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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007 tot 2013) 
(COM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

(medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0119)1,

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 166, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan de 
Commissie het voorstel aan het Parlement heeft voorgelegd (C6-0099/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie vervoer en toerisme 
(A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie het Parlement opnieuw te raadplegen wanneer zij voornemens 
mocht zijn het voorstel in belangrijke mate te wijzigen of door een andere tekst te 
vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Om op effectievere wijze particulier 
kapitaal aan te trekken en te zorgen dat 
onderzoek en ontwikkeling de meest 
doeltreffende bijdrage leveren aan de 
verbetering van het 
concurrentievermogen van Europa, 
dienen binnen het kaderprogramma 
vroegtijdig in het onderzoeksproces 

  
1 Nog niet verschenen in het PB.
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geschikte maatregelen te worden 
genomen ter bescherming van de 
intellectuele eigendomsrechten.

Motivering

Het is van belang dat de resultaten van in de Europese Unie gefinancierd en geproduceerd 
onderzoek en ontwikkeling worden omgezet in inkomsten binnen de Unie. Daarom moeten we 
ervoor zorgen dat de onderzoeksresultaten doeltreffend worden beschermd met geschikte 
juridische instrumenten. 

Amendement 2
Overweging 13

(13) In het kader van "Ideeën" moeten 
activiteiten worden uitgevoerd door een 
Europese Onderzoeksraad ("ERC"), die 
een hoge mate van autonomie moet 
genieten.

(13) In het kader van "Ideeën" moeten 
activiteiten worden uitgevoerd door een 
Europese Onderzoeksraad ("ERC"), een 
juridisch onafhankelijk orgaan dat zal 
worden opgericht op grond van artikel 
171 van het Verdrag na een korte 
overgangsperiode die door de Commissie 
en een Wetenschappelijke Raad wordt 
beheerd. De ERC moet jegens zijn 
geldverstrekkers rekenplichtig zijn, maar 
autonoom zijn in zijn werkzaamheden en 
in de selectie van onderzoeksprojecten.

Motivering

De Groep van deskundigen voor de Europese Onderzoeksraad, onder leiding van Federico 
Mayor, heeft in zijn verslag duidelijk aangegeven dat "de ERC moet fungeren als een 
autonoom orgaan, dat zijn basisdeskundigheid ontleent aan de internationale 
onderzoeksgemeenschap. Het is niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk om het vermogen 
van de onderzoeksgemeenschap tot zelfbestuur te benutten. Dit is essentieel als de ERC 
binnen de onderzoeksgemeenschap en de maatschappij als geheel vertrouwen en 
geloofwaardigheid wil opbouwen". Het Europees Parlement steunt deze aanbeveling ten volle 
en is vast van mening dat de verlangde autonomie alleen kan worden verwezenlijkt wanneer 
zowel de wetenschappelijke beslissingen als het beheer werkelijk onafhankelijk van de 
Europese Commissie, de Raad en het Parlement plaatsvinden. Daarom moet de ERC worden 
opgericht op grond van artikel 171 van het EG-verdrag.

Tegelijkertijd moet de ERC echter rekenplichtig zijn jegens de Europese Unie en de overige 
geldverstrekkers, niet alleen ten aanzien van de ontvangen en uitgekeerde middelen, maar ook 
ten aanzien van zijn subsidiecriteria, prioriteiten en acties.
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Amendement 3
Overweging 18 bis (nieuw)

(18 bis) Het zevende kaderprogramma 
moet streven naar onderlinge synergie en 
complementariteit met het
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, de 
structuurfondsen en andere 
communautaire programma's.

Motivering

Dit is bedoeld om een van de grootste zwakke punten van Europa te boven te komen, namelijk 
de"Europese paradox" waarbij fantastische wetenschappelijke kennis wordt geproduceerd 
zonder dat er voldoende capaciteit bestaat om deze kennis om te zetten in innovatie en in 
commerciële producten. Om deze reden moet de integratie tussen KP7, structuurfondsen en 
programma's in het kader van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie 
worden bevorderd.

