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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 8
Overweging 1

(1) De Gemeenschap heeft als doelstelling 
de wetenschappelijke en technologische 
grondslagen van de communautaire industrie 
te versterken en een hoog niveau van 
concurrentievermogen te verzekeren. 
Daartoe bevordert de Gemeenschap alle 
onderzoeksactiviteiten die nodig worden 
geacht, met name door het stimuleren van de 
ondernemingen, inclusief kleine en 
middelgrote ondernemingen ("KMO's"), 
onderzoekscentra en universiteiten bij hun 
activiteiten voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

(1) De Gemeenschap heeft als doelstelling 
de wetenschappelijke en technologische 
grondslagen van de communautaire industrie 
te versterken en een hoog niveau van 
concurrentievermogen te verzekeren. 
Daartoe bevordert de Gemeenschap alle 
onderzoeksactiviteiten die nodig worden 
geacht, teneinde in te spelen op de grote 
uitdagingen in de Europese samenleving, 
alsook innovatie te verbeteren, alsmede 
onderzoek naar energiebronnen en naar de 
demografische veranderingen in Europa , 
met name door het stimuleren van de 
ondernemingen, inclusief de industrie, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
("KMO's"), onderzoekscentra en 
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universiteiten bij hun activiteiten voor 
onderzoek en technologische ontwikkeling.

Or. en

Motivering

De eerste paragraaf van 7FP moet verwijzingen bevatten naar de belangrijkste uitdagingen 
van het Europa van vandaag.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 9
Overweging 2

(2) De centrale rol van het onderzoek bij het 
verzekeren van het concurrentievermogen en 
de economische groei werd erkend door de 
Europese Raad van Lissabon die er de 
nadruk op legde dat kennis en innovatie de 
kern zijn van de economische vooruitgang, 
inclusief de groei van de werkgelegenheid in 
Europa.

(2) De centrale rol van het onderzoek bij het 
verzekeren van het concurrentievermogen en 
de economische groei werd erkend door de 
Europese Raad van Lissabon die er de 
nadruk op legde dat kennis en innovatie de 
kern zijn van de economische vooruitgang, 
inclusief de groei van de werkgelegenheid in 
Europa en de territoriale samenhang.

Or. pt

Motivering

In de bewoordingen van de Europese Raad van Lissabon.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 10
Overweging 5

(5) Rekening houdend met de 
onderzoeksbehoeften van al het 
communautair beleid en bouwend op 
uitgebreide steun van de Europese industrie, 
de wetenschappelijke wereld, universiteiten 
en andere belanghebbende kringen dient de 
Gemeenschap de wetenschappelijke en 
technologische doelstellingen vast te stellen 
die in de periode 2007 tot 2013 op grond van 
haar zevende kaderprogramma bereikt 

(5) Rekening houdend met de 
onderzoeksbehoeften van al het 
communautair beleid en bouwend op 
uitgebreide steun van alle Europese regio's, 
met inbegrip van regio's met specifieke 
beperkingen, de Europese industrie, de 
wetenschappelijke wereld, universiteiten en 
andere belanghebbende kringen dient de 
Gemeenschap de wetenschappelijke en 
technologische doelstellingen vast te stellen 
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moeten worden. die in de periode 2007 tot 2013 op grond van 
haar zevende kaderprogramma bereikt 
moeten worden.

Or. pt

Motivering

De doelmatigheid van het programma en de onderzoeksbehoeften met het oog op de 
ontwikkeling van een Europese onderzoeksrruimte vereisen krachtige ondersteuning door alle 
betrokkenen, ook op regionaal niveau.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 11
Overweging 15

(15) In het kader van "Capaciteiten" moeten 
het gebruik en de ontwikkeling van 
onderzoeksinfrastructuren worden 
geoptimaliseerd; moeten de innovatieve 
capaciteiten van KMO's en hun vermogen 
om van onderzoek te profiteren worden 
versterkt; moet de ontwikkeling van 
regionale door onderzoek aangestuurde 
clusters worden ondersteund; moet het 
onderzoekspotentieel in de 
convergentieregio's en ultraperifere regio's 
van de EU worden ontsloten; moeten 
wetenschap en maatschappij dichter bij 
elkaar worden gebracht voor de harmonieuze 
integratie van wetenschap en technologie in 
de Europese maatschappij; en moeten 
horizontale acties en maatregelen ter 
ondersteuning van internationale 
samenwerking worden ondernomen.

(15) In het kader van "Capaciteiten" moeten 
het gebruik en de ontwikkeling van 
onderzoeksinfrastructuren worden 
geoptimaliseerd; moeten de innovatieve 
capaciteiten van KMO's en hun vermogen 
om van onderzoek te profiteren worden 
versterkt; moet de ontwikkeling van 
regionale door onderzoek aangestuurde 
clusters worden ondersteund; moet het 
onderzoekspotentieel in de 
convergentieregio's en ultraperifere regio's 
van de EU worden ontsloten 
overeenkomstig artikel 299, lid 2 van het 
Verdrag; moeten wetenschap en 
maatschappij dichter bij elkaar worden 
gebracht voor de harmonieuze integratie van 
wetenschap en technologie in de Europese 
maatschappij; en moeten horizontale acties 
en maatregelen ter ondersteuning van 
internationale samenwerking worden 
ondernomen.

Or. pt

Motivering

Stemt overeen met de bepalingen van het Verdrag betreffende de ultraperifere regio's 
(artikel 299, lid 2).
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Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 12
Overweging 17

(17) Het zevende kaderprogramma 
complementeert de activiteiten die worden 
uitgevoerd in de lidstaten alsmede andere 
communautaire acties die nodig zijn voor de 
algemene strategische inspanning voor de 
verwezenlijking van de Lissabon-
doelstellingen, naast met name die 
betreffende de Structuurfondsen, landbouw, 
onderwijs, opleiding, concurrentievermogen 
en innovatie, industrie, werkgelegenheid en 
milieu.

(17) Het zevende kaderprogramma 
complementeert de activiteiten die worden 
uitgevoerd in de lidstaten alsmede andere 
communautaire acties die nodig zijn voor de 
algemene strategische inspanning voor de 
verwezenlijking van de Lissabon-
doelstellingen, naast met name die 
betreffende de Structuurfondsen, landbouw, 
onderwijs, opleiding, concurrentievermogen 
en innovatie, industrie, werkgelegenheid en 
milieu. De acties van het kaderprogramma 
die bestemd zijn voor de regio's vormen een 
instrument voor regionale ontwikkeling. Zij 
mogen in geen geval in de plaats komen 
van de Structuurfondsen of het 
Cohesiefonds, maar moeten deze fondsen 
aanvullen.

Or. fr

Motivering

Et moet op gewezen worden dat meerdere Europese fondsen voor de ontwikkeling van de 
Europese regio's naast elkaar bestaan. De besteding van de middelen van het zevende 
kaderprogramma en van de Structuurfondsen is een belangrijke motor van de ruimtelijke 
dynamiek en moet daarom worden bevorderd.

Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 13
Overweging 18

(18) De op grond van dit kaderprogramma 
ondersteunde innovatie- en KMO-
gerelateerde activiteiten moeten de 
activiteiten aanvullen die worden 
ondernomen op grond van het 
kaderprogramma voor 
Concurrentievermogen en innovatie.

(18) De op grond van dit kaderprogramma 
ondersteunde innovatie- en KMO-
gerelateerde activiteiten moeten de 
activiteiten aanvullen die worden 
ondernomen op grond van het 
kaderprogramma voor 
Concurrentievermogen en innovatie. Het is 
in dit verband van belang dat de 
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intellectuele eigendom beter wordt 
beschermd en dat op het Europese vlak 
maatregelen worden genomen tegen het 
maken van illegale kopieën en namaak, 
activiteiten die grote schade berokkenen 
aan het innovatievermogen van de 
Europese KMO's.

Or. fr

Motivering

Het verlies aan arbeidsplaatsen in Europa als gevolg van vervalsing wordt geschat op 
ongeveer 100.000 per jaar. De negatieve gevolgen die piraterij en namaak hebben voor 
KMO's en de werkgelegenheid moeten niet worden onderschat. Met een betere bescherming 
van de intellectuele eigendomn kunnen de KMO's concurrerender worden en meer investeren 
in innovatie.

Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 14
Overweging 19

(19) Gezien de op grote schaal gesteunde 
verruimde draagwijdte van de acties van het 
kaderprogramma, het hefboomeffect van de 
financiering op nationale en particuliere 
investeringen, de noodzaak om de 
Gemeenschap in staat te stellen om nieuwe 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen aan te pakken, de vitale rol die 
de steunverlening van de Gemeenschap 
speelt bij het efficiënter en effectiever 
maken van het Europese onderzoekssysteem 
en de bijdrage van een groter zevende 
kaderprogramma tot het nieuw leven 
inblazen van de Lissabon-strategie is er 
dringend behoefte aan verdubbeling van het 
onderzoeksbudget van de EU.

(19) Gezien de op grote schaal gesteunde 
verruimde draagwijdte van de acties van het 
kaderprogramma, het hefboomeffect van de 
financiering op nationale en particuliere 
investeringen, de noodzaak om de 
Gemeenschap in staat te stellen om nieuwe 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen aan te pakken, de vitale rol die 
de steunverlening van de Gemeenschap 
speelt bij het efficiënter en effectiever 
maken van het Europese onderzoekssysteem 
en de bijdrage van een groter zevende 
kaderprogramma tot het nieuw leven 
inblazen van de Lissabon-strategie is er 
dringend behoefte aan verdubbeling van het 
onderzoeksbudget van de EU. Om de 
doelstellingen van het kaderprogramma te 
verwezenlijken is een ambitieus budget 
nodig, zodat alle voorgestelde acties 
uitgevoerd kunnen worden, met name de 
maatregelen die ten doel hebben om de 
regionale dimensie van het onderzoek te 
versterken. Als het regionaal beleid en het 
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onderzoeksbeleid elkaar aanvullen, kan dit 
de regio's stimuleren om te investeren in 
onderzoek  en een bijdrage leveren aan de 
evenwichtige ontwikkeling van het 
grondgebied van de Europese landen.

Or. fr

Motivering

De acties van het zevende kaderprogramma zijn aanvullend ten aanzien van de andere 
beleidsmaatregelen van de EU en spelen een essentiële rol bij de ontwikkeling van de regio's. 
Bepaalde maatregelen zijn rechtstreeks van belang voor de Europese regio's, zoals de 
"Kennisregio's" en de acties ten behoeve van KMO's, en een verlaging van het budget voor 
het zevende kaderprogramma zou dan ook ten koste kunnen gaan van de middelen voor deze 
maatregelen en kan er zelfs toe leiden dat deze zouden verdwijnen.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 15
Overweging 21

(21) Aangezien de doelstelling van de in 
overeenstemming met artikel 163 van het 
Verdrag te nemen maatregelen door het 
bevorderen van de totstandbrenging van een 
kennismaatschappij en kenniseconomie in 
Europa niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt en derhalve beter op 
het niveau van de Gemeenschap kan worden 
verwezenlijkt, mag de Gemeenschap 
maatregelen vaststellen overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel zoals neergelegd in 
artikel 5 van het Verdrag. In 
overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel, zoals neergelegd in 
dat artikel, gaat dit kaderprogramma niet 
verder dan hetgeen nodig is om deze 
doelstellingen te verwezenlijken.

(21) Aangezien de doelstelling van de in 
overeenstemming met artikel 163 van het 
Verdrag te nemen maatregelen door het 
bevorderen van de totstandbrenging van een 
kennismaatschappij en kenniseconomie in 
Europa niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt en derhalve beter op 
het niveau van de Gemeenschap kan worden 
verwezenlijkt, in nauwe samenwerking met 
de Europese regio's, mag de Gemeenschap 
maatregelen vaststellen overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel zoals neergelegd in 
artikel 5 van het Verdrag. In 
overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel, zoals neergelegd in 
dat artikel, gaat dit kaderprogramma niet 
verder dan hetgeen nodig is om deze 
doelstellingen te verwezenlijken.

Or. pt

Motivering

In overeenstemming met de artikelen 163 en 5 moeten de Europese regio's nauwer bij het 
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programma worden betrokken, ook al om het programma efficiënter en werkzamer te maken.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 16
Overweging 24 bis (nieuw)

(24 bis) Het zevende kaderprogramma moet 
profiteren van een verhoogde 
complementariteit met de structuurfondsen 
via de financieringssystemen van de 
lidstaten.

Or. en

Motivering

De gebieden onderzoek en innovatie in de structuurfondsen, het zevende kaderprogramma en 
hetkaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie moeten complementair zijn.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 17
Overweging 24 ter (nieuw)

(24 ter) Het zevende kaderprogramma moet 
de synergie en de complementariteit 
verzekeren met communautaire initiatieven 
inzake innovatieve acties (het toekomstig 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, CIP)

Or. en

Motivering

De gebieden onderzoek en innovatie in de structuurfondsen, het zevende kaderprogramma en 
hetkaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie moeten complementair zijn.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo

Amendement 18
Artikel 2, lid 1
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1. Het zevende kaderprogramma ondersteunt 
de in de leden 2 tot 5 bedoelde activiteiten. 
De doelstellingen en de grote lijnen van deze 
activiteiten zijn opgenomen in bijlage I.

1. Het zevende kaderprogramma ondersteunt 
de in de leden 2 tot 5 bedoelde activiteiten. 
De doelstellingen en de grote lijnen van deze 
activiteiten zijn opgenomen in bijlage I. Een 
evenwichtig deel van het zevende 
kaderprogramma is bestemd voor de 
financiering van acties in regio's van de 
Unie die nog geen technologische 
convergentie me tde Unie hebben bereikt.

