp van 
enzymatische en metabolische processen, 
bioprocédés, geavanceerde 
fermentatieprocessen, up- en 
downstreamprocessen en het verkrijgen 
van inzicht in de dynamiek van microbiële 
gemeenschappen. Tevens valt hieronder de 
ontwikkeling van prototypes voor de 
beoordeling van de technisch-economische 
haalbaarheid van de ontwikkelde producten 
en processen.

De doelstelling is tweeledig: in hoofdzaak
wordt beoogd de Europese industrie (bijv. 
op het gebied van chemie, gezondheid, 
mijnbouw, energie, pulp en papier, textiel, 
zetmeel, gewasproductie en
voedselverwerking) in staat te stellen 
nieuwe producten en processen te 
ontwikkelen om in de behoeften van de 
landbouw en de aquacultuur en in de 
industriële en maatschappelijke behoeften 
te voorzien, en daarnaast concurrerende en 
verbeterde alternatieven op 
biotechnologische basis te ontwikkelen om 
bestaande producten en processen te 
vervangen; daarnaast is het oogmerk om 
het potentieel van de biotechnologie te 
benutten om vervuilende stoffen op te 
sporen, te bewaken, te voorkomen en te 
verwijderen. Hiertoe behoort onder meer 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
ontwerp van enzymatische en metabolische 
processen, bioprocédés, geavanceerde 
fermentatieprocessen, up- en 
downstreamprocessen en het verkrijgen 
van inzicht in de dynamiek van microbiële 
gemeenschappen. Tevens valt hieronder de 
ontwikkeling van prototypes voor de 
beoordeling van de technisch-economische 
haalbaarheid van de ontwikkelde producten 
en processen.

Or. en

Amendement 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. genomica, 
metagenomica, proteonomica, moleculaire 
instrumenten) die Europa in tal van 
economische sectoren een toonaangevende 
positie en concurrentievoordelen moeten 
verschaffen. Tot deze actielijn behoren 
aspecten als ondersteuning van de 
ontwikkeling van biohulpbronnen met 
geoptimaliseerde eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. diagnostische 
instrumenten, biologische agentia, 
biomedische apparatuur).

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. systeembiologie,
genomica, metagenomica, proteonomica, 
fenomica, moleculaire instrumenten) die 
Europa in tal van economische sectoren 
een toonaangevende positie en 
concurrentievoordelen moeten verschaffen. 
Tot deze actielijn behoren aspecten als 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
biohulpbronnen met geoptimaliseerde 
eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. geneesmiddelen,
diagnostische instrumenten, biologische 
agentia, biomedische apparatuur, 
gezondere planten en dieren voor een 
gezonde voeding).

Or. en

Amendement 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is tweeledig: aan de ene 
kant wordt beoogd de Europese industrie 
(bijv. op het gebied van chemie, 
gezondheid, mijnbouw, energie, pulp en 
papier, textiel, zetmeel, 
voedselverwerking) in staat te stellen 
nieuwe producten en processen te 
ontwikkelen om in industriële en 
maatschappelijke behoeften te voorzien, en 
daarnaast concurrerende en verbeterde 
alternatieven op biotechnologische basis te 
ontwikkelen om bestaande producten en 

De doelstelling is tweeledig: er wordt 
beoogd de Europese industrie (bijv. op het 
gebied van chemie, gezondheid, mijnbouw, 
energie, pulp en papier, textiel, zetmeel, 
gewasproductie en voedselverwerking) in 
staat te stellen nieuwe producten en 
processen te ontwikkelen om in de 
behoeften van de landbouw en de visserij 
en in de industriële en maatschappelijke 
behoeften te voorzien, en daarnaast 
concurrerende en verbeterde alternatieven 
op biotechnologische basis te ontwikkelen 
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processen te vervangen: aan de andere 
kant is het oogmerk om het potentieel van 
de biotechnologie te benutten om 
vervuilende stoffen op te sporen, te 
bewaken, te voorkomen en te verwijderen. 
Hiertoe behoort onder meer onderzoek en 
innovatie op het gebied van ontwerp van 
enzymatische en metabolische processen, 
bioprocédés, geavanceerde 
fermentatieprocessen, up- en 
downstreamprocessen en het verkrijgen 
van inzicht in de dynamiek van microbiële 
gemeenschappen. Tevens valt hieronder de 
ontwikkeling van prototypes voor de 
beoordeling van de technisch-economische 
haalbaarheid van de ontwikkelde producten 
en processen.

om bestaande producten en processen te 
vervangen; daarnaast is het oogmerk om 
het potentieel van de biotechnologie te 
benutten om vervuilende stoffen op te 
sporen, te bewaken, te voorkomen en te 
verwijderen. Hiertoe behoort onder meer 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
ontwerp van enzymatische en metabolische 
processen, bioprocédés, geavanceerde 
fermentatieprocessen, up- en 
downstreamprocessen en het verkrijgen 
van inzicht in de dynamiek van microbiële 
gemeenschappen. Tevens valt hieronder de 
ontwikkeling van prototypes voor de 
beoordeling van de technisch-economische 
haalbaarheid van de ontwikkelde producten 
en processen.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de biotechnologie voor gewasproductie wordt toegevoegd, evenals voor 
landbouw en aquacultuur.

Amendement 515
Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.2 -  alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is tweeledig: aan de ene 
kant wordt beoogd de Europese industrie 
(bijv. op het gebied van chemie, 
gezondheid, mijnbouw, energie, pulp en 
papier, textiel, zetmeel, 
voedselverwerking) in staat te stellen 
nieuwe producten en processen te 
ontwikkelen om in industriële en 
maatschappelijke behoeften te voorzien, en 
daarnaast concurrerende en verbeterde 
alternatieven op biotechnologische basis te 
ontwikkelen om bestaande producten en 
processen te vervangen: aan de andere kant 
is het oogmerk om het potentieel van de 
biotechnologie te benutten om vervuilende 
stoffen op te sporen, te bewaken, te 
voorkomen en te verwijderen. Hiertoe 

De doelstelling is tweeledig: aan de ene 
kant wordt beoogd de Europese industrie 
(bijv. op het gebied van chemie, 
gezondheid, genetische technologie op 
plantaardige basis, mijnbouw, energie, 
pulp en papier, textiel, zetmeel, 
voedselverwerking) in staat te stellen 
nieuwe producten en processen te 
ontwikkelen om in industriële en 
maatschappelijke behoeften te voorzien, en 
daarnaast concurrerende en verbeterde 
alternatieven op biotechnologische basis te 
ontwikkelen om bestaande producten en 
processen te vervangen; aan de andere kant 
is het oogmerk om het potentieel van de 
biotechnologie te benutten om vervuilende 
stoffen op te sporen, te bewaken, te 
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behoort onder meer onderzoek en innovatie 
op het gebied van ontwerp van 
enzymatische en metabolische processen, 
bioprocédés, geavanceerde 
fermentatieprocessen, up- en 
downstreamprocessen en het verkrijgen 
van inzicht in de dynamiek van microbiële 
gemeenschappen. Tevens valt hieronder de 
ontwikkeling van prototypes voor de 
beoordeling van de technisch-economische 
haalbaarheid van de ontwikkelde producten 
en processen.

voorkomen en te verwijderen. Hiertoe 
behoort onder meer onderzoek en innovatie 
op het gebied van ontwerp van 
enzymatische en metabolische processen, 
bioprocédés, geavanceerde 
fermentatieprocessen, up- en 
downstreamprocessen en het verkrijgen 
van inzicht in de dynamiek van microbiële 
gemeenschappen. Tevens valt hieronder de 
ontwikkeling van prototypes voor de 
beoordeling van de technisch-economische 
haalbaarheid van de ontwikkelde producten 
en processen.

Or. en

Amendement 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Ontwerpbesluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. genomica, 
metagenomica, proteonomica, moleculaire 
instrumenten) die Europa in tal van 
economische sectoren een toonaangevende 
positie en concurrentievoordelen moeten 
verschaffen. Tot deze actielijn behoren 
aspecten als ondersteuning van de 
ontwikkeling van biohulpbronnen met 
geoptimaliseerde eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. diagnostische 
instrumenten, biologische agentia, 
biomedische apparatuur).

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. genomica, 
metagenomica, proteonomica, moleculaire 
instrumenten) die Europa in tal van 
economische sectoren een toonaangevende 
positie en concurrentievoordelen moeten 
verschaffen. Tot deze actielijn behoren 
aspecten als ondersteuning van de 
ontwikkeling van biohulpbronnen met 
geoptimaliseerde eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. diagnostische 
instrumenten, biologische agentia, 
biomedische apparatuur). Prioritaire steun 
zal aan nieuwe diagnosemethoden worden 
toegekend wanneer een preventiemethode 
of diagnose voor de patiënt in kwestie al 
bestaat of waarschijnlijk zal worden 
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ontwikkeld.

Or. de

Amendement 517
András Gyürk

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. genomica, 
metagenomica, proteonomica, moleculaire 
instrumenten) die Europa in tal van 
economische sectoren een toonaangevende 
positie en concurrentievoordelen moeten 
verschaffen. Tot deze actielijn behoren 
aspecten als ondersteuning van de 
ontwikkeling van biohulpbronnen met 
geoptimaliseerde eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. diagnostische 
instrumenten, biologische agentia,
biomedische apparatuur).

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. genomica, 
metagenomica, proteonomica, moleculaire 
instrumenten, metabolomica, 
expressiesystemen, bibliotheken van 
chemicaliën en netwerkanalyses) die 
Europa in tal van economische sectoren 
een toonaangevende positie en 
concurrentievoordelen moeten verschaffen. 
Tot deze actielijn behoren aspecten als 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
biohulpbronnen met geoptimaliseerde 
eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. diagnostische 
instrumenten, biologische agentia, 
biomedische apparatuur).

Or. en

Amendement 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. genomica, 

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. systeembiologie,
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metagenomica, proteonomica, moleculaire 
instrumenten) die Europa in tal van 
economische sectoren een toonaangevende 
positie en concurrentievoordelen moeten 
verschaffen. Tot deze actielijn behoren 
aspecten als ondersteuning van de 
ontwikkeling van biohulpbronnen met 
geoptimaliseerde eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. diagnostische 
instrumenten, biologische agentia, 
biomedische apparatuur).

genomica, metagenomica, proteonomica, 
fenomica, moleculaire instrumenten) die 
Europa in tal van economische sectoren 
een toonaangevende positie en 
concurrentievoordelen moeten verschaffen. 
Tot deze actielijn behoren aspecten als 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
biohulpbronnen met geoptimaliseerde 
eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. geneesmiddelen,
diagnostische instrumenten, biologische 
agentia, biomedische apparatuur, 
gezondere planten en dieren voor een 
gezonde voeding).

Or. en

Amendement 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevordering van op de patiënt(groep) 
toegesneden geneeskunde voor ernstige 
ziekten
Gepersonaliseerde geneeskunde moet 
worden ontwikkeld om te komen tot 
nieuwe preventieve en therapeutische 
strategieën die kunnen worden aangepast 
aan de behoeften van de patiënten, ten
einde de preventie en vroege detectie van 
ziekten te verbeteren. De factoren die de 
besluitvorming op therapeutisch gebied 
beïnvloeden, moeten worden 
geïdentificeerd, verder verklaard en 
ontwikkeld via onderzoek.

Or. en
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Amendement 520
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4.3 bis. Aanpak van ecologische, 
maatschappelijke en ethische zorgpunten
Het doel is de ecologische, 
maatschappelijke en ethische zorgpunten 
ten aanzien van bepaalde soorten 
technologie in aanmerking te nemen door 
de uitwerking van 
beoordelingsprocedures, met inbegrip van 
een brede raadpleging van 
belanghebbenden.

