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Amendement 1
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. onderstreept het belang van onderzoek 
en ontwikkeling om in te gaan op de grote 
uitdagingen waarvoor de Europese Unie 
staat, met name in het kader van de EU 
2020-strategie; herinnert eraan dat het 
cohesiebeleid een ruime bijdrage levert 
aan de financiering van de onderzoeks-
en ontwikkelingsactiviteiten in de regio's;

Or. fr

Amendement 2
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. hecht haar goedkeuring aan de 
voorstellen van de Commissie om de 
administratieve formaliteiten van de 
kaderprogramma's voor onderzoek te 
vereenvoudigen, en met name geleidelijk 
een op resultaten gebaseerd 
financieringssysteem te introduceren;

1. verwelkomt de voorstellen van de 
Commissie om de administratieve 
formaliteiten in verband met de 
ingewikkelde en dure aanbestedings- en 
uitvoeringsmodaliteiten van de 
kaderprogramma's voor onderzoek, te 
vereenvoudigen;

Or. de

Amendement 3
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. hecht haar goedkeuring aan de 
voorstellen van de Commissie om de 
administratieve formaliteiten van de 
kaderprogramma's voor onderzoek te 
vereenvoudigen, en met name geleidelijk 
een op resultaten gebaseerd 
financieringssysteem te introduceren;

1. hecht haar goedkeuring aan de 
voorstellen van de Commissie om de 
administratieve formaliteiten van de 
kaderprogramma's voor onderzoek te 
vereenvoudigen, en met name geleidelijk 
een financieringssysteem te introduceren 
dat gebaseerd is op resultaten en 
forfaitaire factoren voor het personeel van 
het betrokken project; 

Or. fr

Amendement 4
Evgeni Kirilov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. hecht haar goedkeuring aan de 
voorstellen van de Commissie om de 
administratieve formaliteiten van de 
kaderprogramma's voor onderzoek te 
vereenvoudigen, en met name geleidelijk 
een op resultaten gebaseerd 
financieringssysteem te introduceren;

1. hecht haar goedkeuring aan de 
voorstellen van de Commissie om de 
administratieve formaliteiten van de 
kaderprogramma's voor onderzoek te 
vereenvoudigen, en met name geleidelijk 
een op resultaten gebaseerd 
financieringssysteem te introduceren; 
herinnert eraan dat de topkwaliteit van 
het project voorrang moet krijgen op de 
thematische invulling ervan en stelt een 
herziening voor van de zogenoemde "één 
project per thema"-regel die is toegepast 
bij vele oproepen tot het indienen van 
voorstellen voor het zevende 
kaderprogramma, zodat meer EU-regio's 
de kans krijgen te profiteren van 
medefinanciering in het kader van het 
zevende kaderprogramma;

Or. en
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Amendement 5
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verwelkomt het voorstel voor de 
invoering van een resultaatgerichte 
onderzoeksfinanciering voor een selectie 
van passende projecten; benadrukt 
evenwel dat wegens de inherente aard van 
de onvoorspelbaarheid van onderzoek ook 
bepaalde projecten waarvan het resultaat 
aanvankelijk moeilijk kan worden 
vastgelegd, een toegevoegde waarde 
bieden;

Or. de

Amendement 6
Evgeni Kirilov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat het zevende 
kaderprogramma als hoofddoel heeft de 
Europese Unie en haar regio's tot 
wereldleider te maken op het gebied van 
wetenschap, technologie en 
innovatiegedreven industrie; verwelkomt 
in deze context de geplande vermindering 
van de gemiddelde termijn voor 
subsidietoekenning voor succesvolle 
voorstellen en steunt de introductie van 
een meer flexibele thematische aanpak 
van onderaf, om het proces van de 
uitvoering van vernieuwende ideeën 
sneller te doen verlopen;

Or. en
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Amendement 7
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vindt het goed dat de Europese 
instellingen zich momenteel beraden over 
de noodzakelijke vereenvoudiging van het 
regionaal ontwikkelingsbeleid om te 
komen tot een grotere transparantie, een 
betere efficiëntie en meer rechtszekerheid 
voor de begunstigden; meent dat de goede 
praktijken die uit dit proces voortkomen 
van nut kunnen zijn voor de 
vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging 
van het 7de O&O-kaderprogramma; 