Or. es

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 19
Artikel 2, lid 5

5. Capaciteiten: ondersteuning van 
sleutelelementen van de Europese 
onderzoeks- en innovatiecapaciteiten zoals 
onderzoeksinfrastructuren; regionale door 
onderzoek aangestuurde clusters; de 
ontwikkeling van een volledig 
onderzoekspotentieel in de 
convergentieregio’s en ultraperifere regio's 
van de Gemeenschap; onderzoek ten 
behoeve van kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO's); kwesties op het 
gebied van "wetenschap in de 
maatschappij"; horizontale internationale 
samenwerkingsactiviteiten.

5. Capaciteiten: ondersteuning van 
sleutelelementen van de Europese 
onderzoeks- en innovatiecapaciteiten zoals 
onderzoeksinfrastructuren; regionale door 
onderzoek aangestuurde clusters; de 
ontwikkeling van een volledig 
onderzoekspotentieel in de 
convergentieregio’s en ultraperifere regio's 
van de Gemeenschap, in overeenstemming 
met artikel 299, lid 2 van het Verdrag; 
onderzoek ten behoeve van kleine en 
middelgrote ondernemingen (KMO's); 
kwesties op het gebied van "wetenschap in 
de maatschappij"; horizontale internationale 
samenwerkingsactiviteiten.

Or. pt

Motivering

Juridische verduidelijking ten aanzien van de toepasselijkheid in de ultraperifere regio's.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 20
Artikel 7, lid 1 bis (nieuw)
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1 bis. De evaluatie van het 
kaderprogramma en het toezicht op de 
kaderdoelstellingen moet gebaseerd zijn op 
objectieve statistische gegevens. De 
Commissie werkt samen met Eurostat om 
de regionale en nationale statistische 
gegevens mede te delen aan de betrokken 
instellingen, regio's en lidstaten.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten ertoe aangespoord worden gebruik te maken van de budgetten voor 
regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid, onderzoek en innovatie.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 21
Bijlage I, I Samenwerking, alinea 5

Er wordt vooral aandacht besteed aan 
prioritaire wetenschappelijke gebieden die 
themaoverschrijdend zijn zoals mariene 
wetenschappen en technologieën.

Er wordt vooral aandacht besteed aan 
prioritaire wetenschappelijke gebieden die 
worden ontwikkeld in centrale, perifere en 
ultraperifere regio's en 
themaoverschrijdend zijn zoals mariene 
wetenschappen en technologieën.

Or. pt

Motivering

Om duidelijk te maken dat het programma meerdere geografische niveau's omvat.

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 22
Bijlage I, I Samenwerking, alinea 10

Teneinde de verspreiding en het gebruik van 
de voortbrengselen van het EU-onderzoek te 
versterken wordt de verbreiding van kennis 
en de overdracht van resultaten, ook onder 
de beleidsmakers, ondersteund op alle 
thematische gebieden, inclusief via de 

Teneinde de verspreiding en het gebruik van 
de voortbrengselen van het EU-onderzoek te 
versterken wordt de verbreiding van kennis 
en de overdracht en het gebruik van 
resultaten, ook onder de beleidsmakers, 
ondersteund op alle thematische gebieden, 
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financiering van netwerkinitiatieven, 
seminars en evenementen, bijstand door 
externe deskundigen en informatie- en 
elektronische diensten met name CORDIS. 
Acties ter ondersteuning van innovatie 
vinden plaats onder het programma 
Concurrentievermogen en innovatie. Steun 
wordt eveneens verleend voor initiatieven 
die gericht zijn op het aangaan van de 
dialoog over wetenschappelijke 
vraagstukken en onderzoeksresultaten met 
een breed publiek buiten de 
onderzoekswereld, en op het gebied van 
wetenschapscommunicatie en -onderwijs. Er 
wordt rekening gehouden met ethische 
beginselen en genderaspecten.

inclusief via de financiering van 
netwerkinitiatieven, registers van 
onderzoekers, registers van 
onderzoekresultaten en registers van 
onderzoekmogelijkheden op regionaal 
niveau, seminars en evenementen, bijstand 
door externe deskundigen en informatie- en 
elektronische diensten met name CORDIS. 
Acties ter ondersteuning van innovatie 
vinden plaats onder het programma 
Concurrentievermogen en innovatie. Steun 
wordt eveneens verleend voor initiatieven 
die gericht zijn op het aangaan van de 
dialoog over wetenschappelijke 
vraagstukken en onderzoeksresultaten met 
een breed publiek buiten de 
onderzoekswereld, en op het gebied van 
wetenschapscommunicatie en -onderwijs. Er 
wordt rekening gehouden met ethische 
beginselen en genderaspecten. Behalve de 
instanties van de lidstaten zouden ook de 
regionale instanties gegevens moeten 
ontvangen over de vraag welke organisaties 
op hun grondgebied aanvragen indienen en 
deelnemen, als stimulans voor het hanteren 
van een strategische aanpak van het 
zevende kaderprogramma, met inbegrip 
van het verspreiden van de economische 
voordelen, het zorgen voor 
complementariteit met de regionale 
programma's en het uitwisselen van 
expertise betreffende het programma.

Or. el

Motivering

Er dient ook financiering te worden verstrekt voor de oprichting van registers op regionaal 
niveau.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 23
Bijlage I, I Samenwerking, Gezamenlijke technologie-initiatieven, alinea 2, streepje 1

- Toegevoegde waarde van steunverlening - Toegevoegde waarde van steunverlening 
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op Europees niveau. op Europees en regionaal niveau.

Or. pt

Motivering

Dankzij het voorgestelde amendement kan beter worden vastgesteld welke toegevoegde 
waarde de technologische initiatieven bieden vanuit het oogpunt van de Lissabon-strategie.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 24
Bijlage I, I Samenwerking, Coördinatie van niet-communautaire onderzoeksprogramma’s, 

alinea 2, streepje 2

- Het verlenen van extra financiële steun van 
de EU aan die deelnemers welke een 
gemeenschappelijk fonds in het leven roepen 
met het oog op het organiseren van 
gezamenlijke uitnodigingen tot het indienen 
van voorstellen in het kader van hun 
respectieve nationale en regionale 
programma's ("ERA-NET PLUS").

- Het verlenen van financiële steun van de 
EU, in aanvulling op andere 
communautaire instrumenten zoals de 
structuurfondsen, aan die deelnemers welke 
een gemeenschappelijk fonds in het leven 
roepen met het oog op het organiseren van 
gezamenlijke uitnodigingen tot het indienen 
van voorstellen in het kader van hun 
respectieve nationale en regionale 
programma's ("ERA-NET PLUS").

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten ertoe aangespoord worden gebruik te maken van de budgetten voor 
regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid, onderzoek en innovatie.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 25
Bijlage I, I Samenwerking, Coördinatie van niet-communautaire onderzoeksprogramma’s, 

alinea 3, streepje 4

- Europese toegevoegde waarde. - Europese en/of regionale toegevoegde 
waarde.