Or. en

Amendement 521
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.5.1 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Impulsen geven voor duurzame industriële 
groei door bevordering van de strategische 
overstap van kostengebaseerde fabricage 
naar een benadering die is gebaseerd op het 
scheppen van een hoge toegevoegde 
waarde. In dit kader moeten oplossingen 
worden gevonden voor de uitdaging om 
meer te produceren met minder materiaal, 
minder energieverbruik en minder afval en 
vervuiling. De aandacht gaat hier vooral uit 
naar de ontwikkeling en integratie van 
adaptieve productiesystemen van de 
toekomst, waarbij bijzonder dient te 
worden gelet op de behoeften van het 
Europese mkb, teneinde geavanceerde en 
duurzame fabricagesystemen en -processen 

Impulsen geven voor duurzame industriële 
groei door bevordering van de strategische 
overstap van kostengebaseerde fabricage 
naar een benadering die is gebaseerd op het 
scheppen van een hoge toegevoegde 
waarde. In dit kader moeten oplossingen 
worden gevonden voor de uitdaging om 
kwaliteitsproducten te produceren met 
minder materiaal, minder energieverbruik 
en minder afval en vervuiling. De aandacht 
gaat hier vooral uit naar de ontwikkeling en 
integratie van adaptieve productiesystemen 
van de toekomst, waarbij bijzonder dient te 
worden gelet op de behoeften van het 
Europese mkb, teneinde geavanceerde en 
duurzame fabricagesystemen en -processen 
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tot stand te brengen. tot stand te brengen.

Or. en

Amendement 522
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.5.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vermindering van het energieverbruik en 
de CO2-uitstoot door de ontwikkeling en 
toepassing van duurzame bouwtechnieken, 
de invoering en markttoepassing van 
maatregelen voor een breder gebruik van
energie-efficiënte systemen en materialen 
in nieuwe en gerenoveerde gebouwen. 
Levenscyclusanalyses en "ontwerp-bouw-
exploitatie"-benaderingen zijn van 
essentieel belang om in Europa de 
uitdaging van de overgang naar bijna-
energieneutrale gebouwen tegen 2020 te 
kunnen aanpakken en voor energie-
efficiënte stadsverwarming te zorgen in 
samenwerking met de belanghebbenden in 
ruimere zin.

Verhoging van de energie-efficiëntie en 
vermindering van de CO2-uitstoot door de 
ontwikkeling en toepassing van duurzame 
bouwtechnieken, de invoering en 
markttoepassing van maatregelen voor een 
breder gebruik van energie-efficiënte 
systemen en materialen in nieuwe en 
gerenoveerde gebouwen. 
Levenscyclusanalyses en "ontwerp-bouw-
exploitatie"-benaderingen zijn van 
essentieel belang om in Europa de 
uitdaging van de overgang naar bijna-
energieneutrale gebouwen tegen 2020 te 
kunnen aanpakken en voor energie-
efficiënte stadsverwarming te zorgen in 
samenwerking met de belanghebbenden in 
ruimere zin.

Or. it

Amendement 523
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.5.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergroting van het concurrentievermogen 
van verwerkende industrieën (bijv. op het 
gebied van chemie, pulp en papier, glas, 
non-ferrometalen en staal) door een 
drastische verhoging van de hulpbronnen-
en energie-efficiëntie en de vermindering 
van schadelijke milieugevolgen van 
dergelijke industriële activiteiten. Hierbij 

Vergroting van het concurrentievermogen 
van verwerkende industrieën (bijv. op het 
gebied van chemie, pulp en papier, glas, 
non-ferrometalen en staal) door tegen 
betaalbare prijs de hulpbronnen- en 
energie-efficiëntie drastisch te verhogen en 
de schadelijke milieugevolgen van 
dergelijke industriële activiteiten te 
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gaat de aandacht vooral uit naar de 
ontwikkeling en beproeving van 
ontsluitende technologieën voor 
innovatieve stoffen en materialen en 
technologische oplossingen voor 
koolstofarme producten en minder energie-
intensieve processen en diensten in de 
gehele waardeketen, alsook naar de 
toepassing van zeer koolstofarme 
productietechnologieën en -technieken om 
specifieke doelstellingen met betrekking 
tot de verlaging van broeikasgasemissies te 
kunnen halen.

verminderen. Hierbij gaat de aandacht 
vooral uit naar de ontwikkeling en 
beproeving van ontsluitende technologieën 
voor innovatieve stoffen en materialen en 
technologische oplossingen voor 
koolstofarme producten en minder energie-
intensieve processen en diensten in de 
gehele waardeketen, alsook naar de 
toepassing van zeer koolstofarme 
productietechnologieën en -technieken om 
specifieke doelstellingen met betrekking 
tot de verlaging van broeikasgasemissies te 
kunnen halen.

Or. it

Amendement 524
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.5.4 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Grensoverschrijdende samenwerking op 
het gebied van concepten en methoden 
voor kennisgebaseerde gespecialiseerde 
productie kan stimulansen bieden voor 
creativiteit en innovatie, in het bijzonder 
met betrekking tot zakelijke modellen in 
het kader van benaderingen die specifiek 
zijn toegesneden op gemondialiseerde 
waardeketens en netwerken, veranderende 
markten en opkomende en toekomstige 
industrieën.

Grensoverschrijdende samenwerking op 
het gebied van concepten en methoden 
voor kennisgebaseerde gespecialiseerde 
productie kan stimulansen bieden voor 
creativiteit en innovatie, in het bijzonder 
met betrekking tot zakelijke modellen in 
het kader van benaderingen die specifiek 
zijn toegesneden op gemondialiseerde 
waardeketens en netwerken, veranderende 
markten en opkomende en toekomstige 
industrieën. Er zal in het bijzonder steun 
worden verleend aan de ontwikkeling van 
nieuwe businessmodellen voor eco-
innovatie en voor productiebenaderingen 
met alternatieve hulpbronnen.

Or. en

Amendement 525
Amalia Sartori

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.6.1 - alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om wereldwijd een 
leidende rol te spelen in de ruimtevaart 
door op dit gebied een concurrerende 
industrie en onderzoeksgemeenschap te 
waarborgen en te ontwikkelen en door op 
ruimtetechnologie gebaseerde innovatie 
aan te moedigen.

De doelstelling is om op mondiaal niveau
een leidende rol te spelen in de ruimtevaart 
door op dit gebied een concurrerende 
industrie en onderzoeksgemeenschap te 
waarborgen en te ontwikkelen en door op 
ruimtetechnologie gebaseerde innovatie 
aan te moedigen.

Or. en

Amendement 526
Vladimír Remek

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.6.1.2 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aantal uitdagingen in de 
ruimtetechnologie vertoont 
overeenkomsten met uitdagingen op aarde, 
bijvoorbeeld op het gebied van energie, 
telecommunicatie, de opsporing van 
natuurlijke hulpbronnen, robotica, 
veiligheid en gezondheid. Deze 
overeenkomsten bieden kansen voor 
gezamenlijke ontwikkeling vanaf een 
vroeg stadium, met name in het mkb, van 
technologie die zowel voor de ruimtevaart 
als voor andere terreinen van belang is, 
waardoor sneller baanbrekende innovaties 
kunnen worden bereikt dan via spin-offs in 
een later stadium. De exploitatie van de 
bestaande Europese ruimte-infrastructuur 
dient te worden gestimuleerd door de 
ontwikkeling van innovatieve, op 
teledetectie en geolocalisatie gebaseerde 
producten en diensten te bevorderen. 
Europa dient daarnaast de ontwikkeling 
van een ruimtesector in het bedrijfsleven in 
een vroeg stadium te ondersteunen door 
middel van doelgerichte maatregelen.

Een aantal uitdagingen in de 
ruimtetechnologie vertoont 
overeenkomsten met uitdagingen op aarde, 
bijvoorbeeld op het gebied van energie, 
telecommunicatie, de opsporing van 
natuurlijke hulpbronnen, robotica, 
veiligheid en gezondheid. Deze 
overeenkomsten bieden kansen voor 
gezamenlijke ontwikkeling vanaf een 
vroeg stadium, met name in het mkb, van 
technologie die zowel voor de ruimtevaart 
als voor andere terreinen van belang is, 
waardoor sneller baanbrekende innovaties 
kunnen worden bereikt dan via spin-offs in 
een later stadium. De exploitatie van de 
bestaande Europese ruimte-infrastructuur 
dient te worden gestimuleerd door de 
ontwikkeling van innovatieve, op
teledetectie en geolocalisatie en in de 
ruimte gestationeerde telecommunicatie
gebaseerde producten en diensten te 
bevorderen. De noodzaak om innovatieve 
producten en diensten te bevorderen, en 
daarmee de noodzaak om financiële steun 
te verlenen aan O&O&I-initiatieven, 
blijkt met name duidelijk bij de GNSS-
programma's die de weg vrijmaken voor 
nieuwe applicaties op talloze 
activiteitengebieden, met name dankzij de 
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nauwkeurige gegevens van de atoomklok. 
Deze noodzaak is met name dringend 
vanwege het feit dat EGNOS al 
operationeel is en Galileo op relatief korte 
termijn ook operationeel zal zijn. Binnen 
het Horizon 2020-programma is ongeveer 
15 tot 20% van het financieringspakket 
bestemd voor ruimtevaart. Dit komt goed 
overeen met de doelstelling ten aanzien 
van de investeringen die nodig zijn om 
nieuwe producten en diensten te kunnen 
leveren, en bijgevolg kan gebruik worden 
gemaakt van alle grote 
sociaaleconomische voordelen die daaruit 
voortvloeien. Europa dient daarnaast de 
ontwikkeling van een ruimtesector in het 
bedrijfsleven in een vroeg stadium te 
ondersteunen door middel van doelgerichte 
maatregelen.

Or. en

Amendement 527
Amalia Sartori

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.6.1.2 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aantal uitdagingen in de 
ruimtetechnologie vertoont 
overeenkomsten met uitdagingen op aarde, 
bijvoorbeeld op het gebied van energie, 
telecommunicatie, de opsporing van 
natuurlijke hulpbronnen, robotica, 
veiligheid en gezondheid. Deze 
overeenkomsten bieden kansen voor 
gezamenlijke ontwikkeling vanaf een 
vroeg stadium, met name in het mkb, van 
technologie die zowel voor de ruimtevaart 
als voor andere terreinen van belang is, 
waardoor sneller baanbrekende innovaties 
kunnen worden bereikt dan via spin-offs in 
een later stadium. De exploitatie van de 
bestaande Europese ruimte-infrastructuur 
dient te worden gestimuleerd door de 
ontwikkeling van innovatieve, op 
teledetectie en geolocalisatie gebaseerde 

Een aantal uitdagingen in de 
ruimtetechnologie vertoont 
overeenkomsten met uitdagingen op aarde, 
bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, 
landbouw, energie, telecommunicatie, de 
opsporing van natuurlijke hulpbronnen, 
robotica, veiligheid en gezondheid. Deze 
overeenkomsten bieden kansen voor 
gezamenlijke ontwikkeling vanaf een 
vroeg stadium, met name in het mkb, van 
technologie die zowel voor de ruimtevaart 
als voor andere terreinen van belang is, 
waardoor sneller baanbrekende innovaties 
kunnen worden bereikt dan via spin-offs in 
een later stadium. De exploitatie van de 
bestaande Europese ruimte-infrastructuur 
dient te worden gestimuleerd door de 
ontwikkeling van innovatieve, op 
teledetectie en geolocalisatie en in de 
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producten en diensten te bevorderen. 
Europa dient daarnaast de ontwikkeling 
van een ruimtesector in het bedrijfsleven in 
een vroeg stadium te ondersteunen door 
middel van doelgerichte maatregelen.

ruimte gestationeerde telecommunicatie 
gebaseerde producten en diensten te 
bevorderen. Europa dient daarnaast de 
ontwikkeling van een ruimtesector in het 
bedrijfsleven in een vroeg stadium te 
ondersteunen door middel van doelgerichte 
maatregelen.

Or. en

Motivering

In het laatste deel van amendement 76 worden de geïntegreerde downstream diensten opnieuw 
ingevoegd, terwijl deze in dezelfde paragaaf reeds eerder worden genoemd. De "versterking van 
de ruimtesector in het bedrijfsleven" is bedoeld om opkomende trends te ondersteunen, zoals 
bijvoorbeeld nieuwe initiatieven voor een kosteneffectieve toegang tot orbitale en suborbitale 
vluchten.

Amendement 528
Norbert Glante

Ontwerpbesluit
Bijlage I – deel II – punt 1.6.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aantal uitdagingen in de 
ruimtetechnologie vertoont 
overeenkomsten met uitdagingen op aarde, 
bijvoorbeeld op het gebied van energie, 
telecommunicatie, de opsporing van 
natuurlijke hulpbronnen, robotica, 
veiligheid en gezondheid. Deze 
overeenkomsten bieden kansen voor 
gezamenlijke ontwikkeling vanaf een 
vroeg stadium, met name in het mkb, van 
technologie die zowel voor de ruimtevaart 
als voor andere terreinen van belang is, 
waardoor sneller baanbrekende innovaties 
kunnen worden bereikt dan via spin-offs in 
een later stadium. De exploitatie van de 
bestaande Europese ruimte-infrastructuur 
dient te worden gestimuleerd door de 
ontwikkeling van innovatieve, op 
teledetectie en geolocalisatie gebaseerde 
producten en diensten te bevorderen. 
Europa dient daarnaast de ontwikkeling 
van een ruimtesector in het bedrijfsleven in 
een vroeg stadium te ondersteunen door 
middel van doelgerichte maatregelen.