2. vindt het goed dat de Europese 
instellingen zich momenteel beraden over 
de noodzakelijke vereenvoudiging van het 
regionaal ontwikkelingsbeleid om te 
komen tot een grotere transparantie, een 
grotere toegankelijkheid voor de 
financieel zwakke deelnemers, een betere 
efficiëntie en meer rechtszekerheid voor de 
begunstigden meent dat de goede 
praktijken die uit dit proces voortkomen 
van nut kunnen zijn voor de 
vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging 
van het 7de O&O-kaderprogramma;

Or. fr

Amendement 8
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beklemtoont dat de toegang van 
begunstigden tot projecten op het gebied 
van onderzoek en innovatie hoogwaardige 
technische capaciteiten en grote kennis 
van administratieve en financiële 
procedures vereist en dat deze toegang 
daarom buitengewoon moeilijk is voor 
kleine potentiële begunstigden; als gevolg 
daarvan zien we een geografische 
concentratie van innovatieve activiteiten 
in economische clusters en Europese 
topregio's;
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Or. en

Amendement 9
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat de 
administratieve rompslomp vaak het 
grootste obstakel is voor de bevordering 
van onderzoek en innovatie, met name 
voor kleine kandidaten zoals de KMO's en 
kleine onderzoeksinstituten in perifere 
regio's; 

Or. en

Amendement 10
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vindt dat de verschillende instrumenten 
van de Europese Unie voor cohesie, 
onderzoek en innovatie met het oog op 
efficiëntie geïntegreerd ingezet moeten 
worden; onderstreept dan ook dat de 
noodzaak om te zoeken naar synergieën 
tussen deze instrumenten;

3. vindt dat de verschillende instrumenten 
van de Europese Unie voor cohesie, 
onderzoek en innovatie met het oog op 
efficiëntie geïntegreerd ingezet moeten 
worden; onderstreept de noodzaak om te 
zoeken naar synergieën tussen deze 
instrumenten en belemmeringen voor deze 
synergie op te heffen;

Or. nl
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Amendement 11
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vindt dat de verschillende instrumenten 
van de Europese Unie voor cohesie, 
onderzoek en innovatie met het oog op 
efficiëntie geïntegreerd ingezet moeten 
worden; onderstreept dan ook dat de 
noodzaak om te zoeken naar synergieën 
tussen deze instrumenten;

3. vindt dat de verschillende instrumenten 
van de Europese Unie voor cohesie, 
onderzoek en innovatie met het oog op 
efficiëntie geïntegreerd ingezet moeten 
worden; onderstreept dan ook de noodzaak 
om te zoeken naar synergieën tussen deze 
instrumenten, met name door de regels 
inzake controle en subsidiabiliteit van de 
kosten te harmoniseren zodat het voor de 
begunstigden eenvoudiger wordt deze uit 
te voeren;

Or. fr

Amendement 12
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vindt dat het regionale niveau het meest 
geschikte niveau is om onderzoek en 
innovatie te stimuleren, aangezien de 
universiteiten, de openbare 
onderzoeksinstellingen, de grote bedrijven, 
de KMO's en de regionale 
overheidsinstanties elkaar op dit niveau 
treffen, met name binnen clusters;

4. vindt dat het regionale niveau een 
uitmuntend niveau is om onderzoek en 
innovatie te stimuleren, aangezien de 
universiteiten, de openbare 
onderzoeksinstellingen, de grote bedrijven, 
de KMO's en de regionale 
overheidsinstanties elkaar op dit niveau 
treffen, met name binnen clusters;

Or. nl
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Amendement 13
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vindt dat het regionale niveau het meest 
geschikte niveau is om onderzoek en 
innovatie te stimuleren, aangezien de 
universiteiten, de openbare 
onderzoeksinstellingen, de grote bedrijven, 
de KMO's en de regionale 
overheidsinstanties elkaar op dit niveau 
treffen, met name binnen clusters;

4. vindt dat het regionale niveau het meest 
geschikte niveau is om onderzoek en 
innovatie te stimuleren, aangezien de 
universiteiten, de openbare 
onderzoeksinstellingen, de grote bedrijven, 
de KMO's en de regionale
overheidsinstanties elkaar op dit niveau 
treffen, om de ontwikkeling van innovatie 
in de kansarme buurten van Europese 
steden te steunen en om de sociale en 
territoriale ongelijkheden te verminderen;

Or. fr

Amendement 14
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vindt dat het regionale niveau het meest 
geschikte niveau is om onderzoek en 
innovatie te stimuleren, aangezien de 
universiteiten, de openbare 
onderzoeksinstellingen, de grote bedrijven, 
de KMO's en de regionale 
overheidsinstanties elkaar op dit niveau 
treffen, met name binnen clusters;