Amendement 4
Overweging 18 ter (nieuw)

(18 ter) Van bijzondere relevantie voor het 
industriële onderzoek zijn de Europese 
technologieplatforms (TP's) en de 
gezamenlijke technologie-initiatieven. De 
TP's kunnen verder worden uitgewerkt tot 
algemene instrumenten voor de 
bevordering van het
concurrentievermogen van Europa.

Motivering

De TP's moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling van Barcelona, dat 
tweederde van de 3 % van het BBP die aan onderzoek wordt besteed afkomstig moet zijn van 
particuliere investeerders. Wanneer ze eenmaal voldoende volgroeid zijn, moeten de TP's 
worden beschouwd als kandidaten voor de ontwikkeling van gezamenlijke technologie-
initiatieven voor bepaalde onderdelen van hun onderzoeksgebied.

Amendement 5
Overweging 18 quater (nieuw)

(18 quater) De participatie van het 
bedrijfsleven en de commerciële 
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exploitatie van wetenschappelijke kennis 
en technische vaardigheden zijn 
belangrijke factoren die ervoor kunnen 
zorgen dat het kaderprogramma een 
bijdrage levert aan de agenda van 
Lissabon en de stimulering van groei en 
banen.

Motivering

Dit is bedoeld om een van de grootste zwakke punten van Europa te boven te komen, namelijk 
de "Europese paradox", waarbij fantastische wetenschappelijke kennis wordt geproduceerd 
zonder dat er voldoende capaciteit bestaat om deze kennis om te zetten in innovatie en in 
commerciële producten. Om deze reden moet de integratie tussen KP7 en programma's in het 
kader van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie worden bevorderd.

Amendement 6
Overweging 20

(20) Rekening houdend met de evaluatie 
halverwege van het gebruik van nieuwe 
instrumenten op grond van het zesde 
kaderprogramma en de 
vijfjarenbeoordeling van het 
kaderprogramma is een nieuwe benadering 
gedefinieerd die het mogelijk moet maken 
dat de beleidsdoelstellingen van het 
onderzoeksbeleid van de EU 
gemakkelijker, efficiënter en flexibeler 
worden bereikt. Hiertoe moet, om de 
verschillende acties te ondersteunen, alleen 
of in combinatie een kleiner geheel van 
eenvoudiger "financieringssystemen" 
worden gebruikt die meer flexibiliteit en 
vrijheid bieden.

(20) Rekening houdend met de evaluatie 
halverwege van het gebruik van nieuwe 
instrumenten op grond van het zesde 
kaderprogramma en de 
vijfjarenbeoordeling van het 
kaderprogramma is een nieuwe benadering 
gedefinieerd die het mogelijk moet maken 
dat de beleidsdoelstellingen van het 
onderzoeksbeleid van de EU 
gemakkelijker, efficiënter en flexibeler 
worden bereikt. Hiertoe moet, om de 
verschillende acties te ondersteunen, alleen 
of in combinatie een kleiner geheel van 
eenvoudiger "financieringssystemen"
worden gebruikt die meer flexibiliteit en 
vrijheid bieden, en moet aan de 
deelnemers een grotere autonomie 
worden gegund bij het beheer.

Motivering

Vereenvoudiging van de subsidieregelingen is beslist nodig om de deelname aan het 
kaderprogramma te stimuleren, met name voor kleine groepen en KMO's. Dit moet gelden in 
alle fasen van een onderzoeksactie, van de indiening van een voorstel tot het beheer van het 
project. Hiertoe moet aan de deelnemers de keuze worden gelaten tussen een aantal, door de 
Commissie goed te keuren, opties voor het administratieve en wetenschappelijke beheer van 
de onderzoeksactie, mits de financiële verantwoording is gewaarborgd.
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Amendement 7
Overweging 24 bis (nieuw)

(24 bis) Het kaderprogramma is essentieel 
voor de verwezenlijking van het 
strategische doel van Lissabon, om van 
Europa de meest concurrerende en 
dynamische kenniseconomie ter wereld te 
maken. De kennisdriehoek - onderwijs,
onderzoek en innovatie - wordt erkend als 
een van de belangrijkste instrumenten om 
deze doelstelling te verwezenlijken.