Or. pt
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Motivering

Er moet worden gekeken naar de toegevoegde waarde op het Europese en op het regionale 
niveau om tot een grotere territoriale samenhang te komen in het kader van de Lissabon-
strategie.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 26
Bijlage I, I Samenwerking, Coördinatie van niet-communautaire onderzoeksprogramma’s, 

alinea 3, streepje 5

- Kritische massa in termen van omvang van 
en aantal betrokken programma's, 
gelijkenissen tussen daarin aan bod komende 
activiteiten.

- Kritische massa in termen van omvang 
en/of regionale dimensie van en aantal 
betrokken programma's, gelijkenissen tussen 
daarin aan bod komende activiteiten.

Or. pt

Motivering

Om tot een grotere territoriale samenhang te komen in het kader van de Lissabom-strategie.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 27
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 1. Gezondheid, Activiteiten, bullet 3, streepje 1

- Klinische resultaten omzetten in klinische 
praktijk. Inzicht krijgen in klinische 
besluitvorming en de manier waarop de 
resultaten van klinisch onderzoek in 
klinische praktijk worden omgezet, waarbij 
met name aandacht wordt besteed aan de 
specifieke aspecten bij kinderen, vrouwen en 
ouderen.

- Klinische resultaten omzetten in klinische 
praktijk. Inzicht krijgen in klinische 
besluitvorming en de manier waarop de 
resultaten van klinisch onderzoek in 
klinische praktijk worden omgezet, waarbij 
met name aandacht wordt besteed aan de 
specifieke aspecten bij kinderen, vrouwen en 
ouderen; ontwikkeling van telegeneeskunde 
voor bevolkingsgroepen die in de perifere 
gebieden van de EU wonen, met name op 
eilanden en in berggebieden.

Or. el

Motivering

Tot de bevolkingsgroepen waarmee in het bijzonder rekening wordt gehouden daar waar het 
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gaat om de optimalisering van de geneeskundige verzorging behoren ook die groepen die in 
de perifere gebieden (met name op eilanden en in berggebieden) wonen. Doel is de 
ondersteuning van de toepassingen van de telegeneeskunde voor die bevolkingsgroepen van 
de EU.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 28
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 1. Gezondheid, Activiteiten, bullet 3, streepje 2

- Kwaliteit, efficiëntie en solidariteit van 
gezondheidszorgstelsels met inbegrip van 
stelsels in overgang. Effectieve ingrepen 
omzetten in managementbeslissingen, 
zorgen voor een adequaat aanbod van 
mankracht, factoren analyseren die van 
invloed zijn op gelijke toegang tot 
kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg, 
waaronder analyses van veranderingen in de 
bevolking (bijvoorbeeld vergrijzing, 
mobiliteit en migratie en veranderingen in de 
werkomgeving).

- Kwaliteit, efficiëntie en solidariteit van 
gezondheidszorgstelsels met inbegrip van 
stelsels in overgang. Effectieve ingrepen 
omzetten in managementbeslissingen, 
zorgen voor een adequaat aanbod van 
mankracht, factoren analyseren die van 
invloed zijn op gelijke toegang tot 
kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg, 
waaronder analyses van veranderingen in de 
bevolking (bijvoorbeeld vergrijzing, 
geografische isolatie, mobiliteit en migratie 
en veranderingen in de werkomgeving).

Or. el

Motivering

Tot de factoren die van invloed zijn op gelijke toegang tot kwalitatief hoogwaardige 
gezondheidszorg behoren, naast vergrijzing, mobiliteit en migratie en veranderingen in de 
werkomgeving, ook de geografische isolatie van bepaalde bevolkingsgroepen.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender

Amendement 29
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 3. Informatie- en communicatietechnologieën, 

Activiteiten, bullet 3, streepje 4

- voor mobiliteit: intelligente op ICT 
gebaseerde vervoerssystemen en voertuigen 
waarmee mensen en goederen veilig, 
comfortabel en efficiënt kunnen worden 
vervoerd;

- voor mobiliteit: intelligente op ICT 
gebaseerde vervoers- en logistieke systemen 
en voertuigen waarmee mensen en goederen 
veilig, comfortabel en efficiënt kunnen 
worden vervoerd;

Or. es
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Motivering

Bij de verbetering van de mobiliteit op het gebied van vervoer moet absoluut rekening worden 
gehouden met het feit dat de logistiek inmiddels is gemoderniseerd.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender

Amendement 30
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 7. Vervoer (inclusief luchtvaart), Doelstelling

Op basis van technologische vorderingen 
geïntegreerde, "groenere" en "slimmere" 
pan-Europese vervoerssystemen
ontwikkelen ten behoeve van de burger en 
de maatschappij, met inachtneming van het 
milieu en de natuurlijke rijkdommen; en de 
leidende rol die de Europese industrieën zich 
op de wereldmarkt hebben verworven, 
consolideren en verder ontwikkelen.

Op basis van technologische vorderingen 
geïntegreerde, "groenere" en "slimmere" 
pan-Europese vervoers- en logistieke 
systemen ontwikkelen ten behoeve van de 
burger en de maatschappij, met 
inachtneming van het milieu en de 
natuurlijke rijkdommen; en de leidende rol 
die de Europese industrieën zich op de 
wereldmarkt hebben verworven, 
consolideren en verder ontwikkelen.

Or. es

Motivering

Gezien de geografische situatie van de EU en de ontwikkeling van haar vervoerssystemen is 
het absoluut noodzakelijk dat nieuwe en betere logistieke systemen worden ontwikkeld die de 
mobiliteit verbeteren en de effecten van het vervoer op het milieu verminderen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 31
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 7. Vervoer (inclusief luchtvaart), Activiteiten, bullet 2, 

streepje 2

- Stimulering van de "modal shift" en 
bestrijding van de congestie van 
vervoercorridors: ontwikkeling van 
innovatieve, intermodale en interoperabele 
regionale en nationale vervoersnetten, -
infrastructuren en -systemen in Europa; 
internalisering; uitwisseling van informatie
tussen auto’s/schepen en 
vervoersinfrastructuur; optimalisering van 
de infrastructuurcapaciteit.

- Stimulering van de "modal shift" en 
bestrijding van de congestie van 
vervoercorridors: ontwikkeling van 
innovatieve, intermodale en interoperabele 
regionale en nationale vervoersnetten, -
infrastructuren en -systemen in Europa; 
internalisering; uitwisseling van informatie 
tussen auto’s/schepen en 
vervoersinfrastructuur; ontwikkeling van 
mechanismen voor informatie aan en 
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feedback met de direct betrokkenen, met
name de vervoersbedrijven, de plaatselijke 
overheden en het publiek; optimalisering 
van de infrastructuurcapaciteit, met 
bijzondere aandacht voor de de-isolering 
van de perifere gebieden van de EU.

Or. el

Motivering

Een permanent mechanisme voor informatie aan en feedback met de direct betrokkenen 
(vervoerders, plaatselijke overheden en organisaties van bewoners van omliggende gebieden) 
kan bijdragen tot een rationeel en coherent gebruik van de vervoerscorridors, -netwerken en 
infrastructuur, omdat het de mogelijkheid biedt bij de besluitvorming rekening te houden met 
alle - vaak conflicterende - standpunten en belangen van de belanghebbenden.