Een aantal uitdagingen in de 
ruimtetechnologie vertoont 
overeenkomsten met uitdagingen op aarde, 
bijvoorbeeld op het gebied van energie, 
telecommunicatie, de opsporing van 
natuurlijke hulpbronnen, robotica, 
veiligheid en gezondheid. Deze 
overeenkomsten bieden kansen voor 
gezamenlijke ontwikkeling vanaf een 
vroeg stadium, met name in het mkb, van 
technologie die zowel voor de ruimtevaart 
als voor andere terreinen van belang is, 
waardoor sneller baanbrekende innovaties 
kunnen worden bereikt dan via spin-offs in 
een later stadium. De exploitatie van de 
bestaande en in ontwikkeling zijnde 
Europese ruimte-infrastructuur dient te 
worden gestimuleerd en voorbereid door 
de ontwikkeling van innovatieve, op 
teledetectie en geolocalisatie gebaseerde 
producten en diensten te bevorderen. 
Europa dient daarnaast de ontwikkeling 
van een ruimtesector in het bedrijfsleven in 
een vroeg stadium te ondersteunen door 
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middel van doelgerichte maatregelen.

Or. de

Motivering

Rekening houden met bijvoorbeeld Galileo, dat vanaf 2014 de eerste diensten zal verlenen.

Amendement 529
Vladimír Remek

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.6.1.2 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aantal uitdagingen in de 
ruimtetechnologie vertoont 
overeenkomsten met uitdagingen op aarde, 
bijvoorbeeld op het gebied van energie, 
telecommunicatie, de opsporing van 
natuurlijke hulpbronnen, robotica, 
veiligheid en gezondheid. Deze 
overeenkomsten bieden kansen voor 
gezamenlijke ontwikkeling vanaf een 
vroeg stadium, met name in het mkb, van 
technologie die zowel voor de ruimtevaart 
als voor andere terreinen van belang is, 
waardoor sneller baanbrekende innovaties 
kunnen worden bereikt dan via spin-offs in 
een later stadium. De exploitatie van de 
bestaande Europese ruimte-infrastructuur 
dient te worden gestimuleerd door de 
ontwikkeling van innovatieve, op 
teledetectie en geolocalisatie gebaseerde 
producten en diensten te bevorderen. 
Europa dient daarnaast de ontwikkeling 
van een ruimtesector in het bedrijfsleven in 
een vroeg stadium te ondersteunen door 
middel van doelgerichte maatregelen.

Een aantal uitdagingen in de 
ruimtetechnologie vertoont 
overeenkomsten met uitdagingen op aarde, 
bijvoorbeeld op het gebied van energie, 
telecommunicatie, de opsporing van 
natuurlijke hulpbronnen, robotica, 
veiligheid en gezondheid. Deze 
overeenkomsten bieden kansen voor 
gezamenlijke ontwikkeling vanaf een 
vroeg stadium, met name in het mkb, van 
technologie die zowel voor de ruimtevaart 
als voor andere terreinen van belang is, 
waardoor sneller baanbrekende innovaties 
kunnen worden bereikt dan via spin-offs in 
een later stadium. De exploitatie van de 
bestaande Europese ruimte-infrastructuur 
dient te worden gestimuleerd door de 
ontwikkeling van innovatieve, op 
teledetectie en geolocalisatie gebaseerde
producten en diensten te bevorderen. 
Europa dient daarnaast de ontwikkeling 
van een ruimtesector in het bedrijfsleven in 
een vroeg stadium te ondersteunen door 
middel van doelgerichte maatregelen, met 
name activiteiten gericht op de promotie 
van de ruimtevaart bij het grote publiek.

Or. en

Motivering

De voordelen van ruimtevaartactiviteiten zijn binnen de maatschappij relatief onbekend, zodat 
er geen dynamische innovatie-ontwikkelingen verwacht kunnen worden tussen 
ruimtevaartsectoren en andere sectoren. Er is in de verschillende bedrijfs- en industriesectoren 
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bewustmaking, dialoog en betere kennis nodig om potentiële belanghebbenden de mogelijkheden 
van het gebruik van de ruimtevaart te laten zien. Het communiceren met burgers en jongere 
generaties en hen hiervan bewust te maken door middel van voorlichting zal bijdragen tot een 
hooggekwalificeerde beroepsbevolking in de toekomst.

Amendement 530
Amalia Sartori

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.6.2 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) missiecontext, bijv. analyse van de 
ruimteomgeving, grondstations, 
bescherming van ruimtesystemen tegen 
botsingen met ruimteschroot en 
zonnevlammen (Space Situational 
Awareness – SSA);

(d) missiecontext, bijv. analyse van de 
ruimteomgeving, datatransmissie,
grondstations, bescherming van 
ruimtesystemen tegen botsingen met 
ruimteschroot en zonnevlammen (Space 
Situational Awareness – SSA);

Or. en

Motivering

"Dataverzameling" is geen missiecontext maar een kernmissie, zodat het hier niet moet worden 
genoemd. "Datatransmissie" kan echter wel worden genoemd.

Amendement 531
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.6.3 - alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun voor onderzoek en ontwikkeling 
van programma's met betrekking tot de 
ruimtevaart zal in het bijzonder gericht 
zijn op de ondersteuning van de aanpak 
van maatschappelijke uitdagingen zoals 
de klimaatverandering, milieu, duurzame 
vervoersystemen en landbouw. De 
doelstellingen van kennisuitwisseling en 
interoperabele ontwikkeling schragen de 
op deze vlakken verleende steun.

Or. en
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Amendement 532
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.6.3 - alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ruimtesystemen leveren informatie op die 
veelal niet langs andere weg kan worden 
verkregen. Ondanks het feit dat de 
Europese landen ruimtevaartmissies van 
wereldklasse ondernemen, blijkt uit de 
publicatiecijfers dat de bij die missies 
verkregen gegevens minder vaak worden 
gebruikt dan gegevens die zijn verkregen 
tijdens VS-missies. Een duidelijk betere 
benutting van die gegevens zou kunnen 
worden bereikt indien gemeenschappelijke 
inspanningen worden ondernomen om de 
verwerking, validatie en standaardisatie 
van bij Europese ruimtemissies verkregen 
gegevens te coördineren en te organiseren. 
Door innovaties op het gebied van 
gegevensverwerving en -verwerking, het 
samenvoegen van gegevensbestanden en 
de verspreiding van gegevens, waarbij 
onder meer gebruik wordt gemaakt van 
innovatieve, ICT-gebaseerde vormen van 
samenwerking, kan ervoor worden gezorgd 
dat de investeringen in 
ruimtevaartinfrastructuur meer rendement 
opleveren. Het kalibreren en valideren van 
ruimtegegevens (voor individuele 
instrumenten, vergelijkend tussen 
verschillende instrumenten en missies of 
met betrekking tot in situ-objecten) zijn 
van cruciaal belang voor een efficiënt 
gebruik van ruimtegegevens op alle 
terreinen, maar wordt tot dusver 
belemmerd door het gebrek aan Europese 
organen of instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
standaardisatie van ruimtegegevens en 
referentiekaders. De benutting van tijdens 
ruimtevaartmissies verkregen gegevens en 
de toegang daartoe vergen wereldwijde 
samenwerking. Voor wat betreft door 
observatie van de aarde verkregen 

Ruimtesystemen leveren informatie op die 
veelal niet langs andere weg kan worden 
verkregen. Ondanks het feit dat de 
Europese landen ruimtevaartmissies van 
wereldklasse ondernemen, blijkt uit de 
publicatiecijfers dat de bij die missies 
verkregen gegevens minder vaak worden 
gebruikt dan gegevens die zijn verkregen 
tijdens VS-missies. Een duidelijk betere 
benutting van die gegevens zou kunnen 
worden bereikt indien gemeenschappelijke 
inspanningen worden ondernomen om de 
verwerking, validatie en standaardisatie 
van bij Europese ruimtemissies verkregen 
gegevens te coördineren en te organiseren. 
Door innovaties op het gebied van 
gegevensverwerving en -verwerking, het 
samenvoegen van gegevensbestanden en 
de verspreiding van gegevens, waarbij 
onder meer gebruik wordt gemaakt van 
innovatieve, ICT-gebaseerde vormen van 
samenwerking, kan ervoor worden gezorgd 
dat de investeringen in 
ruimtevaartinfrastructuur meer rendement 
opleveren. Het kalibreren en valideren van 
ruimtegegevens (voor individuele 
instrumenten, vergelijkend tussen 
verschillende instrumenten en missies of 
met betrekking tot in situ-objecten) zijn 
van cruciaal belang voor een efficiënt 
gebruik van ruimtegegevens op alle 
terreinen, maar wordt tot dusver 
belemmerd door het gebrek aan Europese 
organen of instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
standaardisatie van ruimtegegevens en 
referentiekaders. De benutting van tijdens 
ruimtevaartmissies verkregen gegevens en 
de toegang daartoe vergen wereldwijde 
samenwerking. Innovaties op het gebied 
van gegevensverwerking en -verspreiding 
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gegevens is ten dele voor geharmoniseerde 
benaderingen en de definitie van beste 
praktijken gezorgd door de coördinatie met 
de intergouvernementele organisatie Group 
on Earth Observation die gericht is op de 
totstandbrenging van een wereldwijd 
gemeenschappelijk systeem voor 
aardobservatie (Global Earth Observation 
System of Systems), waaraan de Unie 
deelneemt.

en interoperabiliteit, met name de 
bevordering van vrije toegang tot en 
uitwisseling van geowetenschappelijke 
gegevens en metagegevens, kunnen ook 
zorgen voor een hoger rendement op 
investeringen in ruimte-infrastructuur en 
bijdragen aan de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen, met name 
als dit op mondiaal niveau wordt 
gecoördineerd. Voor wat betreft door 
observatie van de aarde verkregen 
gegevens is ten dele voor geharmoniseerde 
benaderingen en de definitie van beste 
praktijken gezorgd door de coördinatie met 
de intergouvernementele organisatie Group 
on Earth Observation die gericht is op de 
totstandbrenging van een wereldwijd 
gemeenschappelijk systeem voor 
aardobservatie (Global Earth Observation 
System of Systems), waaraan de Unie 
deelneemt.