Amendement 8
Overweging 25 bis (nieuw)

(25 bis) Bijzondere aandacht zal worden 
geschonken aan jonge onderzoekers, om 
hun wetenschappelijke loopbaan te 
vergemakkelijken in de meest productieve 
periode van hun leven. Jonge 
onderzoekers moeten een van de 
belangrijkste drijvende krachten achter de 
wetenschap in Europa worden. In dit 
verband moeten concrete maatregelen 
worden genomen in alle activiteiten van 
het kaderprogramma binnen de 
programma's "samenwerking", "ideeën" 
en "mensen".

Motivering

Europa heeft tegen 2010 700 000 jonge onderzoekers nodig om het streefdoel van 3 % 
investeringen in onderzoek te kunnen halen. De steun voor jonge onderzoekers in dit voorstel 
gaat echter niet verder dan intentieverklaringen. Bijzondere aandacht evenals duidelijke actie 
is noodzakelijk, niet alleen gezien het verwachte spectaculaire demografische tekort aan 
onderzoekers van Europese herkomst, maar ook om aantrekkelijke concurrerende 
voorwaarden te creëren voor jonge wetenschappers van overal ter wereld en om het 
concurrentievermogen van het Europese onderzoeksstelsel te verbeteren. De middelen van de 
EU moeten worden gebruikt om de meest getalenteerde jonge onderzoekers te steunen, het 
aantal proefschriftstudenten te vergroten en het proces van de braindrain te vertragen.
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Amendement 9
Overweging 28 bis (nieuw)

(28 bis) De doelstellingen van 
vereenvoudiging van de procedures en 
vergemakkelijking van de toegang voor de 
deelnemers maken integraal deel uit van 
dit kaderprogramma en de 
tenuitvoerlegging ervan.

Amendement 10
Overweging 29 bis (nieuw)

(29 bis) De taken en 
verantwoordelijkheden van de door de 
Commissie voorgestelde nieuwe 
uitvoerende agentschappen voor de 
administratie en het beheer van 
ondersteunende acties ten behoeve van 
mobiliteit en KMO's zullen in de regels 
voor deelname duidelijk worden 
afgebakend.

Motivering

Gevaar van conflicterende bevoegdheden tussen de betrokken instellingen. Kritische 
beoordeling van uitbreiding van het aantal agentschappen door het Europees Parlement.

Amendement 11
Artikel 2, lid 2, onder i)

(i) Veiligheid en ruimtevaart. (i) Veiligheid;

Motivering

Omdat er weinig duidelijke verbanden zijn tussen ruimtevaart en veiligheid, dienen deze als 
afzonderlijk onderwerpen te worden behandeld. 

Amendement 12
Artikel 2, lid 2, onder i bis) (nieuw)
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i bis) Ruimtevaart.

Motivering

Omdat er weinig duidelijke verbanden zijn tussen ruimtevaart en veiligheid, dienen deze als 
afzonderlijk onderwerpen te worden behandeld.

Amendement 13
Artikel 7, lid 1

1. Uiterlijk in 2010 verricht de Commissie, 
bijgestaan door externe deskundigen, een 
tussentijdse evaluatie van dit 
kaderprogramma en de specifieke 
programma's ervan in termen van de 
kwaliteit van de lopende 
onderzoeksactiviteiten en voortgang in de 
zin van de doelstellingen. 