4. vindt dat het regionale niveau het meest 
geschikte niveau is om onderzoek en 
innovatie te stimuleren, aangezien de 
universiteiten, de openbare 
onderzoeksinstellingen, de grote bedrijven, 
de KMO's en de regionale 
overheidsinstanties elkaar op dit niveau 
treffen, met name binnen clusters; spoort 
evenwel de verschillende niveaus 
(regionaal, nationaal en communautair) 
aan hun inspanningen beter te 
coördineren in het kader van een 
Europese planning van onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten;

Or. fr
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Amendement 15
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vindt dat het regionale niveau het meest 
geschikte niveau is om onderzoek en 
innovatie te stimuleren, aangezien de 
universiteiten, de openbare 
onderzoeksinstellingen, de grote bedrijven, 
de KMO's en de regionale 
overheidsinstanties elkaar op dit niveau 
treffen, met name binnen clusters;

4. vindt dat het regionale niveau het meest 
geschikte niveau is om onderzoek en 
innovatie te stimuleren, aangezien de 
universiteiten, de openbare 
onderzoeksinstellingen, de grote bedrijven, 
de KMO's en de regionale en plaatselijke 
overheidsinstanties elkaar op dit niveau 
treffen, met name binnen clusters;

Or. cs

Amendement 16
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat de kleine en 
middelgrote ondernemingen ongeveer 
90% van het Europees industrieel weefsel 
uitmaken en dat de marktsystemen niet 
kunnen worden geïnternationaliseerd 
zonder krachtige ondersteuning van de 
innovatieve processen en geavanceerde 
technologieën binnen deze 
ondernemingen; onderstreept dat de 
effectieve en volledige deelname van de 
KMO's aan het gebruik van de middelen 
moet worden gewaarborgd;

Or. it
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Amendement 17
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat het 7de O&O-
kaderprogramma, net zoals het regionaal 
ontwikkelingsbeleid, gebaseerd is op de 
beginselen van partnerschap en 
medefinanciering; benadrukt zijn 
gehechtheid aan deze beginselen van goed
beheer en vraagt dat deze gehandhaafd 
blijven ondanks de beperking van de 
overheidsuitgaven als gevolg van de 
economische crisis;

5. herinnert eraan dat het 7de O&O-
kaderprogramma, net zoals het regionaal 
ontwikkelingsbeleid, gebaseerd is op de 
beginselen van partnerschap, met 
deelname van de onderzoekers, de NGO's 
en de Europese burgers, en 
medefinanciering; benadrukt zijn 
gehechtheid aan deze beginselen van goed 
beheer en vraagt dat deze gehandhaafd 
blijven ondanks de beperking van de 
overheidsuitgaven als gevolg van de 
economische crisis;

Or. fr

Amendement 18
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat bij de verlening van 
EU-steun voor cohesie, onderzoek en 
structurele actie, de statistieken inzake de 
boekhoudcontrole met grote 
omzichtigheid moeten worden gelezen en 
gebruikt: wanneer een onregelmatigheid 
wordt gemeld gaat het in de meeste 
gevallen niet om mogelijke fraude, d.w.z. 
een opzettelijke handeling; merkt op dat 
de voorschriften om die reden eenduidig 
interpreteerbaar moeten zijn teneinde in 
het belang van de regio's en de 
onderzoekers ongerechtvaardigde 
terugbetalingen te vermijden;
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Or. de

Amendement 19
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat de instrumenten van 
de Europese Unie om onderzoek en 
ontwikkeling te steunen zich toespitsen op 
grootschalige excellentieprojecten die een 
concrete impact kunnen hebben op de 
economische activiteit en het scheppen van 
banen; merkt op dat de dynamiek van de 
excellentieprojecten een gunstig effect 
heeft op het gehele grondgebied van de 
Europese Unie en de territoriale dimensie 
van de instrumenten van het cohesiebeleid 
efficiënt aanvult.