Bij de optimalisering van de vervoersinfrastructuur moet ook rekening worden gehouden met
de bevolkingsgroepen in de perifere gebieden van de EU.

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender

Amendement 32
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 7. Vervoer (inclusief luchtvaart), Activiteiten, bullet 2, 

streepje 2

- Stimulering van de "modal shift" en 
bestrijding van de congestie van 
vervoercorridors: ontwikkeling van 
innovatieve, intermodale en interoperabele 
regionale en nationale vervoersnetten, -
infrastructuren en -systemen in Europa; 
internalisering; uitwisseling van informatie 
tussen auto’s/schepen en 
vervoersinfrastructuur; optimalisering van 
de infrastructuurcapaciteit.

- Stimulering van de "modal shift" en 
bestrijding van de congestie van 
vervoercorridors: ontwikkeling van 
innovatieve, intermodale en interoperabele 
regionale en nationale vervoers- en 
logistieke netten, infrastructuren en 
systemen in Europa; internalisering; 
uitwisseling van informatie tussen 
auto’s/schepen en vervoersinfrastructuur; 
optimalisering van de 
infrastructuurcapaciteit.

Or. es

Motivering

Gezien de moeite die het kost om vooruitgang te boeken op het gebied van de intermodaliteit 
en gelet op de toename van de congestie is het dringend noodzakelijk op het niveau van de 
Unie en in nationaal en regionaal verband nieuwe logistieke systemen te ontwikkelen.
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Amendement ingediend door Inés Ayala Sender

Amendement 33
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 7. Vervoer (inclusief luchtvaart), Activiteiten, bullet 2, 

streepje 4 bis (nieuw)

- kwaliteit van de mobiliteit en tevredenheid 
van de gebruiker: verbetering van de 
diensten, netwerken en infrastructuren met 
als doel deze comfortabeler en 
aantrekkelijker te maken; perfectionering 
van de geïntegreerde systemen en een 
aanbod van diensten en capaciteiten dat is 
aangepast en de vraag van het individu en 
van specifieke groepen (ouderen, vrouwen, 
enz.).

Or. es

Motivering

Gezien de demografische veranderingen en de nieuwe behoeften aan mobiliteit in de huidige 
Europese samenleving moet worden geanticipeerd op veranderingen in de sensibiliteit en 
perceptie van de gebruikers van vervoer over land (comfort, voorkeuren ...).

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender

Amendement 34
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 7. Vervoer (inclusief luchtvaart), Activiteiten, bullet 

3 bis (nieuw)

• Nieuwe systemen ter verbetering van 
de efficiency en waarborging van de 
financiering van de TEN's en andere 
Europese mobiliteits- en 
vervoersprojecten: verbetering van 
innovatieve formules voor leningen en 
publiek-private partnerschappen op 
Europees niveau.

Or. es

Motivering

Het is dringend noodzakelijk om nieuwe pan-Europese infrastructurele voorzieningen tot 
stand te brengen en bestaande infrastructuur in stand te houden. Dit betekent dat innovatieve 
en doeltreffende formules voor de noodzakelijke financiering ontwikkeld moeten worden.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 35
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 8. Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen, Activiteiten, bullet 3

• Belangrijke tendensen in de 
maatschappij en hun gevolgen: 
voorbeelden hiervan zijn demografische 
veranderingen zoals vergrijzing en 
migratie; leefstijlen, werk, gezinnen, 
gendervraagstukken, gezondheid en de 
kwaliteit van het bestaan; criminaliteit; 
de rol van het bedrijfsleven in de 
diversiteit van de maatschappij en de 
bevolking, culturele interacties en 
vraagstukken in verband met de 
bescherming van grondrechten en de 
bestrijding van racisme en intolerantie.

• Belangrijke tendensen in de 
maatschappij en hun gevolgen: 
voorbeelden hiervan zijn demografische 
veranderingen zoals vergrijzing en 
migratie; de ontwikkeling van de regio's 
binnen de Europese werkelijkheid; 
leefstijlen, werk, gezinnen, 
gendervraagstukken, gezondheid en de 
kwaliteit van het bestaan; criminaliteit; 
de rol van het bedrijfsleven in de 
diversiteit van de maatschappij en de 
bevolking, culturele interacties en 
vraagstukken in verband met de 
bescherming van grondrechten en de 
bestrijding van racisme en intolerantie.

Or. el

Motivering

Tot de grote maatschappelijke tendensen, inclusief hun gevolgen, behoort, naast de 
demografische ontwikkelingen, ook de ontwikkeling van het Europa van de regio's.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 36
Bijlage I, IV Capaciteiten, alinea 1, streepje 5

- Dichter bij elkaar brengen van wetenschap 
en maatschappij voor de harmonieuze 
integratie van wetenschap en technologie in 
de Europese maatschappij

- Dichter bij elkaar brengen van wetenschap 
en maatschappij voor de harmonieuze 
integratie van wetenschap en technologie in 
de Europese maatschappij.

De bestaande voorlichtingsbureaus van de 
EU op nationaal of regionaal niveau 
opdragen aan de KMO's, de industrie en 
onderzoeksinstellingen die het  vragen alle 
nodige informatie inzake het 
kaderprogramma, het programma voor 
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concurrentievermogen en innovatie en de 
structuurfondsen te verstrekken. 

Or. en

Motivering

De bestaande voorlichtingsbureaus moeten richtsnoeren en informatie krijgen zodat zij de 
KMO's, de industrie en de onderwijsinstellingen van dienst kunnen zijn.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 37
Bijlage I, IV Capaciteiten, alinea 1, streepje 6

- Horizontale acties en maatregelen ter 
ondersteuning van internationale 
samenwerking.

- Horizontale acties en maatregelen ter 
ondersteuning van grensoverschrijdende, 
interregionale en internationale 
samenwerking.

Or. en

Motivering

Voor grensoverschrijdende en interregionale samenwerking dient hetzelfde principe te 
worden toegepast als voor internationale samenwerking.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 38
Bijlage I, IV Capaciteiten, alinea 1, streepje 6 bis (nieuw)

- stimulerende acties, met name. via het 
Kennisregio's-programma, waarvoor de 
reguliere financiering kan worden 
overgenomen door de structuurfondsen.

Or. en

Motivering

Voor het Capaciteiten-programma, en met name het Kennisregio's-programma, moet het 
mogelijk zijn dat de structuurfondsen achteraf in financiering voorzien.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 39
Bijlage I, IV Capaciteiten, Onderzoeksinfrastructuren, Achtergrond, alinea 3

De EU kan en moet als katalysator en 
hefboom fungeren bij het tot stand brengen 
van een bredere en efficiëntere toegang tot, 
en gebruik van de in de verschillende 
lidstaten bestaande infrastructuren, door het 
stimuleren van de ontwikkeling van deze 
infrastructuren op gecoördineerde wijze en 
door het bevorderen van de totstandbrenging 
van nieuwe onderzoeksinfrastructuren van 
pan-Europees belang op middellange en 
lange termijn.