Or. en

Amendement 533
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II - – punt 1.6.3 - alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ruimtesystemen leveren informatie op die 
veelal niet langs andere weg kan worden 
verkregen. Ondanks het feit dat de 
Europese landen ruimtevaartmissies van 
wereldklasse ondernemen, blijkt uit de 
publicatiecijfers dat de bij die missies 
verkregen gegevens minder vaak worden 
gebruikt dan gegevens die zijn verkregen 
tijdens VS-missies. Een duidelijk betere 
benutting van die gegevens zou kunnen 
worden bereikt indien gemeenschappelijke 
inspanningen worden ondernomen om de 
verwerking, validatie en standaardisatie 
van bij Europese ruimtemissies verkregen 
gegevens te coördineren en te organiseren. 
Door innovaties op het gebied van 
gegevensverwerving en -verwerking, het 

Ruimtesystemen leveren informatie op die 
veelal niet langs andere weg kan worden 
verkregen. Ondanks het feit dat de 
Europese landen ruimtevaartmissies van 
wereldklasse ondernemen, blijkt uit de 
publicatiecijfers dat de bij die missies 
verkregen gegevens minder vaak worden 
gebruikt dan gegevens die zijn verkregen 
tijdens VS-missies. Een duidelijk betere 
benutting van die gegevens zou kunnen 
worden bereikt indien gemeenschappelijke 
inspanningen worden ondernomen om de 
verwerking, validatie en standaardisatie 
van bij Europese ruimtemissies verkregen 
gegevens te coördineren en te organiseren. 
Door innovaties op het gebied van 
gegevensverwerving en -verwerking, het 
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samenvoegen van gegevensbestanden en 
de verspreiding van gegevens, waarbij 
onder meer gebruik wordt gemaakt van 
innovatieve, ICT-gebaseerde vormen van 
samenwerking, kan ervoor worden gezorgd 
dat de investeringen in 
ruimtevaartinfrastructuur meer rendement 
opleveren. Het kalibreren en valideren van 
ruimtegegevens (voor individuele 
instrumenten, vergelijkend tussen 
verschillende instrumenten en missies of 
met betrekking tot in situ-objecten) zijn 
van cruciaal belang voor een efficiënt 
gebruik van ruimtegegevens op alle 
terreinen, maar wordt tot dusver 
belemmerd door het gebrek aan Europese 
organen of instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
standaardisatie van ruimtegegevens en 
referentiekaders. De benutting van tijdens 
ruimtevaartmissies verkregen gegevens en 
de toegang daartoe vergen wereldwijde 
samenwerking. Voor wat betreft door 
observatie van de aarde verkregen 
gegevens is ten dele voor geharmoniseerde 
benaderingen en de definitie van beste 
praktijken gezorgd door de coördinatie met 
de intergouvernementele organisatie Group
on Earth Observation die gericht is op de 
totstandbrenging van een wereldwijd 
gemeenschappelijk systeem voor 
aardobservatie (Global Earth Observation 
System of Systems), waaraan de Unie 
deelneemt.

samenvoegen van gegevensbestanden en 
de verspreiding van gegevens, 
gegevensanalyse en datamining, waarbij 
onder meer gebruik wordt gemaakt van 
innovatieve, ICT-gebaseerde vormen van 
samenwerking, kan ervoor worden gezorgd 
dat de investeringen in 
ruimtevaartinfrastructuur meer rendement 
opleveren. Het kalibreren en valideren van 
ruimtegegevens (voor individuele 
instrumenten, vergelijkend tussen 
verschillende instrumenten en missies of 
met betrekking tot in situ-objecten) zijn 
van cruciaal belang voor een efficiënt 
gebruik van ruimtegegevens op alle 
terreinen, maar wordt tot dusver 
belemmerd door het gebrek aan Europese 
organen of instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor de 
standaardisatie van ruimtegegevens en 
referentiekaders. De benutting van tijdens 
ruimtevaartmissies verkregen gegevens en 
de toegang daartoe vergen wereldwijde 
samenwerking. Voor wat betreft door 
observatie van de aarde verkregen 
gegevens is ten dele voor geharmoniseerde 
benaderingen en de definitie van beste 
praktijken gezorgd door de coördinatie met 
de intergouvernementele organisatie Group 
on Earth Observation die gericht is op de 
totstandbrenging van een wereldwijd 
gemeenschappelijk systeem voor 
aardobservatie (Global Earth Observation 
System of Systems), waaraan de Unie 
deelneemt.

Or. en

Amendement 534
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.6.3 - alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt steun verleend voor de 
ontwikkeling van een allesomvattend en 
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permanent mondiaal milieuobservatie- en 
-informatiesysteem, onder meer via de 
bevordering van de samenwerking tussen 
klimaatmodelleringsgemeenschappen en 
milieuobservatie- en 
gegevensbeheergemeenschappen. 
Aangezien gegevensregisters vaak het 
bezit van nationale instanties vormen, is 
het van essentieel belang dat de lidstaten 
bij deze samenwerking betrokken worden.

Or. en

Amendement 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.6.4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.4 bis. Ontwikkeling van applicaties op 
het gebied van het GNSS om te zorgen 
voor een positief rendement op 
investeringen in Europese 
satellietnavigatiesystemen
Nu EGNOS volledig operationeel is en 
Galileo de IOV-fase met succes heeft 
afgerond, is het essentieel dat de Europese 
industrie de nieuwe beschikbare 
technologie aanvaardt en klaar is voor de 
volledige capaciteit van Galileo teneinde 
de sociaaleconomische voordelen, die 
worden geschat op 90 miljard euro, te 
benutten. De financiering voor onderzoek 
die is vastgesteld op 18% van de 
beschikbare middelen voor ruimtevaart, 
zal de ontwikkeling van EGNOS en 
Galileo aanjagen in kritische sectoren, 
zoals luchtvaart, wegvervoer en veel 
bedrijfsmatige applicaties, waaronder 
precisielandbouw, tijdsmetingen en 
geodesie, waarbij het gebruik van nieuwe 
signalen in huidige en toekomstige 
applicaties is gegarandeerd.

Or. en
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Amendement 536
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.6.5 - alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De prioriteiten voor de uitvoering van 
onderzoek en innovatie op ruimtegebied in 
het kader van "Horizon 2020" stemmen 
overeen met de beleidsprioriteiten van de 
Unie inzake ruimtevaart, zoals die zijn 
vastgesteld tijdens de bijeenkomsten van 
de Ruimteraad en in de mededeling van de 
Commissie getiteld Naar een 
ruimtevaartstrategie van de Europese Unie 
ten dienste van de burger23. De 
tenuitvoerlegging van die prioriteiten zal 
plaatsvinden in overleg met de 
belanghebbenden in de Europese 
ruimtevaartindustrie, het mkb, de 
academische wereld en technologische 
instellingen die worden vertegenwoordigd 
door de Raadgevende Groep Ruimtevaart, 
en de nationale ruimteagentschappen. Wat 
betreft de deelname aan internationale 
projecten wordt de onderzoeks- en 
innovatieagenda vastgesteld in 
samenwerking met de internationale
partners (bijv. NASA, ROSCOSMOS, 
JAXA).

De prioriteiten voor de uitvoering van 
onderzoek en innovatie op ruimtegebied in 
het kader van "Horizon 2020" stemmen 
overeen met de beleidsprioriteiten van de 
Unie inzake ruimtevaart, zoals die zijn 
vastgesteld tijdens de bijeenkomsten van 
de Ruimteraad en in de mededeling van de 
Commissie getiteld "Naar een 
ruimtevaartstrategie van de Europese Unie 
ten dienste van de burger"23. De 
tenuitvoerlegging van die prioriteiten zal 
plaatsvinden in overleg met de 
belanghebbenden in de Europese 
ruimtevaartindustrie, het mkb, de 
academische wereld en technologische 
instellingen die worden vertegenwoordigd 
door de Raadgevende Groep Ruimtevaart, 
en de nationale ruimteagentschappen. De 
EU, ESA en de lidstaten zullen activiteiten 
ontwikkelen en uitvoeren die elkaar 
aanvullen. Wat betreft de deelname aan 
internationale projecten wordt de 
onderzoeks- en innovatieagenda 
vastgesteld in samenwerking met de 
internationale partners (bijv. NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

Or. en

Amendement 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 voorziet in de oprichting van 
twee faciliteiten (de eigenvermogens- en 
schuldfaciliteit) met verschillende loketten. 

Horizon 2020 voorziet in de oprichting van 
twee faciliteiten (de eigenvermogens- en 
schuldfaciliteit) met verschillende loketten. 
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De eigenvermogensfaciliteit en het mkb-
loket van de schuldenfaciliteit worden een 
onderdeel van twee financiële EU-
instrumenten die eigen middelen en 
schuldfinanciering verstrekken om 
onderzoek en innovatie en groei in het mkb 
te ondersteunen.

De eigenvermogensfaciliteit en het mkb-
loket van de schuldenfaciliteit worden een 
onderdeel van twee financiële EU-
instrumenten (beheerd door de Europese 
Investeringsbank en het Europees 
Investeringsfonds) die eigen middelen en 
schuldfinanciering verstrekken om 
onderzoek en innovatie en groei in het mkb 
te ondersteunen. Om te zorgen voor een 
kritische massa en een benadering van 
een hele innovatieketen, moeten deze twee 
faciliteiten bij voorkeur worden gericht op 
activiteiten die voortvloeien uit andere in 
het kader van Horizon 2020 gefinancierde 
acties, waaronder het nieuwe specifieke 
mkb-instrument.

Or. en

Amendement 538
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In plaats van rechtstreeks leningen, 
garanties of aandelenkapitaal aan de 
eindbegunstigden te verstrekken, delegeert 
de Commissie deze taak aan financiële 
instellingen, die met name in de vorm van 
risicodeling, garantieregelingen en de 
verstrekking van aandelenkapitaal of quasi-
aandelenkapitaal steun zullen verlenen.

In plaats van rechtstreeks leningen, 
garanties of aandelenkapitaal aan de 
eindbegunstigden te verstrekken, delegeert 
de Commissie deze taak aan financiële of 
andere geschikte instellingen, die met 
name in de vorm van risicodeling, 
garantieregelingen en de verstrekking van 
aandelenkapitaal of quasi-aandelenkapitaal 
steun zullen verlenen.

Or. en

Amendement 539
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via de schuldfaciliteit worden aan Via de schuldfaciliteit worden aan 
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individuele begunstigden leningen 
verstrekt voor investeringen in onderzoek 
en innovatie, worden garanties verleend 
aan financiële intermediairs die leningen 
aan begunstigden verstrekken, evenals 
combinaties van leningen en garanties 
alsook garanties en/of tegengaranties voor 
nationale en regionale 
schuldfinancieringsregelingen. Met behulp 
van deze schuldfaciliteit wordt steun 
verleend voor vormingsactiviteiten en voor 
het specifieke mkb-instrument (zie deel II, 
afdeling "3. Innovatie in het mkb" van deze 
bijlage). De steunverlening middels de 
schuldfaciliteit kan worden gecombineerd 
met de steunverlening door de 
eigenvermogensfaciliteit in het kader van 
een of meer geïntegreerde regelingen; 
hierbij is het mogelijk dat meervoudige 
subsidies worden verstrekt (inclusief 
forfaitaire subsidies). Zachte leningen en 
converteerbare leningen behoren eveneens 
tot de mogelijkheden.

individuele begunstigden leningen 
verstrekt voor investeringen in onderzoek 
en innovatie, worden garanties verleend 
aan financiële intermediairs die leningen 
aan begunstigden verstrekken, evenals 
combinaties van leningen en garanties 
alsook garanties en/of tegengaranties voor 
nationale en regionale 
schuldfinancieringsregelingen. Met behulp 
van deze schuldfaciliteit wordt steun 
verleend voor vormingsactiviteiten en voor 
het specifieke mkb-instrument (zie deel II, 
afdeling "3. Innovatie in het mkb" van deze 
bijlage). Er zal bijzondere aandacht 
worden besteed aan verzoeken van mkb-
ondernemingen en andere instellingen die 
in minder ontwikkelde regio's zijn 
gevestigd. De steunverlening middels de 
schuldfaciliteit kan worden gecombineerd 
met de steunverlening door de 
eigenvermogensfaciliteit in het kader van 
een of meer geïntegreerde regelingen; 
hierbij is het mogelijk dat meervoudige 
subsidies worden verstrekt (inclusief 
forfaitaire subsidies). Zachte leningen en 
converteerbare leningen behoren eveneens 
tot de mogelijkheden.

Or. en

Amendement 540
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via de schuldfaciliteit worden aan 
individuele begunstigden leningen
verstrekt voor investeringen in onderzoek 
en innovatie, worden garanties verleend 
aan financiële intermediairs die leningen 
aan begunstigden verstrekken, worden 
combinaties van leningen en garanties 
verstrekt, alsook garanties en/of 
tegengaranties voor nationale en regionale 
schuldfinancieringsregelingen. Met behulp 
van deze schuldfaciliteit wordt steun 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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verleend voor vormingsactiviteiten en voor 
het specifieke mkb-instrument (zie deel II, 
afdeling "3. Innovatie in het mkb" van deze 
bijlage). De steunverlening middels de 
schuldfaciliteit kan worden gecombineerd 
met de steunverlening door de 
eigenvermogensfaciliteit in het kader van 
een of meer geïntegreerde regelingen; 
hierbij is het mogelijk dat meervoudige 
subsidies worden verstrekt (inclusief 
forfaitaire subsidies). Zachte leningen en 
converteerbare leningen behoren eveneens 
tot de mogelijkheden.

Or. it

(Taalkundig amendement met betrekking tot de Italiaanse versie)

Motivering

De term "equity" kan en moet in het Italiaans worden vertaald.