1. De Commissie bewaakt de 
tenuitvoerlegging van het 
kaderprogramma en de specifieke 
programma's ervan op permanente en 
systematische basis, brengt regelmatig 
verslag uit van de resultaten van deze 
bewaking en publiceert deze. Tweemaal 
tijdens de duur van het programma, in 
2009 en in 2011, verricht de Commissie, 
bijgestaan door externe deskundigen, een 
tussentijdse evaluatie van dit 
kaderprogramma en de specifieke 
programma's ervan, voortbouwend op de 
evaluatie ex post van het zesde 
kaderprogramma. Deze evaluatie heeft 
betrekking op de kwaliteit van de lopende 
onderzoeksactiviteiten evenals de kwaliteit 
van de uitvoering en het beheer en de 
voortgang in de zin van de doelstellingen.
De resultaten met betrekking tot de 
effectiviteit van nieuwe acties en 
constructies, met name de ERC en 
gezamenlijke technologie-initiatieven,
evenals de resultaten van de 
vereenvoudigingsprocedures, moeten 
worden voorgelegd aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.
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Motivering

In KP7 worden talrijke nieuwe elementen geïntroduceerd. De werking hiervan moet in de 
loop van de 7 jaar worden geobserveerd en bijgesteld. In de eerdere kaderprogramma's was 
er sprake van één tussentijdse beoordeling voor een periode van 4 jaar; de vereiste van twee 
beoordelingen in 7 jaar is hier redelijk. Bovendien is het gezien de invoering van zo veel 
nieuwe instrumenten die nog geen duidelijke definitieve vorm hebben (zoals de ERC, de 
uitvoerende agentschappen, de gezamenlijke technologie-initiatieven) nodig dat reeds eerder 
een evaluatie plaatsvindt om eventueel correcties en aanpassingen te maken.

Amendement 14
Bijlage I, alinea 1 

Het zevende kaderprogramma wordt 
uitgevoerd om de in artikel 163 van het 
Verdrag beschreven algemene 
doelstellingen na te streven door, bouwend 
op een Europese onderzoeksruimte, bij te 
dragen tot de totstandbrenging van een 
kennismaatschappij. Het versterkt de 
excellentie in het wetenschappelijke en 
technologische onderzoek via de volgende 
vier programma's: samenwerking, ideeën, 
mensen en capaciteiten.

Het zevende kaderprogramma wordt 
uitgevoerd om de in artikel 163 van het 
Verdrag beschreven algemene 
doelstellingen na te streven door, bouwend 
op een Europese onderzoeksruimte, bij te 
dragen tot de totstandbrenging van een 
kennismaatschappij. Binnen het 
kaderprogramma zullen twee strategische 
lijnen worden ondersteund:

– ontwikkeling van 
fundamenteel/grensverleggend onderzoek

– ontwikkeling van toegepast onderzoek in 
nauwe samenwerking met het
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie om 
het concurrentievermogen van de 
Europese industrie te verbeteren.

De Europese Onderzoeksraad zal worden 
opgericht om de eerste doelstelling te 
realiseren en zal verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van de activiteiten van 
de EU op het gebied van het fundamenteel 
onderzoek.

De tweede doelstelling zal worden 
gerealiseerd via een nauwere integratie 
van de onderzoeksfase met de 
demonstratiefase en met de 
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commercialisatiefase, welke onder de 
werking van het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie zal 
vallen. Hierbij zal rekening worden 
gehouden met de bijzondere rol van de 
KMO's, in de vorm van specifieke 
maatregelen.

De Europese technologieplatforms zullen 
een belangrijke rol vervullen bij de 
ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte en de verwezenlijking 
van de strategie van Lissabon. Het 
kaderprogramma zal de perfectie in het 
wetenschappelijk en technologisch 
onderzoek versterken via de onderstaande 
vier programma's: "Samenwerking", 
"Ideeën", "Mensen" en "Capaciteiten".

Motivering

Er moeten duidelijke uitspraken worden gedaan met betrekking tot de doelstellingen en 
actielijnen van KP7. KP7 richt zich op de ontwikkeling van "vleugels" en de verbreding van 
het werkingsgebied van de acties: enerzijds fundamenteel en grensverleggend onderzoek en 
anderzijds toegepast onderzoek, demonstratie en nauwere integratie met innovatie-
activiteiten.

Er moet doeltreffende en intensieve steun worden verleend aan de Europese industrie, met 
name aan KMO's. Het essentiële strategische onderdeel van deze steun zal worden gevormd 
door de Europese technologische initiatieven. Toch bestaat er een risico dat KP7 zo verstrikt 
raakt in grote initiatieven dat de KMO's worden vergeten. Symptomen hiervan zijn reeds nu 
zichtbaar, zoals het succespercentage van de CRAFT-projecten, dat ongeveer 10 % is; hier 
moeten beslist specifieke maatregelen worden genomen.