6. herinnert eraan dat de instrumenten van 
de Europese Unie om onderzoek en 
ontwikkeling te steunen zich toespitsen op 
grootschalige excellentieprojecten die een 
concrete impact kunnen hebben op de 
economische activiteit en het scheppen van 
banen; meent dat een heroriëntering van 
de onderzoekinspanning inhoudt dat de 
focus van onderzoekssteun niet langer op 
louter economische ontwikkeling wordt 
gelegd maar dat bij de definitie van het 
onderzoeksbeleid ten volle rekening wordt 
gehouden met de ecologische en sociale 
dimensies en dat wordt gestreefd naar een 
zo ruim mogelijke verspreiding van 
kennis, het delen van de 
wetenschappelijke cultuur en de 
uitwisseling tussen onderzoekers en 
burgers; meent dat de band tussen 
innovatie en sociale integratie versterkt 
moet worden teneinde direct te kunnen 
ingaan op de behoeften van de 
maatschappij en de vragen van de 
burgers, met name op het gebied van 
gezondheid en voeding alsook inzake 
energiezuinig gedrag en hernieuwbare 
energieën;

Or. fr

Amendement 20
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat de instrumenten van 
de Europese Unie om onderzoek en 
ontwikkeling te steunen zich toespitsen op 
grootschalige excellentieprojecten die een 
concrete impact kunnen hebben op de 
economische activiteit en het scheppen van 
banen; merkt op dat de dynamiek van de 
excellentieprojecten een gunstig effect 
heeft op het gehele grondgebied van de 
Europese Unie en de territoriale dimensie 
van de instrumenten van het cohesiebeleid 
efficiënt aanvult.

6. herinnert eraan dat het zevende 
kaderprogramma zich toespitst op 
grootschalige excellentieprojecten die een 
concrete impact kunnen hebben op de 
economische activiteit en het scheppen van 
banen; merkt op dat de dynamiek van de 
excellentieprojecten, ongeacht hun huidig 
niveau van wetenschappelijke 
ontwikkeling, een gunstig effect heeft op 
het gehele grondgebied van de Europese 
Unie en de territoriale dimensie van de 
instrumenten van het cohesiebeleid 
efficiënt aanvult met het oog zowel op 
evenwichtige ontwikkeling als op 
concurrentievermogen;

Or. fr

Amendement 21
Oldřich Vlasák

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat de instrumenten van 
de Europese Unie om onderzoek en 
ontwikkeling te steunen zich toespitsen op 
grootschalige excellentieprojecten die een 
concrete impact kunnen hebben op de 
economische activiteit en het scheppen van 
banen; merkt op dat de dynamiek van de 
excellentieprojecten een gunstig effect 
heeft op het gehele grondgebied van de 
Europese Unie en de territoriale dimensie
van de instrumenten van het cohesiebeleid 
efficiënt aanvult.

6. herinnert eraan dat de instrumenten van 
de Europese Unie om onderzoek en 
ontwikkeling te steunen zich toespitsen op 
grootschalige excellentieprojecten die een 
concrete impact kunnen hebben op de 
economische activiteit, de vernieuwing 
van de productieprogramma's en de 
verzekering van een toekomstige 
productie met een grote toegevoegde 
waarde en  derhalve op het scheppen van 
banen en de verbetering van het 
wereldwijd concurrentievermogen van de 
Europese Unie; merkt op dat de dynamiek 
van de excellentieprojecten een gunstig 
effect heeft op het gehele grondgebied van 
de Europese Unie en de 
convergentiefunctie van de instrumenten 
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van het cohesiebeleid efficiënt aanvult, wat 
cruciaal is.

Or. cs

Amendement 22
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat de instrumenten van 
de Europese Unie om onderzoek en 
ontwikkeling te steunen zich toespitsen op 
grootschalige excellentieprojecten die een 
concrete impact kunnen hebben op de 
economische activiteit en het scheppen van 
banen; merkt op dat de dynamiek van de 
excellentieprojecten een gunstig effect 
heeft op het gehele grondgebied van de 
Europese Unie en de territoriale dimensie 
van de instrumenten van het cohesiebeleid 
efficiënt aanvult.

