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Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 125 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

125. roept de Commissie en de lidstaten op 

nogmaals hun inzet uit te spreken voor de 

onderzoeks- en innovatiedoelen van de EU 

2020-strategie als bouwstenen van een 

concurrerende Europese digitale interne 

markt, economische groei en het scheppen 

van banen, met een omvattende benadering 

van open wetenschap, open innovatie, open 

gegevens en kennisoverdracht; is van 

mening dat dit een herzien juridisch kader 

moet omvatten voor tekst- en datamining 

voor wetenschappelijk onderzoek, een 

toegenomen gebruik van vrije en open 

source software, met name in 

onderwijsinstellingen en 

overheidsdiensten, en eenvoudiger toegang 

voor kmo's en startende ondernemingen tot 

Horizon 2020-financiering, aangepast aan 

de korte innovatiecycli van de ICT-sector; 

benadrukt in dit verband het belang van 

alle relevante initiatieven, van publiek-

private partnerschappen en 

innovatieclusters tot Europese technologie- 

en wetenschapsparken, met name in 

minder geïndustrialiseerde Europese 

regio's, en versnelprogramma's voor 

startende ondernemingen en gezamenlijke 

technologieplatforms, alsmede de 

mogelijkheid om licenties te verkrijgen 

voor standaard-essentiële octrooien, binnen 

de beperking van het concurrentiebeleid 

van de EU, onder de licentievoorwaarden 

125. roept de Commissie en de lidstaten op 

nogmaals hun inzet uit te spreken voor de 

onderzoeks- en innovatiedoelen van de EU 

2020-strategie als bouwstenen van een 

concurrerende Europese digitale interne 

markt, economische groei en het scheppen 

van banen, met een omvattende benadering 

van open wetenschap, open innovatie, open 

gegevens en kennisoverdracht; is van 

mening dat dit een herzien juridisch kader 

moet omvatten voor tekst- en datamining 

voor wetenschappelijk onderzoek, een 

toegenomen gebruik van vrije en open 

source software, met name in 

onderwijsinstellingen en 

overheidsdiensten, en eenvoudiger toegang 

voor kmo's en startende ondernemingen tot 

Horizon 2020-financiering, aangepast aan 

de korte innovatiecycli van de ICT-sector; 

benadrukt in dit verband het belang van 

alle relevante initiatieven, van publiek-

private partnerschappen en 

innovatieclusters tot Europese technologie- 

en wetenschapsparken, met name in 

minder geïndustrialiseerde Europese 

regio's, en versnelprogramma's voor 

startende ondernemingen en gezamenlijke 

technologieplatforms, alsmede de 

mogelijkheid om standaard-essentiële 

octrooien effectief licenties te verlenen, 

binnen de beperking van het 

concurrentiebeleid van de EU, onder de 
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van FRAND, ter voortzetting van 

stimulansen voor O&O en normalisering 

en ter bevordering van innovatie; 

licentievoorwaarden van FRAND, ter 

voortzetting van stimulansen voor O&O en 

normalisering en ter bevordering van 

innovatie; 

Or. en 