Amendement 15
Bijlage I, alinea 1 bis (nieuw)

Rekening houdend met de verschillen in 
de personeelskosten moet Europa 
vollediger werk maken van het potentieel 
van meer excellent onderzoek tegen 
geringere kosten. Hoewel de 
wetenschappelijke excellentie het 
voornaamste beoordelingscriterium blijft 
voor door het kaderprogramma 
bekostigde acties, zullen waar mogelijk 
ook overwegingen van kostenefficiëntie 
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worden meegenomen.

Motivering

Er moet alles aan worden gedaan om de resultaten van het programma te maximaliseren. De 
totstandbrenging van de Europese onderzoeksruimte vereist dat partners uit verschillende 
landen en regio's samen aan onderzoeksprojecten werken, zowel vanuit de zogenaamde 
kernlanden als vanuit de minder ontwikkelde landen, waaronder de convergentieregio's. Dit 
zal een nieuwe dimensie verlenen aan het creëren van Europese toegevoegde waarde in 
projecten en een gelijke deelname en volledige integratie van de partners waarborgen.

Amendement 16
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", alinea 3, inleidende formule

De voor EU-actie vastgestelde negen
thema's zijn de volgende:

De voor EU-actie vastgestelde tien thema's 
zijn de volgende:

Motivering

Een gevolg van de opsplitsing van veiligheid en ruimtevaart in afzonderlijke thema's.

Amendement 17
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", alinea 3, punt (9)

(9) Veiligheid en ruimtevaart (9) Veiligheid
(9 bis) Ruimtevaart

Motivering

Een gevolg van de opsplitsing van veiligheid en ruimtevaart in twee afzonderlijke thema's.

Amendement 18
Bijlage I, hoofdstuk 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 het 
waarborgen van een doeltreffende 
coördinatie tussen de thematische 
gebieden en wetenschappelijke terreinen 
die themaoverschrijdend zijn.

Motivering 

Met het oog op het multidisciplinaire karakter moet er ook sprake kunnen zijn van speciale 
gezamenlijke uitnodigingen of speciale acties die betrekking hebben op meer dan één 
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thematisch onderzoeksgebied.

Amendement 19
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", alinea 8 bis (nieuw)

Om de Europese technologieplatforms tot 
een succes te maken is een toegewijde 
deelname van financiële instellingen van 
het grootste belang, omdat de 
verkoopbaarheid en de beschikbaarheid 
van risicokapitaal de belangrijkste 
factoren zijn voor het samenbrengen van 
onderzoek en innovatie.

De Europese technologieplatforms zullen 
gunstige voorwaarden scheppen voor 
investeringen door individuele 
ondernemingen in specifieke 
onderzoeksprojecten ter verbetering van 
hun concurrentievermogen, waardoor 
sprongsgewijze vooruitgang mogelijk 
wordt in synergie met productinnovatie.
Deze onderzoeksprojecten zullen 
concurrerend van aard zijn en kunnen 
worden gesubsidieerd op grond van het 
kaderprogramma in synergie met 
structuurfondsen, fondsen in het kader 
van het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie en 
regionale fondsen.
De Europese technologieplatforms 
moeten gebruik maken van de uitgebreide 
ervaringen die zijn opgedaan door de 
EUREKA-clusters, die met succes hebben 
bijgedragen aan de groei van de 
strategische onderzoeksgebieden in 
Europa.
KMO's zullen adequaat worden betrokken 
bij de besluitvormingsprocedures van de 
technologieplatforms.
In het "Europees platform voor 
maatschappij- en milieu-innovatie" zullen 
maatschappelijke organisaties zonder 
winstoogmerk, onderzoeksinstellingen en 
toezichthoudende organen op Europees 
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niveau bij elkaar komen.