De EU kan en moet als katalysator en 
hefboom fungeren bij het tot stand brengen 
van een bredere en efficiëntere toegang tot, 
en gebruik van de in de verschillende 
lidstaten bestaande infrastructuren, door het 
stimuleren van de ontwikkeling van deze 
infrastructuren op gecoördineerde wijze en 
door het bevorderen van de totstandbrenging 
van nieuwe onderzoeksinfrastructuren van 
pan-Europees belang op middellange en 
lange termijn. Extra aandacht moet gaan 
naar de behoeften van de 
convergentieregio's en de ultraperifere 
regio's. Wanneer projecten uit deze regio's 
worden geselecteerd moet een 
gedifferentieerd steunpercentage worden 
toegepast. 

Or. en

Motivering

In de context van onderzoeksinfrastructuren moet extra aandacht worden besteed aan de 
bijzondere omstandigheden in de convergentieregio's en de ultraperifere regio's.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 40
Bijlage I, IV Capaciteiten, Onderzoeksinfrastructuren, Activiteiten, bullet 2, streepje 1

- bouw van nieuwe infrastructuren en 
belangrijke moderniseringen van bestaande 
infrastructuren ter bevordering van de 
totstandbrenging van nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren, op basis van de 
werkzaamheden van met name het ESFRI ; 
beslissingen in dit verband kunnen hun 
grondslag vinden in artikel 171 van het 
Verdrag of in de besluiten tot vaststelling 
van de specifieke programma’s in 

- bouw van nieuwe infrastructuren en 
belangrijke moderniseringen van bestaande 
infrastructuren ter bevordering van de 
totstandbrenging van nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren, op basis van de 
werkzaamheden van met name het ESFRI en 
rekening houdende met de behoeften van 
onderzoekers in de convergentieregio's en 
de perifere regio's op het gebied van 
plaatselijke onderzoekinfrastructuur van 
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overeenstemming met artikel 166 van het 
Verdrag.

hoog niveau; beslissingen in dit verband 
kunnen hun grondslag vinden in artikel 171 
van het Verdrag of in de besluiten tot 
vaststelling van de specifieke programma’s 
in overeenstemming met artikel 166 van het 
Verdrag.

Or. el

Motivering

Het is heel belangrijk dat nieuwe infrastructuur van hoog niveau wordt gebouwd of bestaande 
wordt opgewaardeerd in landen en/of regio's die daarover niet beschikken voor hun 
onderzoekers, door middel van hun integratie in de 'road map' van ESFRI voor Europese 
onderzoekinfrastructuur die communautaire steun behoeven.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 41
Bijlage I, IV Capaciteiten, Onderzoeksinfrastructuren, Activiteiten, bullet 2, laatste zin

Voor wat de aanleg van nieuwe 
infrastructuren betreft wordt voor een 
efficiënte coördinatie van de communautaire 
financiële instrumenten, met name het 
kaderprogramma en de Structuurfondsen, 
gezorgd.

Voor wat de aanleg van nieuwe 
infrastructuren betreft wordt voor een 
efficiënte coördinatie van de communautaire 
financiële instrumenten, met name het 
kaderprogramma en de Structuurfondsen, 
gezorgd, met name rekening houdende met 
de noodzaak van convergentie van de 
regio's die niet beschikken over geëigende 
onderzoekinfrastructuren met de regio's die 
op onderzoekgebied wel ontwikkeld zijn.

Or. el

Motivering

De financiering van de bouw van nieuwe onderzoekinfrastructuren met middelen van zowel 
het kaderprogramma, als de Structuurfondsen houdt in dat ook in het kaderprogramma 
rekening houden moet worden met de factor regionale convergentie, zodat de 
convergentieregio's die niet beschikken over geëigende onderzoekinfrastructuren niet nog 
verder gaan 'divergeren' met de regio's die op onderzoekgebied wel ontwikkeld zijn.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 42
Bijlage I, IV Capaciteiten, Onderzoek ten behoeve van KMO’s, Activiteiten, alinea 2 bis 

(nieuw)

De structuurfondsenverordening biedt de 
mogelijkheid om financiële steun te 
verstrekken voor streunregelingen voor 
KMO's, gelijk aan het systeem van 
kennisvouchers dat momenteel in een 
aantal lidstaten in gebruik is. Het systeem 
van kennisvouchers is een van de 
initiatieven die de lidstaten kunnen nemen 
om de onderzoekscapaciteit van de KMO's 
te ontwikkelen.

Or. en

Motivering

Dit amendement introduceert de mogelijkheid voor lidstaten en regio's om gebruik te maken 
van de structuurfondsen op dezelfde manier als kennisvouchers worden gebruikt in een aantal 
lidstaten en zoals is voorgesteld in de resolutie van het EP over het Europees fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO).

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 43
Bijlage I, IV Capaciteiten, Kennisregio's, Achtergrond, alinea 1, zin 1

Regio’s worden in toenemende mate erkend 
als belangrijke spelers in het onderzoeks- en 
ontwikkelingslandschap van de EU. 
Onderzoeksbeleid en -activiteiten op 
regionaal niveau steunen vaak op de 
ontwikkeling van “clusters” die publieke en 
private actoren verenigen.

Regio’s worden in toenemende mate erkend 
als belangrijke spelers in het onderzoeks- en 
ontwikkelingslandschap van de EU. 
Onderzoeksbeleid en -activiteiten op 
regionaal, interregionaal en 
grensoverschrijdend niveau steunen vaak op 
de ontwikkeling van “clusters” die publieke 
en private actoren verenigen.

Or. en

Motivering

Binnen het regionaal beleid hebben grensoverschrijdende en interregionale maatregelen 
aparte kenmerken en zijn zij van bijzonder belang voor de integratie van de EU, aangezien 
met deze maatreglen beoogd wordt de grenzen van de lidstaten te overschrijden.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 44
Bijlage I, IV Capaciteiten, Kennisregio's, Achtergrond, alinea 1, zin 2

De pilootactie "Kennisregio’s" heeft de 
dynamiek van deze ontwikkeling en de 
noodzaak van ondersteuning en stimulering 
van de ontwikkeling van dergelijke 
structuren aangetoond.

De pilootactie "Kennisregio’s" heeft de 
dynamiek van deze ontwikkeling en de 
noodzaak van ondersteuning en stimulering 
van de ontwikkeling van dergelijke 
structuren aangetoond. Nauwere coördinatie 
met de ERA-NET-regeling zal het nieuwe 
Kennisregio's-project verbeteren.