Amendement 541
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) andere onderdelen van Horizon 2020, 
met name deel III "Maatschappelijke 
uitdagingen";

(a) andere onderdelen van Horizon 2020, 
met name deel III "Maatschappelijke 
uitdagingen" of deel II "Industrieel 
leiderschap";

Or. en

Amendement 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) andere kaders, programma's en 
begrotingslijnen van de EU-begroting

(b) andere kaders, programma's en 
begrotingslijnen van de EU-begroting 
(zoals het gemeenschappelijk 
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landbouwbeleid, het visserijbeleid en 
COSME);

Or. en

Amendement 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het risicodelingspercentage en andere 
parameters kunnen al naargelang de 
beleids- of sectorcategorie variëren, op 
voorwaarde dat die waarden in 
overeenstemming zijn met de 
gemeenschappelijke regels inzake 
schuldfaciliteiten. Bovendien kunnen voor 
elke categorie binnen de algemene 
promotiecampagne voor de schuldfaciliteit 
specifieke communicatiestrategieën 
worden toegepast. Bovendien kan gebruik 
worden gemaakt van gespecialiseerde 
intermediairs op nationaal niveau indien 
specifieke deskundigheid vereist is om 
voorgestelde leningen in verband met een 
bepaalde categorie te beoordelen.

Het risicodelingspercentage en andere 
parameters kunnen al naargelang de 
beleids- of sectorcategorie variëren, op 
voorwaarde dat die waarden in 
overeenstemming zijn met de 
gemeenschappelijke regels inzake 
schuldfaciliteiten. Bovendien kunnen voor 
elke categorie binnen de algemene 
promotiecampagne voor de schuldfaciliteit 
specifieke communicatiestrategieën 
worden toegepast. Bovendien kan gebruik 
worden gemaakt van gespecialiseerde 
intermediairs op nationaal niveau indien 
specifieke deskundigheid vereist is om 
voorgestelde leningen in verband met een 
bepaalde categorie te beoordelen.

De Europese Investeringsbank, die 
namens de Commissie de schuldfaciliteit 
beheert, kan een beperkt mandaat krijgen 
om leningen te verstrekken voor projecten 
die een groot technologisch risico 
inhouden en niet enkel om leningen te 
verstrekken tegen een lagere rentevoet 
dan de marktrente voor projecten die 
weinig technologische risico's inhouden. 
Dit mandaat zal echter onderworpen zijn 
aan strikte criteria voor beheer van de 
portefeuille en het projectrisico en gepaste 
criteria voor risico en rendement en 
toezicht.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 80 van het verslag-Carvalho.
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Amendement 544
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het mkb-loket van de schuldfaciliteit is 
gericht op door onderzoek en innovatie 
aangestuurde mkb-ondernemingen en de 
kleinere middelgrote ondernemingen met 
leningen van meer dan 150 000 euro, als 
aanvulling op de mkb-financiering via de 
leninggarantiefaciliteit in het kader van het 
programma voor het concurrentievermogen 
van bedrijven en het mkb.

Het mkb-loket van de schuldfaciliteit is 
gericht op door onderzoek en innovatie 
aangestuurde mkb-ondernemingen als 
aanvulling op de mkb-financiering via de 
leninggarantiefaciliteit in het kader van het 
programma voor het concurrentievermogen 
van bedrijven en het mkb.

Or. en

Amendement 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het mkb-loket van de schuldfaciliteit is 
gericht op door onderzoek en innovatie 
aangestuurde mkb-ondernemingen en de 
kleinere middelgrote ondernemingen met 
leningen van meer dan 150 000 euro, als 
aanvulling op de mkb-financiering via de 
leninggarantiefaciliteit in het kader van het 
programma voor het concurrentievermogen 
van bedrijven en het mkb.

Het mkb-loket van de schuldfaciliteit is 
gericht op door onderzoek en innovatie 
aangestuurde mkb-ondernemingen en de 
kleinere middelgrote ondernemingen met 
leningen van meer dan 100 000 euro, als 
aanvulling op de mkb-financiering via de 
leninggarantiefaciliteit in het kader van het 
programma voor het concurrentievermogen 
van bedrijven en het mkb.

Or. en

Amendement 546
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.2 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2. Eigenvermogensfaciliteit (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

(Taalkundig amendement met betrekking tot de Italiaanse versie)

Motivering

De term "equity" kan en moet in het Italiaans worden vertaald.

Amendement 547
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eigenvermogensfaciliteit legt het accent 
op risicokapitaalfondsen voor 
aanloopinvesteringen en/of het verstrekken 
van mezzaninekapitaal aan individuele 
particuliere ondernemingen. Deze 
ondernemingen kunnen bovendien een 
beroep doen op schuldfinanciering via 
financiële intermediairs die de 
schuldfaciliteit ten uitvoer leggen.

De eigenvermogensfaciliteit legt het accent 
op risicokapitaalfondsen voor 
aanloopinvesteringen en/of het verstrekken 
van mezzaninekapitaal aan individuele 
particuliere ondernemingen. Er zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
ondernemingen die in minder ontwikkelde 
regio's zijn gevestigd. Deze 
ondernemingen kunnen bovendien een 
beroep doen op schuldfinanciering via 
financiële intermediairs die de 
schuldfaciliteit ten uitvoer leggen.

Or. en

Amendement 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II– punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eigenvermogensfaciliteit legt het accent 
op risicokapitaalfondsen voor 
aanloopinvesteringen en/of het 
verstrekken van mezzaninekapitaal aan 

De eigenvermogensfaciliteit legt het accent 
op risicokapitaalfondsen voor 
investeringen en/of het verstrekken van 
mezzaninekapitaal aan individuele 
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individuele particuliere ondernemingen. 
Deze ondernemingen kunnen bovendien 
een beroep doen op schuldfinanciering via 
financiële intermediairs die de 
schuldfaciliteit ten uitvoer leggen.

particuliere ondernemingen in de 
beginfase. Deze ondernemingen kunnen 
bovendien een beroep doen op 
schuldfinanciering via financiële 
intermediairs die de schuldfaciliteit ten 
uitvoer leggen.

Or. en

(Zie bijlage I – hoofdstuk 2 – paragraaf 2.3 – letter b – alinea 3 van de algemene verordening)

Motivering

Grotere risicokapitaalfondsen doen omvangrijke investeringen in ondernemingen in de 
beginfase. De focus moet liggen op de bedrijven en niet op de fondsen. Dit vormt een aanvulling 
op het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kmo's (COSME) 
waarin risicokapitaalfondsen investeren in ondernemingen in de expansie- en groeifase. Er 
kunnen vanuit één enkel fonds investeringen worden gedaan in ondernemingen in zowel de 
begin-, uitbreidings- als de groeifase.

Amendement 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eigenvermogensfaciliteit steunt ook 
processen voor kennis- en 
technologieoverdracht in de fasen 
voorafgaand aan de fase van de 
marktintroductie ten einde de 
vernieuwende invloed van de overdracht 
op de markt na te gaan en waar nodig te 
verhogen.

Or. en

Amendement 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De faciliteit zal ook groei- en 
uitbreidingsinvesteringen kunnen doen in 

De faciliteit zal ook groei- en 
uitbreidingsinvesteringen kunnen doen in 
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samenhang met de in verband met de 
schuldenfaciliteit voor groei (EFG) in het 
kader van het programma voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb (met inbegrip van investeringen in 
fondsen van fondsen met een breed 
beleggerspubliek, waaronder particuliere 
instellingen en strategische beleggers en 
nationale publiekrechtelijke en 
semipubliekrechtelijke financiële 
instellingen).

samenhang met de in verband met de 
schuldenfaciliteit voor groei (EFG) in het 
kader van het programma voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb (met inbegrip van investeringen in 
publieke en private fondsen van fondsen 
met een breed beleggerspubliek, waaronder 
particuliere instellingen en strategische 
beleggers en nationale publiekrechtelijke 
en semipubliekrechtelijke financiële 
instellingen).

Or. en

(Zie bijlage 1 – hoofdstuk 2 – paragraaf 2.3 – letter b – alinea 7 van de algemene verordening)

Motivering

Net als in het programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kmo's is 
het belangrijk duidelijk te maken dat de eigenvermogensfaciliteit van Horizon 2020 eveneens 
steun verleent voor particuliere fondsen voor fondsen. Dit zal naast de risicokapitaalfondsen 
aanvullend kapitaal van de particuliere sector aantrekken.

Amendement 551
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het laatste geval mag de investering uit 
de eigenvermogensfaciliteit van Horizon 
2020 niet meer dan 20% van de totale 
investeringen door de EU bedragen, 
behalve bij meerfasige beleggingsfondsen 
waarbij financiering uit het EFG en de 
eigenvermogensfaciliteit voor O&O&I 
verstrekt wordt op een pro rata basis, 
naargelang het investeringsbeleid van het 
Fonds. Zoals de EFG, vermijdt de 
eigenvermogensfaciliteit "buy-out"- of 
vervangingskapitaal voor de ontmanteling 
van een overgenomen onderneming. De 
Commissie kan besluiten de drempel van 
20% te wijzigen in het licht van wijzigende 
marktomstandigheden.

In het laatste geval mag de investering uit 
de eigenvermogensfaciliteit van Horizon 
2020 niet meer dan 30% van de totale 
investeringen door de EU bedragen, 
behalve bij meerfasige beleggingsfondsen 
waarbij financiering uit het EFG en de 
eigenvermogensfaciliteit voor O&O&I 
verstrekt wordt op een pro rata basis, 
naargelang het investeringsbeleid van het 
Fonds. Zoals de EFG, vermijdt de 
eigenvermogensfaciliteit "buy-out"- of 
vervangingskapitaal voor de ontmanteling 
van een overgenomen onderneming. De 
Commissie kan besluiten de drempel van 
30% te wijzigen in het licht van wijzigende 
marktomstandigheden.

Or. it



PE492.815v01-00 112/132 AM\907981NL.doc

NL

Amendement 552
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het laatste geval mag de investering uit 
de eigenvermogensfaciliteit van Horizon 
2020 niet meer dan 20% van de totale 
investeringen door de EU bedragen, 
behalve bij meerfasige beleggingsfondsen 
waarbij financiering uit het EFG en de 
eigenvermogensfaciliteit voor O&O&I 
verstrekt wordt op een pro rata basis,
naargelang het investeringsbeleid van het 
Fonds. Zoals de EFG, vermijdt de 
eigenvermogensfaciliteit "buy-out"- of 
vervangingskapitaal voor de ontmanteling 
van een overgenomen onderneming. De 
Commissie kan besluiten de drempel van 
20% te wijzigen in het licht van wijzigende 
marktomstandigheden.

In het laatste geval mag de investering uit 
de eigenvermogensfaciliteit van Horizon 
2020 niet meer dan 30% van de totale 
investeringen door de EU bedragen, 
behalve bij meerfasige beleggingsfondsen 
waarbij financiering uit het EFG en de 
eigenvermogensfaciliteit voor O&O&I 
verstrekt wordt op een pro rata basis, 
naargelang het investeringsbeleid van het 
Fonds. Zoals de EFG, vermijdt de 
eigenvermogensfaciliteit "buy-out"- of 
vervangingskapitaal voor de ontmanteling 
van een overgenomen onderneming. De 
Commissie kan besluiten de drempel van 
30% te wijzigen in het licht van wijzigende 
marktomstandigheden.

Or. en

Motivering

De eigenvermogensfaciliteit in het kader van Horizon 2020 om ondernemingen in de groeifase te 
steunen in samenhang met de schuldenfaciliteit voor groei (EFG) in het kader van het 
programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kmo's moet flexibeler 
worden gebruikt, met name aangezien het laatstgenoemde programma over een beduidend 
lagere begroting voor financiële instrumenten beschikt.  

Amendement 553
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het laatste geval mag de investering uit 
de eigenvermogensfaciliteit van Horizon 
2020 niet meer dan 20% van de totale 
investeringen door de EU bedragen, 
behalve bij meerfasige beleggingsfondsen 

In het laatste geval mag de investering uit 
de eigenvermogensfaciliteit van Horizon 
2020 niet meer dan 20% van de totale 
investeringen door de EU bedragen, 
behalve bij meerfasige beleggingsfondsen 
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waarbij financiering uit het EFG en de 
eigenvermogensfaciliteit voor O&O&I 
verstrekt wordt op een pro rata basis, 
naargelang het investeringsbeleid van het 
Fonds. Zoals de EFG, vermijdt de 
eigenvermogensfaciliteit "buy-out"- of 
vervangingskapitaal voor de ontmanteling 
van een overgenomen onderneming. De 
Commissie kan besluiten de drempel van 
20% te wijzigen in het licht van wijzigende 
marktomstandigheden.

waarbij financiering uit het EFG en de 
eigenvermogensfaciliteit voor O&O&I 
verstrekt wordt op een pro rata basis, 
naargelang het investeringsbeleid van het 
Fonds. Zoals de EFG, vermijdt de 
eigenvermogensfaciliteit "buy-out"- of 
vervangingskapitaal voor de ontmanteling 
van een overgenomen onderneming. De 
Commissie kan besluiten de drempel van 
20% te verlagen in het licht van wijzigende 
marktomstandigheden.