Motivering

Europese technologieplatforms moeten als nieuwe entiteiten kunnen profiteren van de eerder 
opgedane ervaringen van actoren die zich met vergelijkbare activiteiten bezighouden en de 
diverse beschikbare financieringsbronnen kunnen combineren. De participatie en de rol van 
KMO's moet worden gewaarborgd om hun betrokkenheid te stimuleren en hun deelname aan 
projecten te vergemakkelijken.

De oprichting van het "Europees platform voor maatschappij- en milieu-innovatie" is bedoeld 
als aanvulling op de activiteiten van de technologisch georiënteerde platforms, zodat dit 
belangrijke onderzoeksgebied niet wordt verwaarloosd.

Amendement 20
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking",, alinea 8

De negen thema's omvatten ook onderzoek 
dat nodig is voor het onderbouwen van de 
formulering, uitvoering en beoordeling van 
EU-beleid, onder meer op het gebied van 
gezondheid, veiligheid, 
consumentenbescherming, energie, milieu, 
ontwikkelingshulp, visserij, maritieme 
aangelegenheden, landbouw, 
dierenwelzijn, vervoer, onderwijs en 
opleiding, werkgelegenheid, sociale zaken, 
cohesie, en justitie en binnenlandse zaken 
naast prenormatief en conormatief 
onderzoek dat relevant is voor het 
verbeteren van de kwaliteit van normen en 
de uitvoering ervan.

De tien thema's omvatten ook onderzoek 
dat nodig is voor het onderbouwen van de 
formulering, uitvoering en beoordeling van 
EU-beleid, onder meer op het gebied van 
gezondheid, veiligheid, 
consumentenbescherming, energie, milieu, 
ontwikkelingshulp, visserij, maritieme 
aangelegenheden, landbouw, 
dierenwelzijn, vervoer, ICT, onderwijs en 
opleiding, werkgelegenheid, sociale zaken, 
cohesie, en justitie en binnenlandse zaken 
naast prenormatief en conormatief 
onderzoek dat relevant is voor het 
verbeteren van de kwaliteit van normen en 
de uitvoering ervan.

Motivering

Een gevolg van de opsplitsing van veiligheid en ruimtevaart in afzonderlijke thema's.

De ICT, die als een rode draad door alle andere gebieden loopt, kan in deze verzameling EU-
beleidsmaatregelen niet worden weggelaten.

Amendement 21
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", alinea 10

Teneinde de verspreiding en het gebruik 
van de voortbrengselen van het EU-

Teneinde de verspreiding en het gebruik 
van de voortbrengselen van het EU-
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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 
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.

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 
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. Er zal 
met name worden gelet op het verzekeren 
van een adequate deelname van de 
KMO's in de transnationale 
samenwerking. Hiertoe zullen onder alle 
thema's van het programma 
"Samenwerking" concrete maatregelen 
worden genomen, waaronder speciale 
uitnodigingen voor KMO's, "nationale
premies voor de verkennende fase" en 
steunmaatregelen ter bevordering van de 
deelname van KMO's. Om de beschikbare 
middelen optimaal te kunnen benutten zal 
als bijkomend criterium een 
kostenefficiëntie-analyse verplicht worden 
gesteld, zodat de middelen optimaal 
worden verdeeld over de werkzaamheden. 
In alle onderzoeksgebieden zal rekening 
worden gehouden met overwegingen rond 
gendergelijkheid en de noodzakelijke
bevordering van de deelname van jonge 
onderzoekers. 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.

Motivering

De ontwikkeling van de Europese onderzoeksruimte en de resultaten van de activiteiten van 
KP7 moeten op nationaal niveau krachtiger worden gepropageerd.

De belemmeringen voor deelname van KMO's aan KP7 zijn nog altijd aanzienlijk. Een aantal 
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maatregelen moet worden genomen ten behoeve van meer betrokkenheid van KMO's.

De kwaliteit van een project is altijd het belangrijkste criterium, maar een analyse van de 
kostenefficiëntie kan nog meer bijdragen aan het maximaliseren van de resultaten van het 
programma. Dit zal een nieuwe dimensie verlenen aan het creëren van Europese toegevoegde 
waarde in projecten en een gelijke deelname en volledige integratie van de partners 
waarborgen, waaronder ook partners uit de convergentieregio's.