6. herinnert eraan dat de instrumenten van 
de Europese Unie om onderzoek en 
ontwikkeling te steunen zich toespitsen op 
grootschalige excellentieprojecten die een 
concrete impact kunnen hebben op de 
economische activiteit en het scheppen van 
banen; merkt op dat de dynamiek van de 
excellentieprojecten een groter territoriaal
effect heeft op het gehele grondgebied van 
de Europese Unie wanneer een synergie 
wordt gerealiseerd met de gelden voor het 
regionaal beleid; vindt dat met name de 
belemmeringen voor deze synergie dienen 
te worden weggenomen;

Or. nl

Amendement 23
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat de instrumenten van 
de Europese Unie om onderzoek en 
ontwikkeling te steunen zich toespitsen op 
grootschalige excellentieprojecten die een 
concrete impact kunnen hebben op de 
economische activiteit en het scheppen van 

6. herinnert eraan dat de instrumenten van 
de Europese Unie om onderzoek en 
ontwikkeling te steunen zich ook, maar 
niet uitsluitend, moeten toespitsen op 
grootschalige excellentieprojecten, maar 
beklemtoont dat ook extra aandacht moet 



AM\825619NL.doc 15/18 PE445.865v01-00

NL

banen; merkt op dat de dynamiek van de 
excellentieprojecten een gunstig effect 
heeft op het gehele grondgebied van de 
Europese Unie en de territoriale dimensie 
van de instrumenten van het cohesiebeleid 
efficiënt aanvult.

gaan naar kleinere projecten die eveneens 
een concrete impact kunnen hebben op de 
economische activiteit en het scheppen van 
banen; merkt op dat de dynamiek van de 
excellentieprojecten een gunstig effect 
heeft op het gehele grondgebied van de 
Europese Unie en de territoriale dimensie 
van de instrumenten van het cohesiebeleid 
efficiënt aanvult.

Or. de

Amendement 24
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt de Commissie dat zij een 
analyse publiceert van de niveaus van 
deelname van de verschillende lidstaten 
aan het zevende kaderprogramma en met 
de conclusies van deze analyse rekening 
houdt teneinde in het achtste 
kaderprogramma een evenwichtige 
ontwikkeling van het onderzoek in alle 
lidstaten te verzekeren; 

Or. en

Amendement 25
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat de toename van 
regionale dispariteiten op het gebied van 
onderzoek- en ontwikkelingspotentieel een 
probleem vormt dat niet alleen in het 
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kader van het cohesiebeleid moet worden 
aangepakt, maar ook door middel het 
onderzoek- en innovatiebeleid zelf;

Or. en

Amendement 26
Karin Kadenbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat voor de regio's, als 
onderzoekscentra, niet alleen het 
toegepast onderzoek, dat meer gericht is 
op economisch nut, een essentiële rol 
speelt; legt ook de nadruk op het belang 
van het fundamenteel onderzoek, dat vaak 
slechts op lange termijn resultaat oplevert 
maar dat toch de basis vormt voor het 
toegepast onderzoek;

Or. de

Amendement 27
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt dat indicatoren worden 
vastgelegd waarmee de verwachte 
verbetering op het gebied van sociaal 
welzijn en milieu-effect van de ingediende 
innovatieprojecten kan worden 
geëvalueerd;

Or. fr
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Amendement 28
Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. vraagt voor de volgende 
programmeerperiode een significante 
verhoging van de begrotingskredieten 
voor onderzoek op het gebied van sociale 
integratie, met name de humane en 
sociale wetenschappen, op het gebied van 
duurzame ontwikkeling, met name inzake 
zuinig energiegedrag, hernieuwbare 
energieën en de verbetering van 
energieprestaties van gebouwen, alsook 
op het gebied van biodiversiteit;

Or. fr

Amendement 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vindt dat de uitwisseling van 
deskundigen moet worden aangemoedigd, 
zonder daarbij de hersenvlucht uit de EU 
naar andere delen van de wereld en 
binnen de EU van de armere naar de 
rijkere landen aan te moedigen, 
aangezien dit het Europees cohesiebeleid 
zou ondermijnen; 

Or. en
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Amendement 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. vraagt de Commissie en de lidstaten 
over te gaan tot een systematische 
goedkeuring van maatregelen ter 
bevordering van een beter evenwicht 
tussen werk en onderzoek voor de 
onderzoekers en dringt aan op een betere 
opleiding tijdens de hele  loopbaan van de 
onderzoekers om hun inzetbaarheid en 
promotiekansen te verbeteren; 

Or. en

Amendement 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. wijst erop dat beste praktijken 
moeten worden vastgelegd op het gebied 
van samenwerking tussen de 
universiteiten en de industrie met het oog 
op de ontwikkeling van passende 
gemeenschappelijke richtsnoeren; wijst 
ook op de noodzaak van betere banden 
tussen de universiteiten en de industrie 
om de inzetbaarheid van de onderzoekers 
te verbeteren alsook hun vermogen om 
het onderzoek in concrete resultaten om te 
zetten.

Or. en