Or. en

Amendement 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het laatste geval mag de investering uit 
de eigenvermogensfaciliteit van Horizon 
2020 niet meer dan 20% van de totale 
investeringen door de EU bedragen, 
behalve bij meerfasige beleggingsfondsen 
waarbij financiering uit het EFG en de 
eigenvermogensfaciliteit voor O&O&I 
verstrekt wordt op een pro rata basis, 
naargelang het investeringsbeleid van het 
Fonds. Zoals de EFG, vermijdt de 
eigenvermogensfaciliteit "buy-out"- of 
vervangingskapitaal voor de ontmanteling 
van een overgenomen onderneming. De 
Commissie kan besluiten de drempel van 
20% te wijzigen in het licht van wijzigende 
marktomstandigheden.

In het laatste geval mag de investering uit 
de eigenvermogensfaciliteit van Horizon 
2020 niet meer dan 30% van de totale 
investeringen door de EU bedragen, 
behalve bij meerfasige beleggingsfondsen 
waarbij financiering uit het EFG en de 
eigenvermogensfaciliteit voor O&O&I 
verstrekt wordt op een pro rata basis, 
naargelang het investeringsbeleid van het 
Fonds. Zoals de EFG, vermijdt de 
eigenvermogensfaciliteit "buy-out"- of 
vervangingskapitaal voor de ontmanteling 
van een overgenomen onderneming. De 
Commissie kan besluiten de drempel van 
20% te wijzigen in het licht van wijzigende 
marktomstandigheden.

Or. en

Amendement 555
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De tenuitvoerlegging van de twee 
financiële faciliteiten wordt, in 
overeenstemming met het Financieel 
Reglement, gedelegeerd aan de Europese 
Investeringsbankgroep (EIB, EIF) en/of 
andere financiële instellingen die met het 
beheer van financiële instrumenten 
kunnen worden belast. De opzet en 
uitvoering van die instrumenten zal 
worden gebaseerd op de algemene 
bepalingen inzake financiële 
instrumenten van het Financieel 
Reglement en op meer specifieke vereisten 
die in de richtsnoeren van de Commissie 
zullen worden vastgesteld.

De eigenvermogensfaciliteit van Horizon 
2020 moet worden uitgevoerd als een 
onderdeel van een enkel 
eigenvermogensinstrument van de EU ter 
ondersteuning van de groei van EU-
ondernemingen en onderzoek en 
innovatie vanaf de allereerste beginfase 
(met inbegrip van de zaaifase) tot de 
groeifase en financieel worden 
ondersteund door het Horizon 2020-
programma en het programma voor het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en voor kmo's (COSME-
programma).

Deze faciliteit van Horizon 2020 dient van 
hetzelfde uitvoeringsmechanisme gebruik 
te maken als de eigenvermogensfaciliteit 
voor groei die in het kader van het 
COSME-programma moet worden 
opgezet. 
Ondersteuning via de 
eigenvermogensfaciliteit van Horizon 
2020 moet gebeuren in de vorm van een 
van de volgende investeringen:
a) rechtstreeks door het Europees 
Investeringsfonds (EIF) of andere met de 
tenuitvoerlegging namens de Commissie 
belaste organisaties; of
b) door publieke en private 
paraplufondsen of 
investeringsmechanismen die 
grensoverschrijdend investeren en die zijn 
opgezet door het EIF of door andere 
organisaties die belast zijn met de 
tenuitvoerlegging namens de Commissie
samen met privé-investeerders en/of 
publiekrechtelijke financiële instellingen.

Or. en

(Zie het COSME-programma, bijlage II)

Motivering

De gedetailleerde bepalingen voor de tenuitvoerlegging van de financiële instrumenten als een 
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onderdeel van een enkel instrument in samenhang met het COSME-programma moet 
nauwkeurig worden vermeld en in overeenstemming worden gebracht met de gebruikte 
bewoordingen in het COSME-programma (Bijlage II zoals geamendeerd).

Amendement 556
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De garantiefaciliteit van Horizon 2020 
wordt rechtstreeks beheerd door het EIF 
of andere met de tenuitvoerlegging 
namens de Commissie belaste 
organisaties. De faciliteit biedt:
a) tegengaranties en andere 
risicodelingsregelingen voor 
garantiestelsels;
b) directe garanties en andere 
risicodelingsregelingen voor andere 
financiële intermediairs die voldoen aan 
de criteria om in aanmerking te komen;
De garantiefaciliteit van Horizon 2020 
moet worden uitgevoerd als onderdeel van 
een enkel EU-schuldinstrument voor de 
groei van EU-ondernemingen en 
onderzoek en innovatie, onder 
gebruikmaking van hetzelfde 
uitvoeringsmechanisme als de 
leninggarantiefaciliteit van het COSME-
programma. De garantiefaciliteit staat 
open voor nationale intermediairs die 
direct of indirect leningen verstrekken.
De garantiefaciliteit bestaat uit:
(a) schuldfinanciering via 
leninggaranties, waaronder 
achtergestelde en participatieleningen, of 
leasing;
(b) effectisering van 
schuldfinancieringsportefeuilles door 
middel van geschikte 
risicodelingsregelingen met de beoogde 
instellingen.

Or. en
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(Zie het COSME-programma, bijlage II)

Motivering

De gedetailleerde bepalingen voor de tenuitvoerlegging van de financiële instrumenten als een 
onderdeel van een enkel instrument in samenhang met het COSME-programma moet 
nauwkeurig worden vermeld en in overeenstemming worden gebracht met de gebruikte 
bewoordingen in het COSME-programma (Bijlage II zoals geamendeerd).

Amendement 557
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.3 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenminste een derde van de begroting van 
de financiële instrumenten van de EU van 
Horizon 2020 zal via de 
eigenvermogensfaciliteit en het mkb-loket 
van de schuldfaciliteit worden ingezet ten 
behoeve van mkb-ondernemingen.

Or. en

Amendement 558
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.3 – alinea 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten minste een derde van de begroting 
van de financiële instrumenten van de EU 
van Horizon 2020 is bestemd voor 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntieprojecten voor eindverbruikers.

Or. en

Amendement 559
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1. Mainstreaming van steun voor het mkb 3.1. Mainstreaming van steun voor het mkb 
via een specifiek mkb-instrument

Or. en

Amendement 560
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In alle onderdelen van Horizon 2020 
wordt specifieke aandacht besteed aan de 
ondersteuning van het mkb. Hiertoe wordt 
een specifiek mkb-instrument ingesteld dat 
gericht is op alle soorten innovatieve mkb-
ondernemingen die duidelijk de ambitie 
hebben om zich verder te ontwikkelen, te 
groeien en hun activiteiten te 
internationaliseren. In dit kader wordt 
steun verleend voor alle vormen van 
innovatie, met inbegrip van niet-
technologische innovatie en innovatie in de 
dienstverlening. Het oogmerk is om de 
financieringskloof in alle stadia van 
onderzoek en innovatie met een hoog risico 
te helpen overbruggen, baanbrekende 
innovatie te stimuleren en de commerciële 
toepassing van onderzoeksresultaten in de 
particuliere sector te vergroten.

Om tegemoet te komen aan de behoeften
van het mkb op het gebied van onderzoek 
en innovatie, wordt een specifiek mkb-
instrument ingesteld dat gefaseerde steun 
en aanverwante diensten verleent, 
gefinancierd met ten minste 10% van de 
Horizon 2020-begroting, en dat beheerd 
wordt onder één beheersstructuur, met 
lichte administratieregels en een enkel 
toegangspunt. Het zal gericht zijn op alle 
soorten innovatieve mkb-ondernemingen 
die duidelijk de ambitie hebben om zich 
verder te ontwikkelen, te groeien en/of hun 
activiteiten te internationaliseren. In dit 
kader wordt steun verleend voor alle 
vormen van innovatie, met inbegrip van 
niet-technologische innovatie en innovatie 
in de dienstverlening. Het oogmerk is om 
de financieringskloof in alle stadia van 
onderzoek en innovatie met een hoog risico 
te helpen overbruggen, baanbrekende 
innovatie te stimuleren en de commerciële 
toepassing van onderzoeksresultaten in de 
particuliere sector te vergroten.

Or. en
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Amendement 561
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In alle onderdelen van Horizon 2020 wordt 
specifieke aandacht besteed aan de 
ondersteuning van het mkb. Hiertoe wordt 
een specifiek mkb-instrument ingesteld dat 
gericht is op alle soorten innovatieve mkb-
ondernemingen die duidelijk de ambitie 
hebben om zich verder te ontwikkelen, te 
groeien en hun activiteiten te 
internationaliseren. In dit kader wordt 
steun verleend voor alle vormen van 
innovatie, met inbegrip van niet-
technologische innovatie en innovatie in de 
dienstverlening. Het oogmerk is om de 
financieringskloof in alle stadia van 
onderzoek en innovatie met een hoog risico 
te helpen overbruggen, baanbrekende 
innovatie te stimuleren en de commerciële 
toepassing van onderzoeksresultaten in de 
particuliere sector te vergroten.

In alle onderdelen van Horizon 2020 wordt 
specifieke aandacht besteed aan de 
ondersteuning van het mkb. Hiertoe wordt 
een specifiek mkb-instrument ingesteld dat 
gericht is op alle soorten innovatieve mkb-
ondernemingen die duidelijk de ambitie 
hebben om zich verder te ontwikkelen, te 
groeien en hun activiteiten te 
internationaliseren. In dit kader wordt 
steun verleend voor alle vormen van 
innovatie, met inbegrip van niet-
technologische innovatie en innovatie in de 
dienstverlening. Het oogmerk is om de 
financieringskloof in alle stadia van 
onderzoek en innovatie met een hoog risico 
te helpen overbruggen, baanbrekende 
innovatie te stimuleren en de commerciële 
toepassing van onderzoeksresultaten in de 
particuliere sector te vergroten.

Een succesvolle deelname aan het mkb-
instrument zou moeten leiden tot een 
kwaliteitslabel voor de deelnemende mkb-
ondernemingen waarmee de toegang tot 
overheidsopdrachten wordt 
vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In alle onderdelen van Horizon 2020 wordt 
specifieke aandacht besteed aan de 
ondersteuning van het mkb. Hiertoe wordt 
een specifiek mkb-instrument ingesteld dat 
gericht is op alle soorten innovatieve mkb-

In alle onderdelen van Horizon 2020 wordt 
specifieke aandacht besteed aan de 
ondersteuning van het mkb. Hiertoe wordt 
een specifiek mkb-instrument ingesteld dat 
gericht is op alle soorten innovatie door
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ondernemingen die duidelijk de ambitie 
hebben om zich verder te ontwikkelen, te 
groeien en hun activiteiten te 
internationaliseren. In dit kader wordt 
steun verleend voor alle vormen van 
innovatie, met inbegrip van niet-
technologische innovatie en innovatie in de 
dienstverlening. Het oogmerk is om de 
financieringskloof in alle stadia van 
onderzoek en innovatie met een hoog risico 
te helpen overbruggen, baanbrekende 
innovatie te stimuleren en de commerciële 
toepassing van onderzoeksresultaten in de 
particuliere sector te vergroten.

mkb-ondernemingen die duidelijk de 
ambitie hebben om zich verder te 
ontwikkelen, te groeien en hun activiteiten 
te internationaliseren. In dit kader wordt 
steun verleend voor alle vormen van 
innovatie, met inbegrip van niet-
technologische innovatie en innovatie in de 
dienstverlening. Het oogmerk is om de 
financieringskloof in alle stadia van 
onderzoek en innovatie met een hoog risico 
te helpen overbruggen, baanbrekende 
innovatie te stimuleren en de commerciële 
toepassing van onderzoeksresultaten in de 
particuliere sector te vergroten.

Or. en

Motivering

Het kan moeilijk blijken een definitie te geven van "innovatieve mkb-ondernemingen".