Tot dusver werden de jonge onderzoekers in de kaderprogramma's onvoldoende gestimuleerd.
Deze twee zaken, te weten de deelname van vrouwen en van jonge onderzoekers, moeten 
belangrijke horizontale thema's zijn, die alle activiteiten overkoepelen.

Amendement 22
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", alinea 10 bis (nieuw)

Vanwege de grote diversiteit aan 
activiteiten die binnen het 
kaderprogramma worden gefinancierd, is 
een goede integratie en coördinatie van de 
activiteiten noodzakelijk. Teneinde 
versnippering en overlap te voorkomen en 
om een goede integratie met de nationale 
en regionale maatregelen te verzekeren 
zal aan de netwerken van excellentie een 
grotere rol worden toegekend. Voor een 
betere integratie van activiteiten is het van 
belang dat de Europese 
technologieplatforms nauwe contacten 
onderhouden met de nationale 
onderzoeksprogramma's en -initiatieven, 
bijvoorbeeld met de nationale 
technologieplatforms, om zo synergieën te 
creëren voor de ontwikkeling van nieuwe, 
geavanceerde technologieën.

Motivering

In KP7 wordt een aantal instrumenten geïntroduceerd, zoals de ERC, TP's, gezamenlijke 
technologie-initiatieven, grote collaboratieve onderzoeksprojecten, grote, door ERA-Net 
gecoördineerde nationale onderzoeksprogramma's, grote infrastructuur, GCO-activiteiten en 
het EURATOM-programma; de resultaten hiervan kunnen nadeel ondervinden van 
versnippering, overlap en tekortschietende integratie. Het is nog onduidelijk hoe de 
onderlinge wisselwerking van al deze programma's zal zijn. Ook is nog onduidelijk hoe de 
integratie van de inspanningen op Europees, nationaal en regionaal niveau zal worden 
gewaarborgd. Een van de mogelijke oplossingen is een uitbreiding van de rol van de 
netwerken van excellentie met meer taken op het gebied van coördinatie en integratie. 
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Amendement 23
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Collaboratief onderzoek", alinea 1 bis 

(nieuw)

Om de ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte te bevorderen, om 
versnippering en duplicatie van onderzoek 
te vermijden en om de onderlinge 
coördinatie te versterken tussen de 
projecten en initiatieven van het 
programma "Samenwerking", van andere 
specifieke programma's binnen het 
kaderprogramma en van ander op 
nationaal en regionaal niveau uitgevoerd 
onderzoek, zullen nieuwe taken op het 
gebied van relaties en integratie binnen 
het werkgebied van de netwerken van 
excellentie worden gebracht.

Motivering

De netwerken van excellentie, die tot dusver waren gericht op de vorming van virtuele 
onderzoeksinstellingen en de integratie van de werkzaamheden van een" kerngroep", moeten 
een opener karakter krijgen en relaties aangaan met technologieplatforms, ERA-Net,
gezamenlijke technologie-initiatieven en andere initiatieven op hun onderwerpsgebied, om 
waarlijk als" onderzoeksnetwerk" te kunnen gelden: bijdragen aan informatie-uitwisseling, 
aan de vorming van gemeenschappelijke initiatieven en aan een effectieve integratie van 
onderzoek en handel.

Amendement 24
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Collaboratief onderzoek", alinea 2

Hiertoe wordt collaboratief onderzoek 
ondersteund via een waaier van 
financieringssystemen: collaboratieve 
projecten; netwerken van excellentie, 
coördinatie/ondersteuningsacties (zie 
bijlage III).