Or. en

Motivering

De ERA-NET-regeling voorziet reeds in regionale samenwerking. Kennisregio's-acties 
moeten het regionale element in de ERA-NET-acties  zoveel mogelijk aanvullen.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 45
Bijlage I, IV Capaciteiten, Kennisregio's, Achtergrond, alinea 2 bis (nieuw)

Er moet aandacht worden besteed aan het 
specifieke geval van samenwerking tussen 
grensregio's, zoals dat ook is gebeurd in de 
Interreg III-programma's en zoals is 
vastgelegd in de bepalingen inzake de 
territoriale doelstellingen. Het 
Kennisregio's-programma moet 
oplossingen omvatten voor 
grensoverschrijdende problemen alsook 
mechanismen om grensoverschrijdende 
regionale samenwerking op gebied van 
onderzoek aan te moedigen ongeacht of de 
betrokken regio's onder de 
convergentiedoelstelling dan wel onder de 
doelstelling regionaal 
concurrentievermogen vallen.

Or. en
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Motivering

Binnen het regionaal beleid heeft het grensoverschrijdend regionaal beleid aparte kenmerken 
en is het van bijzonder belang voor de integratie van de EU.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 46
Bijlage I, IV Capaciteiten, Kennisregio's, Activiteiten, alinea 2

In de context van de specifieke activiteit 
"Kennisregio’s" worden synergieën 
nagestreefd met het regionaal beleid van de 
EU, met name met betrekking tot de 
convergentieregio’s en ultraperifere 
regio's.

In de context van de specifieke activiteit 
"Kennisregio’s" worden synergieën 
nagestreefd met het regionaal beleid van de 
EU, met betrekking tot de prioriteiten die 
zijn vastgelegd door de Europese 
Commissie in de wetgeving inzake de 
structuurfondsen.

Or. en

Motivering

De  specifieke verwijzingen naar convergentieregio's en ultraperifere regio's schrappen en 
deze vervangen door de prioriteiten die zijn neergelegd in de algemene benaming "de 
wetgeving inzake de structuurfondsen" sluit beter aan bij de logica van de paragraaf inzake 
doelstellingen  van het hoofdstuk Kennisregio's.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 47
Bijlage I, IV Capaciteiten, Kennisregio's, Activiteiten, alinea 2

In de context van de specifieke activiteit 
"Kennisregio’s" worden synergieën 
nagestreefd met het regionaal beleid van de 
EU, met name met betrekking tot de 
convergentieregio’s en ultraperifere regio's.

In de context van de specifieke activiteit 
"Kennisregio’s" worden synergieën 
nagestreefd met het regionaal beleid van de 
EU, met name met betrekking tot de 
convergentieregio’s en ultraperifere regio's.

In het kader van deze synergieën zullen 
aanvullende financiële middelen worden 
aangeboord van de Structuurfondsen en 
eventueel de Europese Investeringsbank 
voor steun voor regionale structuren voor 
overdracht van technologie, in het 
bijzonder wetenschaps- en 
technologieparken, innovatiekernen en -
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zones, incubatoren en technocentra.

Or. el

Motivering

Het staat vast dat er een gat bestaat in het tussenliggende stadium van de overdracht van 
technologie, d.w.z. tussen de afronding van het zuivere onderzoekwerk en de duidelijkheid 
omtrent de economische levensvatbaarheid van het onderzoekresultaat. Er bestaan 
ondertussen veel regionale structuren die helpen bij de overdracht van technologie, maar 
deze ondervinden serieuze financieringsproblemen. Het gecombineerde gebruik van de 
middelen voor onderzoek en die van de Structuurfondsen, eventueel aangevuld met middelen 
van de EIB, is derhalve van groot belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen van 
het kaderprogramma.

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 48
Bijlage I, IV Capaciteiten, Kennisregio's, Activiteiten, alinea 2 bis (nieuw)

Deze synergie is niet bedoeld voor de 
financiering van dezelfde subsidiabele 
uitgaven en moet het gedecentraliseerde 
beheer van het distributiemechanisme van 
het regionaal beleid van de EU 
veiligstellen. De subsidiëring van 
onderzoek en innovatie door de 
structuurfondsen zal geconcentreerd 
worden op
1) onderzoekinfrastructuur 
(innovatiecentra, technologieparken, enz.),
2) innovatieve projecten (overdracht van 
technologie, informatietechnologieën, 
startups, toegepast-onderzoekprojecten, 
omzetting van onderzoekresultaten in 
proef- of prototypeprojecten), en
3) het innovatieklimaat (subsidiëring van 
kleine en middelgrote ondernemingen die 
niet onder het zevende kaderprogramma en 
het programma Concurrentievermogen en 
Innovatie vallen).

Or. el
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Motivering

Het amendement van de rapporteur is heel juist; er moet evenwel ook melding worden 
gemaakt van de omzetting van onderzoekresultaten in proef- of prototypeprojecten).

Amendement ingediend door Stavros Arnaoutakis

Amendement 49
Bijlage I, IV Capaciteiten, Kennisregio's, Activiteiten, alinea 2 ter (nieuw)

Er wordt ook gestreefd naar synergie met 
het programma Concurrentievermogen en 
Innovatie teneinde de regionale 
commercialisering van O&O te bevorderen 
in samenwerking met de industrie en de 
privésector in het algemeen.

Or. el

Motivering

Het amendement van de rapporteur is heel juist, maar er dient ook melding te worden 
gemaakt van de samenwerking met de privésector in het algemeen, naast die met de industrie.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 50
Bijlage I, IV Capaciteiten, Onderzoekspotentieel, Activiteiten, bullet 1 bis (nieuw)

• ondersteuning van bestaande en 
nieuwe excellentiecentra in de 
convergentie- en perifere regio's van de 
EU, inclusief hun 'sturing' door 
partnerorganisaties van een hoog 
onderzoekniveau tot het moment 
waarop de geselecteerde centra in de 
convergentieregio's over voldoende 
kritische massa aan onderzoekers 
beschikken.

Or. el

Motivering

De aard van onderzoek en het uitbreidingsstadium waarin de Unie zich bevindt, maken dat 
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het (hoogwaardig) onderzoekpotentieel erg verspreid is en met name ook geïsoleerd is in de 
arme regio's.  Vandaar ook dat gewerkt moet worden aan bevordering van de mobiliteit van 
dit potentieel naar de bestaande Europese excellentiecentra, en dat steun moet worden 
verleend aan zowel bestaande, als nieuwe excellentiecentra in de convergentieregio's en de 
perifere regio's van de EU.

Amendement ingediend door Brigitte Douay

Amendement 51
Bijlage I, IV Capaciteiten, Onderzoekspotentieel, Activiteiten, alinea 2

Er worden sterke synergieën nagestreefd met 
het regionaal beleid van de EU. Acties in het 
kader van deze rubriek zullen behoeften en 
kansen identificerendiede 
onderzoekscapaciteiten van opkomende en 
bestaande centra van excellentie in 
convergentieregio’s versterken en waarin de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
kunnen tegemoet komen.

Er worden sterke synergieën nagestreefd met 
het regionaal beleid van de EU. Acties in het 
kader van deze rubriek zullen behoeften en 
kansen identificerendiede 
onderzoekscapaciteiten van opkomende en 
bestaande centra van excellentie in 
convergentieregio’s versterken en waarin de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
kunnen tegemoet komen. Het begrip 
excellentie mag echter niet gelijk worden 
gesteld met high-tech alleen: ook 
traditionele sectoren moeten in aanmerking 
kunnen komen voor steun in regio's waar 
het onderzoek minder een rol speelt.