Amendement 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het specifieke mkb-instrument moet 
centraal worden beheerd om te zorgen 
voor een coherente toepassing van de 
regels en de zichtbaarheid van het 
instrument, waarbij de deelname van 
mkb-ondernemingen wordt bevorderd.

Or. en

Amendement 564
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor alle rubrieken met betrekking tot 
maatschappelijke uitdagingen en

Het specifieke mkb-instrument wordt 
gebruikt op de gebieden die zijn 
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ontsluitende en industriële technologieën 
wordt het specifieke mkb-instrument 
toegepast, en uit al deze rubrieken worden 
hiervoor financiële middelen toegewezen.

vastgesteld onder de specifieke 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën", uiteengezet 
in hoofdstuk 1 van deel II, en onder elk 
van de specifieke doelstellingen van de 
prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen", uiteengezet in hoofdstuk 1 
tot en met 6 van deel III.

Or. en

Amendement 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor alle rubrieken met betrekking tot 
maatschappelijke uitdagingen en 
ontsluitende en industriële technologieën 
wordt het specifieke mkb-instrument 
toegepast, en uit al deze rubrieken worden 
hiervoor financiële middelen toegewezen.

Het specifieke mkb-instrument houdt 
thematisch verband met de specifieke 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" en met elk 
van de specifieke doelstellingen 
vastgesteld onder de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen".

Or. en

Amendement 566
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor alle rubrieken met betrekking tot 
maatschappelijke uitdagingen en 
ontsluitende en industriële technologieën 
wordt het specifieke mkb-instrument 
toegepast, en uit al deze rubrieken worden 
hiervoor financiële middelen toegewezen.

Voor alle rubrieken met betrekking tot 
maatschappelijke uitdagingen en 
ontsluitende en industriële technologieën 
wordt het specifieke mkb-instrument 
toegepast, en uit al deze rubrieken worden 
hiervoor zo'n 10% van de financiële 
middelen toegewezen.

Or. en
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Amendement 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het specifieke mkb-instrument moet 
centraal worden beheerd om te zorgen 
voor een coherente toepassing van de 
regels, de zichtbaarheid van het 
instrument en een enkel toegangspunt, 
waarbij de deelname van mkb-
ondernemingen wordt bevorderd.

Or. en

Amendement 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alleen het mkb kan financiële middelen en 
andere steun aanvragen. Indien daaraan 
behoefte bestaat, kunnen zij 
samenwerkingsverbanden vormen, ook om 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
uit te besteden. De projecten moeten 
duidelijk in het belang zijn van en 
voordelen opleveren voor het mkb en 
moeten over een uitgesproken Europese 
dimensie beschikken.

Alleen het mkb kan financiële middelen en 
andere steun aanvragen. Indien daaraan 
behoefte bestaat, kunnen zij 
samenwerkingsverbanden vormen met 
lokale of Europese O&O-organisaties, 
ook om onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten uit te besteden. 
De projecten moeten duidelijk in het 
belang zijn van en voordelen opleveren 
voor het mkb en moeten over een 
uitgesproken Europese dimensie 
beschikken.

Or. en

Amendement 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen elke rubriek met betrekking tot een 
maatschappelijke uitdaging of ontsluitende 
technologie is het mkb-instrument op basis 
van een bottom-up aanpak van toepassing 
op alle gebieden van wetenschap, 
technologie en innovatie, zodat genoeg 
speelruimte bestaat voor de financiering 
van allerlei veelbelovende ideeën, met 
name voor grensoverschrijdende en 
interdisciplinaire projecten.

Binnen elke rubriek met betrekking tot een 
maatschappelijke uitdaging of ontsluitende 
technologie is het mkb-instrument op basis 
van een bottom-up aanpak met open 
aanbestedingen (zonder vooraf 
vastgestelde onderwerpen) van toepassing 
op alle gebieden van wetenschap, 
technologie en innovatie, zodat genoeg 
speelruimte bestaat voor de financiering 
van allerlei veelbelovende ideeën, met 
name voor grensoverschrijdende en 
interdisciplinaire projecten.

Or. en

Amendement 570
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het mkb-instrument kan voor 
aanbestedende diensten in Europa ook 
dienen als een instrument voor 
precommerciële aanbestedingen of voor 
aanbestedingen van innovatieve 
oplossingen voor een specifieke van 
bovenaf vastgestelde algemene behoefte.

Or. en

Amendement 571
Amalia Sartori

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 5 – streepje 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit kader wordt steun verleend voor 
onderzoek en ontwikkeling, met bijzondere 
aandacht voor demonstratie (tests, 

In dit kader wordt steun verleend voor het 
volledige scala van onderzoeks-, 
ontwikkelings- en innovatieactiviteiten, 
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ontwikkeling van prototypes, 
schaalvergrotingsstudies, ontwerp, 
proefprocessen, producten en diensten, 
prestatietoetsen, enz.) en markttoepassing.

met bijzondere aandacht voor demonstratie 
(tests, ontwikkeling van prototypes, 
schaalvergrotingsstudies, ontwerp, 
proefprocessen, producten en diensten, 
prestatietoetsen, enz.) en markttoepassing.

Or. en

Motivering

Het gebruik van de "innovatievoucher" voor alles fases is misleidend en moet dan ook worden 
vermeden. Deze technische term omschrijft een speciale toekennings- en betalingsprocedure 
voor bepaalde ondersteunende diensten voor innovatie. Hoewel fase 1 van het mkb-instrument 
beschouwd kan worden als een "innovatievoucher" (steun met een vast bedrag), is fase 2 dat 
duidelijk niet.

Amendement 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 5 – streepje 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze fase, waarin alleen voor 
ondersteunende activiteiten rechtstreekse 
financiële steun wordt verleend, is gericht 
op de vergemakkelijking van de toegang 
tot particulier kapitaal en omgevingen die 
bevorderlijk zijn voor innovatie. Tevens 
wordt beoogd voor koppelingen met de 
financiële instrumenten (zie deel II, 
afdeling 2 – "Toegang tot risicokapitaal", 
in deze bijlage) te zorgen, bijvoorbeeld 
door voor mkb-ondernemingen die fase 1 
en/of 2 hebben doorlopen een bepaald 
bedrag aan financiële middelen te 
reserveren. Het mkb kan tevens profiteren 
van ondersteunende maatregelen als het 
vormen van netwerken, scholing, coaching 
en adviesverlening. Bovendien kunnen 
deze maatregelen vergezeld gaan van 
maatregelen ter bevordering van 
precommerciële inkoop en inkoop van 
innovatieve oplossingen.

Deze fase, waarin alleen voor 
ondersteunende activiteiten rechtstreekse 
financiële steun wordt verleend, is gericht 
op de vergemakkelijking van de toegang 
tot particulier kapitaal en omgevingen die 
bevorderlijk zijn voor innovatie. Tevens 
wordt beoogd voor koppelingen met de 
financiële instrumenten (zie deel II, 
afdeling 2 – "Toegang tot risicokapitaal", 
in deze bijlage) te zorgen, bijvoorbeeld 
door voor mkb-ondernemingen die fase 1 
en/of 2 hebben doorlopen een bepaald 
bedrag aan financiële middelen te 
reserveren, die zijn verstrekt via de 
Europese Investeringsbank en het 
Europees Investeringsfonds. Het mkb kan 
tevens profiteren van ondersteunende 
maatregelen als het vormen van netwerken, 
scholing, coaching en adviesverlening. 
Bovendien kunnen deze maatregelen 
vergezeld gaan van maatregelen ter 
bevordering van precommerciële inkoop en 
inkoop van innovatieve oplossingen.

Or. en
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Amendement 573
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 5 – streepje 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het mkb-instrument kan ook micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
financieren die niet over de menselijke en 
financiële middelen beschikken om de 
technische risico's van een toegepast 
onderzoek aan te pakken via Europese 
instellingen voor toegepast onderzoek, 
zodat zij met steun voor de kosten en 
risico's van het toegepast onderzoek 
kunnen samenwerken aan projecten die 
zijn toegekend aan afzonderlijke 
ondernemingen die zich verplicht zien de 
bereikte resultaten op de markt te 
brengen. Hiertoe is een systeem gepland 
met boetes voor ondernemingen die de 
verplichting voor het op de markt brengen 
niet naleven en met eventueel royalty's in 
overeenkomst met de onderneming die de 
rechten van het industriële gebruik geniet.

Or. it

Amendement 574
Amalia Sartori

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door het mkb-instrument in het kader van 
alle onderdelen van Horizon 2020 te 
promoten, uit te voeren en te monitoren, 
wordt gewaarborgd dat het mkb 
gemakkelijk toegang krijgt tot het 
instrument. Op basis van bestaande 
netwerken ter ondersteuning van het mkb 
wordt voor de begunstigde mkb-
ondernemingen een mentorschapsregeling 
ingesteld om voor een snellere impact van 
de verleende steun te zorgen.

Door het mkb-instrument in het kader van 
alle onderdelen van Horizon 2020 te 
promoten, uit te voeren en te monitoren, 
wordt gewaarborgd dat het mkb 
gemakkelijk toegang krijgt tot het 
instrument. Om een enkel toegangspunt 
voor het mkb te kunnen bieden, moet het 
mkb-instrument worden uitgevoerd door 
een enkel orgaan, bijvoorbeeld een 
gespecialiseerd uitvoerend agentschap.
Op basis van bestaande netwerken ter 
ondersteuning van het mkb wordt voor de 
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begunstigde mkb-ondernemingen een 
mentorschapsregeling ingesteld om voor 
een snellere impact van de verleende steun 
te zorgen.

Or. en

Motivering

Er zal voor elk van de verschillende maatschappelijk uitdagingen en technologische gebieden 
een ander controleorgaan zijn. Wanneer er een enkel orgaan is dat het mkb-instrument uitvoert 
voor de verschillende maatschappelijke uitdagingen dan kan coherentie en een enkel 
toegangspunt voor het mkb worden gegarandeerd. Een enkel orgaan is bijvoorbeeld beter in 
staat om uiterste termijnen voor aanbestedingen met betrekking tot het mkb-instrument voor de 
verschillende onderdelen van Horizon 2000 af te stemmen en om pieken in administratieve 
procedures te voorkomen die leiden tot vertragingen bij de afgifte van subsidieovereenkomsten 
voor mkb-ondernemingen.

Amendement 575
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door het mkb-instrument in het kader van
alle onderdelen van Horizon 2020 te 
promoten, uit te voeren en te monitoren, 
wordt gewaarborgd dat het mkb 
gemakkelijk toegang krijgt tot het 
instrument. Op basis van bestaande 
netwerken ter ondersteuning van het mkb 
wordt voor de begunstigde mkb-
ondernemingen een mentorschapsregeling 
ingesteld om voor een snellere impact van 
de verleende steun te zorgen.

Door het mkb-instrument in het kader van 
alle onderdelen van Horizon 2020 door een 
enkele administratieve structuur te 
promoten, uit te voeren en te monitoren, 
wordt gewaarborgd dat het mkb 
gemakkelijk toegang krijgt tot het 
instrument. Op basis van bestaande 
netwerken ter ondersteuning van het mkb 
en andere dienstaanbieders op het gebied 
van innovatie wordt voor de begunstigde 
mkb-ondernemingen een 
mentorschapsregeling ingesteld om voor 
een snellere impact van de verleende steun 
te zorgen.

Or. en

Amendement 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door het mkb-instrument in het kader van 
alle onderdelen van Horizon 2020 te 
promoten, uit te voeren en te monitoren, 
wordt gewaarborgd dat het mkb 
gemakkelijk toegang krijgt tot het 
instrument. Op basis van bestaande 
netwerken ter ondersteuning van het mkb 
wordt voor de begunstigde mkb-
ondernemingen een mentorschapsregeling 
ingesteld om voor een snellere impact van 
de verleende steun te zorgen.

Door het mkb-instrument in het kader van 
alle onderdelen van Horizon 2020 te 
promoten, uit te voeren en te monitoren, 
wordt gewaarborgd dat het mkb 
gemakkelijk toegang krijgt tot het 
instrument. Op basis van bestaande 
netwerken ter ondersteuning van het mkb, 
zoals het Enterprise Europe Network,
wordt voor de begunstigde mkb-
ondernemingen een mentorschapsregeling 
ingesteld om voor een snellere impact van 
de verleende steun te zorgen.

Or. en

Amendement 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.2.1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal een regionale gedecentraliseerde 
ondersteuningsstructuur worden opgezet 
voor het beheer van het Eurostars Joint 
Programme.

Or. en

Amendement 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.2.2 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal steun worden verleend voor 
activiteiten die bijdragen tot de uitvoering 
van en een aanvulling vormen op de 
specifieke mkb-maatregelen in het kader 
van het gehele Horizon 2020-programma, 
met name activiteiten ter versterking van 

Er zal steun worden verleend voor 
activiteiten die bijdragen tot de uitvoering 
van en een aanvulling vormen op de 
specifieke mkb-maatregelen in het kader 
van het gehele Horizon 2020-programma, 
met name activiteiten ter versterking van 
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het innovatievermogen van het mkb. 
Hiertoe behoren onder meer 
bewustmakings-, voorlichtings- en 
verspreidingsactiviteiten, het vormen van 
netwerken en de uitwisseling van beste 
praktijken, de ontwikkeling van 
hoogwaardige mechanismen ter 
bevordering van innovatie en diensten met 
een sterke Europese toegevoegde waarde 
voor het mkb (bijv. op het gebied van het 
beheer van intellectuele eigendom en 
innovatiebeheer, kennisoverdracht, 
innovatief gebruik van ICT en e-
vaardigheden in het mkb), alsmede bijstand 
aan het mkb om contacten te knopen met 
onderzoeks- en innovatiepartners in de hele 
Unie, zodat zij in staat worden gesteld zich 
vertrouwd te maken met nieuwe 
technologie en hun innovatievermogen 
kunnen vergroten. Bemiddelende 
organisaties die groepen innovatieve mkb-
ondernemignen vertegenwoordigen, zullen 
worden uitgenodigd om met mkb-
ondernemingen die over elkaar wederzijds 
versterkende competenties beschikken, 
sector- en regio-overschrijdende 
activiteiten te ontplooien, om zo nieuwe
industriële waardeketens tot stand te 
brengen.

het innovatievermogen van het mkb. 
Hiertoe behoren onder meer 
bewustmakings-, voorlichtings- en 
verspreidingsactiviteiten, het vormen van 
netwerken en de uitwisseling van beste 
praktijken, de ontwikkeling van 
hoogwaardige mechanismen ter 
bevordering van innovatie en diensten met 
een sterke Europese toegevoegde waarde 
voor het mkb (bijv. op het gebied van het 
beheer van intellectuele eigendom en 
innovatiebeheer, kennisoverdracht, 
innovatief gebruik van ICT en e-
vaardigheden in het mkb), alsmede bijstand 
aan het mkb om contacten te knopen met 
onderzoeks- en innovatiepartners in de hele 
Unie, zodat zij in staat worden gesteld zich 
vertrouwd te maken met nieuwe 
technologie en hun innovatievermogen 
kunnen vergroten. Bemiddelende 
organisaties die groepen innovatieve mkb-
ondernemingen vertegenwoordigen of 
regionale ondersteunende diensten voor 
het mkb, zullen worden uitgenodigd om 
met mkb-ondernemingen die over elkaar 
wederzijds versterkende competenties 
beschikken, sector- en regio-
overschrijdende activiteiten te ontplooien, 
om zo nieuwe industriële waardeketens tot 
stand te brengen.

Or. en

Amendement 579
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.2.2 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal steun worden verleend voor 
activiteiten die bijdragen tot de uitvoering 
van en een aanvulling vormen op de 
specifieke mkb-maatregelen in het kader 
van het gehele Horizon 2020-programma, 
met name activiteiten ter versterking van 
het innovatievermogen van het mkb. 
Hiertoe behoren onder meer 

Er zal steun worden verleend voor 
activiteiten die bijdragen tot de uitvoering 
van en een aanvulling vormen op de 
specifieke mkb-maatregelen in het kader 
van het gehele Horizon 2020-programma, 
met name activiteiten ter versterking van 
het innovatievermogen van het mkb. 
Hiertoe behoren onder meer 
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bewustmakings-, voorlichtings- en 
verspreidingsactiviteiten, het vormen van 
netwerken en de uitwisseling van beste 
praktijken, de ontwikkeling van 
hoogwaardige mechanismen ter 
bevordering van innovatie en diensten met 
een sterke Europese toegevoegde waarde 
voor het mkb (bijv. op het gebied van het 
beheer van intellectuele eigendom en 
innovatiebeheer, kennisoverdracht, 
innovatief gebruik van ICT en e-
vaardigheden in het mkb), alsmede bijstand 
aan het mkb om contacten te knopen met 
onderzoeks- en innovatiepartners in de hele 
Unie, zodat zij in staat worden gesteld zich 
vertrouwd te maken met nieuwe 
technologie en hun innovatievermogen 
kunnen vergroten. Bemiddelende 
organisaties die groepen innovatieve mkb-
ondernemignen vertegenwoordigen, zullen 
worden uitgenodigd om met mkb-
ondernemingen die over elkaar wederzijds 
versterkende competenties beschikken, 
sector- en regio-overschrijdende 
activiteiten te ontplooien, om zo nieuwe 
industriële waardeketens tot stand te 
brengen.

bewustmakings-, voorlichtings- en 
verspreidingsactiviteiten, het vormen van 
netwerken en de uitwisseling van beste 
praktijken, toegang tot 
onderzoeksresultaten, de ontwikkeling van 
hoogwaardige mechanismen ter 
bevordering van innovatie en diensten met 
een sterke Europese toegevoegde waarde 
voor het mkb (bijv. op het gebied van het 
beheer van intellectuele eigendom en 
innovatiebeheer, kennisoverdracht, 
innovatief gebruik van ICT en e-
vaardigheden in het mkb), alsmede bijstand 
aan het mkb om contacten te knopen met 
onderzoeks- en innovatiepartners in de hele 
Unie, zodat zij in staat worden gesteld zich 
vertrouwd te maken met nieuwe 
technologie en hun innovatievermogen 
kunnen vergroten, evenals hun vermogen 
om innovaties te verwerken en 
onderzoeksresultaten om te zetten in 
innovatieve producten, processen en 
diensten. Bemiddelende organisaties die 
groepen innovatieve mkb-ondernemingen 
vertegenwoordigen, zullen worden 
uitgenodigd om met mkb-ondernemingen 
die over elkaar wederzijds versterkende 
competenties beschikken, sector- en regio-
overschrijdende activiteiten te ontplooien, 
om zo nieuwe industriële waardeketens tot 
stand te brengen.

Or. en

Amendement 580
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.2.2 -  alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien zal in het gehele Horizon 
2020-programma een grotere deelname 
van mkb-ondernemingen met betrekking 
tot het beheer van het programma worden 
gestimuleerd, met name de deelname aan 
de vaststelling van de onderzoeksagenda 
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en de uitvoering van de publiek-private 
partnerschappen. 

Or. en

Amendement 581
Philippe Lamberts
namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.2.2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is met name noodzakelijk nieuwe 
informatie-instrumenten te ontwikkelen 
en transparantie omtrent intellectuele 
eigendomsrechten te bevorderen, zodat 
ondernemingen uit het mkb (maar ook 
publieke onderzoeksorganisaties) het 
gereedschap in handen krijgen waarmee 
zij met kennis van zaken betrokken 
kunnen worden bij onderzoek naar en 
exploitatie van uitvindingen, het 
verwerven van industriële 
eigendomsrechten en het opwaarderen 
van onderzoek. Voorbeelden van middelen 
waarmee ondernemingen uit het mkb hun 
innovatiecapaciteit kunnen vergroten en 
ten volle aan onderzoek kunnen 
deelnemen zijn onder meer een grotere 
transparantie inzake de portefeuille van 
intellectuele-eigendomsrechten en van de 
prijzen, de ontwikkeling van methoden op 
Europees niveau om de kwaliteit van 
intellectuele-eigendomstitels te beoordelen 
en de oprichting van een 
gemeenschappelijke referentiesystemen 
die transacties in verband met octrooien 
makkelijker maken.

Or. fr

Amendement 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.2.2 - alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de context van nationale en regionale 
innovatiestrategieën voor slimme 
specialisatie zal worden gestreefd naar 
synergie met het cohesiebeleid van de 
Unie.

In de context van nationale en regionale 
innovatiestrategieën voor slimme 
specialisatie zal worden gestreefd naar 
synergie met het cohesiebeleid van de 
Unie. Deze synergie kan ook voortbouwen 
op de nationale en regionale bottom-up 
ervaring met de programma's Eureka en 
Eurostars betreffende de ondersteuning 
van het mkb bij innovatie- en 
onderzoeksactiviteiten, die met middelen 
uit het Cohesiefonds kunnen worden 
gesteund door ervoor te zorgen dat de 
beheersautoriteiten prioriteit geven aan de 
financiering van de lokale partners die 
deelnemen aan Eureka-projecten.

Or. en

Amendement 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.2.3 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hierdoor wordt marktgestuurde innovatie 
ondersteund met het oog op de vergroting 
van het innovatievermogen van bedrijven 
door een verbetering van de 
randvoorwaarden voor innovatie en het 
wegnemen van specifieke belemmeringen 
die de groei van innovatieve bedrijven, met 
name het mkb en middelgrote 
ondernemingen met een hoog 
groeipotentieel, in de weg staan. Daarnaast 
zal gespecialiseerde steun worden verleend 
voor innovatie (bijv. op het gebied van de 
exploitatie van intellectuele eigendom, 
netwerken van aankopende instanties, 
steun voor bureaus voor 
technologieoverdracht, strategisch 
ontwerp) en voor de doorlichting van 
overheidsbeleid met betrekking tot 
innovatie.

Hierdoor wordt marktgestuurde innovatie 
ondersteund met het oog op de vergroting 
van het innovatievermogen van bedrijven 
door een verbetering van de 
randvoorwaarden voor innovatie en het 
wegnemen van specifieke belemmeringen 
die de groei van innovatieve bedrijven, met 
name het mkb en middelgrote 
ondernemingen met een hoog 
groeipotentieel, in de weg staan. Daarnaast 
zal gespecialiseerde steun worden verleend 
voor innovatie (bijv. op het gebied van de 
exploitatie van intellectuele eigendom, 
netwerken van aankopende instanties, 
internationale diensten voor 
technologieoverdracht, steun voor bureaus 
voor technologieoverdracht, strategisch 
ontwerp, clusterontwikkeling) en voor de 
doorlichting van overheidsbeleid met 
betrekking tot innovatie.
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Or. en

Amendement 584
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.2.3 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hierdoor wordt marktgestuurde innovatie 
ondersteund met het oog op de vergroting 
van het innovatievermogen van bedrijven 
door een verbetering van de 
randvoorwaarden voor innovatie en het 
wegnemen van specifieke belemmeringen 
die de groei van innovatieve bedrijven, met 
name het mkb en middelgrote 
ondernemingen met een hoog 
groeipotentieel, in de weg staan. Daarnaast 
zal gespecialiseerde steun worden verleend
voor innovatie (bijv. op het gebied van de 
exploitatie van intellectuele eigendom, 
netwerken van aankopende instanties, 
steun voor bureaus voor 
technologieoverdracht, strategisch 
ontwerp) en voor de doorlichting van 
overheidsbeleid met betrekking tot 
innovatie.

Hierdoor wordt marktgestuurde innovatie 
ondersteund met het oog op de vergroting 
van het innovatievermogen van bedrijven 
door een verbetering van de 
randvoorwaarden voor innovatie en het 
wegnemen van specifieke belemmeringen 
die de groei van innovatieve bedrijven, met 
name het mkb en middelgrote 
ondernemingen met een hoog 
groeipotentieel, in de weg staan. Daarnaast 
zal gespecialiseerde steun worden verleend 
voor innovatie (bijv. steun op het gebied 
van de registratie en exploitatie van 
intellectuele eigendom, netwerken van 
aankopende instanties, steun voor bureaus 
voor technologieoverdracht, strategisch 
ontwerp) en voor de doorlichting van 
overheidsbeleid met betrekking tot 
innovatie.

Or. en

Amendement 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.2.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.3 bis. Steun voor de overdracht van 
kennis en technologie tussen publiek 
onderzoek en de markt.
Het doel is de overdrachtsprocessen op 
het vlak van publiek onderzoek en 
innoverende mkb-ondernemingen te 
steunen als effectief mechanisme om de 
resultaten van het onderzoek en de 
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uitvindingen die in de universiteiten en 
onderzoekscentra tot stand komen over te 
brengen naar de markt.

Or. en