Or. fr

Motivering

Het streven naar synergie met het regionaal beleid impliceert dat alle sectoren in aanmerking 
moeten kunnen komen voor steun uit de middelen van het zevende kaderprogramma. 
Speerpuntsectoren worden sterk gestimuleerd, maar ook de meer tradiotionele sectoren, die 
veel werkgelegenheid bieden, moeten gesteund kunnen worden.

Amendement ingediend door Gerardo Galeote Quecedo en Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 52
Bijlage III, Financieringssystemen, Acties onder contract, letter a), punt 5

5. Ondersteuning van opleiding en 
loopbaanontwikkeling van onderzoekers, 
overwegend gebruikt voor de uitvoering van 
de Marie Curie-acties.

Ondersteuning van opleiding en 
loopbaanontwikkeling van onderzoekers met 
het oog op de uitvoering van de Marie 
Curie-acties. De middelen van de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds 
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moeten gedeeltelijk worden besteed aan de 
opleiding van onderzoekers. Het beheer van 
deze middelen wordt toevertrouwd aan 
sociale centra of vertegenwoordigers met 
ervaring op het gebied van onderzoek.

Or. es

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 53
Bijlage III, Financieringssystemen, Acties onder contract, letter a), punt 6 bis (nieuw)

6 bis. Versterking en volledige benutting 
van het onderzoekpotentieel van de 
Europese regio's
Vereenvoudiging van de toegang tot 
financiering voor regionale 
'onderzoekconsortia' en voor het 
onderzoekpotentieel van de 
convergentieregio's en de perifere regio's 
van de EU. In het kader van het bedoelde 
mechanisme kunnen aanvullende middelen 
worden gegenereerd van de 
Structuurfondsen en de Europese 
Investeringsbank in de vorm van leningen, 
kredieten, risicokapitaal, garanties, 
kredietportefeuilles, alsook steun voor 
organisatorische en technische 
capaciteiten.

Or. el

Motivering

De expertise van de EIB bij het beheer van het mechanisme voor risicospreiding is van groot 
nut voor de verbreding van de financiële ondersteuning van Europees onderzoek. 
Mechanismen voor indirecte financiële ondersteuning zijn nodig, niet alleen voor grote 
onderzoekprojecten (met name gemeenschappelijke technologische initiatieven) zoals bepaald 
in het nieuwe mechanisme 'financieringsfacilitering risicispreiding', maar ook voor 
ondersteuning van regionale onderzoek- en innovatiestructuren en het onderzoekpotentieel 
van de Europese regio's.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 54
Bijlage III, Financieringssystemen, Acties onder contract, letter b), alinea 2

De Gemeenschap voert de 
financieringssystemen uit in 
overeenstemming met de bepalingen van de 
ingevolge artikel 167 van het Verdrag 
vastgestelde verordening, de relevante 
staatssteuninstrumenten, met name het 
communautaire kader voor staatssteun voor 
onderzoek en ontwikkeling, alsmede de 
internationale regels op dit gebied. In 
overeenstemming met dit internationale 
kader moeten de schaal en de vorm van de 
financiële deelneming per geval kunnen 
worden aangepast, met name indien 
financiering uit andere bronnen van de 
publieke sector beschikbaar is, inclusief 
andere bronnen van communautaire 
financiering zoals de Europese 
Investeringsbank (EIB).

De Gemeenschap voert de 
financieringssystemen uit in 
overeenstemming met de bepalingen van de 
ingevolge artikel 167 van het Verdrag 
vastgestelde verordening, de relevante 
staatssteuninstrumenten die zijn toegespitst 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten, met 
name het communautaire kader voor 
staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling, 
alsmede de internationale regels op dit 
gebied. In overeenstemming met dit 
internationale kader moeten de schaal en de 
vorm van de financiële deelneming per geval 
kunnen worden aangepast, met name indien 
financiering uit andere bronnen van de 
publieke sector beschikbaar is, inclusief 
andere bronnen van communautaire 
financiering zoals de Europese 
Investeringsbank (EIB).

Or. en

Motivering

De nieuwe door de Europese Commissie voorgestelde verordeningen inzake staatssteun 
voorzien specifiek in een accentverschuiving naar onderzoeks- en innovatieactiviteiten in de 
lidstaten.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 55
Bijlage III, Financieringssystemen, Acties onder contract, letter b), alinea 4

Bij deelnemers aan een actie onder contract 
die gevestigd zijn in een regio met een 
ontwikkelingsachterstand 
(convergentieregio’s en ultraperifere 
regio’s1) wordt aanvullende financiering uit 
de Structuurfondsen gemobiliseerd telkens 
waar dat mogelijk en nodig is. Bij 
deelneming van entiteiten uit de kandidaat-
lidstaten kan onder soortgelijke voorwaarden 

Bij deelnemers aan een actie onder contract 
die gevestigd zijn in een regio wordt 
aanvullende financiering uit de 
Structuurfondsen gemobiliseerd telkens 
waar dat mogelijk en nodig is, rekening 
houdend met de behoeften van de 
betrokken regio's. Dit moet gebeuren in 
overeenstemming met de prioriteiten die 
zijn vastgelegd in de nationale 
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een extra bijdrage uit de financiële 
pretoetredingsinstrumenten worden 
verstrekt. De gedetailleerde 
financieringsregelingen voor acties in het 
kader van het onderdeel 
"onderzoeksinfrastructuren" van het 
programma "Capaciteiten" van het zevende 
kaderprogramma worden vastgesteld met het 
oog op het verzekeren van effectieve 
complementariteit tussen communautaire 
onderzoeksfinanciering en andere EU- en 
nationale instrumenten, met name de 
Structuurfondsen.
_____________
1 Convergentieregio's zijn de regio's bedoeld in 
artikel 5 van het voorstel verordening van de Raad 
houdende algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds - COM(2004) 
492. Daartoe behoren de 
“convergentie”doelstellingsregio's, de voor 
financiering uit het Cohesiefonds in aanmerking 
komende regio's en de ultraperifere regio’s.

programma's alsook met de prioriteiten van 
de Commissie inzake de implementatie van 
de structuurfondsen. Bij deelneming van 
entiteiten uit de kandidaat-lidstaten kan 
onder soortgelijke voorwaarden een extra 
bijdrage uit de financiële 
pretoetredingsinstrumenten worden 
verstrekt. De gedetailleerde 
financieringsregelingen voor acties in het 
kader van het onderdeel 
"onderzoeksinfrastructuren" van het 
programma "Capaciteiten" van het zevende 
kaderprogramma worden vastgesteld met het 
oog op het verzekeren van effectieve 
complementariteit tussen communautaire 
onderzoeksfinanciering en andere EU- en 
nationale instrumenten, met name de 
Structuurfondsen.

Or. en