Ten behoeve van deze doelstellingen 
wordt collaboratief onderzoek ondersteund 
via een waaier van financieringssystemen: 
collaboratieve projecten; netwerken van 
excellentie, 
coördinatie/ondersteuningsacties (zie 
bijlage III).
Collaboratieve projecten moeten 
onderzoek en demonstratie combineren 
om de resultaten dichter bij de markt te 
brengen; deze actielijn moet worden 
gekoppeld aan de instrumenten van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie.
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Amendement 25
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Gezamenlijke technologie-initiatieven", 

alinea 2, inleidende formule 

Potentiële gezamenlijke technologie-
initiatieven worden vastgesteld op basis 
van een reeks criteria inclusief: 

Potentiële gezamenlijke technologie-
initiatieven worden vastgesteld op basis 
van een open beoordelingsproces met een
reeks transparante criteria inclusief: 

Motivering

Het open beoordelingsproces zal ervoor zorgen dat de TP's wanneer ze eenmaal voldoende 
volgroeid zijn, kunnen worden beschouwd als kandidaten voor de ontwikkeling van 
gezamenlijke technologie-initiatieven voor bepaalde onderdelen van hun onderzoeksgebied.

Amendement 26
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Gezamenlijke technologie-initiatieven", 

alinea 2, streepje 1

- Toegevoegde waarde van steunverlening 
op Europees niveau.

- Toegevoegde waarde van steunverlening 
op Europees niveau, onder meer gemeten 
in termen van kostenefficiëntie.

Motivering

Er moet alles aan worden gedaan om optimale resultaten uit het programma te behalen. De 
totstandbrenging van de Europese onderzoeksruimte vereist dat partners uit verschillende 
landen en regio's samen aan onderzoeksprojecten werken, zowel vanuit de zogenaamde 
kernlanden als vanuit de minder ontwikkelde landen, waaronder de convergentieregio's. Dit 
zal een nieuwe dimensie verlenen aan het creëren van Europese toegevoegde waarde in 
projecten en een gelijke deelname en volledige integratie van de partners waarborgen.

Amendement 27
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Gezamenlijke technologie-initiatieven", 

alinea 2, streepje 1 bis (nieuw)

- de sterkte van de Europese dimensie,
met inbegrip van de participatiegraad van 
KMO's 

Motivering

Gezamenlijke technologie-initiatieven moeten een Europese dimensie hebben, technologieën 
ten uitvoer leggen ten behoeve van alle lidstaten, nieuwe technologieën bevorderen en 
verspreiden - hiertoe is een evenwichtige deelname (ook van de convergentieregio's)
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noodzakelijk evenals betrokkenheid van de KMO's of hun samenwerkingsverbanden.

Amendement 28
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Gezamenlijke technologie-initiatieven", 

alinea 2, streepje 7 bis (nieuw)

- het aantal onderzoekers dat van de
particuliere naar de publieke verhuist en 
omgekeerd, evenals de kwaliteit van het 
opleidingsprogramma 

Motivering

De gezamenlijke technologie-initiatieven moeten bijdragen aan de mobiliteit van 
onderzoekers tussen enerzijds de particuliere en anderzijds de publieke sector.

Amendement 29
Bijlage I, hoofdstuk I "samenwerking", ondertitel "Gezamenlijke technologie-initiatieven",

alinea 3

Er wordt speciale aandacht besteed aan de 
algemene coherentie en coördinatie tussen 
gezamenlijke technologie-initiatieven en 
nationale programma's en projecten op 
dezelfde gebieden.

Gezien het brede karakter en de 
bijzondere complexiteit van de 
gezamenlijke technologie-initiatieven zal 
veel worden gedaan om een transparante 
werking van deze initiatieven te 
waarborgen in het licht van de beginselen 
van excellentie, kostenefficiëntie en 
concurrentie. Er wordt speciale aandacht 
besteed aan de algemene coherentie en 
coördinatie tussen gezamenlijke 
technologie-initiatieven en nationale 
programma's en projecten op dezelfde 
gebieden.

Motivering

Gezamenlijke technologie-initiatieven moeten een Europese dimensie hebben, technologieën
ten uitvoer leggen ten behoeve van alle lidstaten, nieuwe technologieën bevorderen en 
verspreiden - hiertoe is een evenwichtige deelname (ook van de convergentieregio's)
noodzakelijk.

Amendement 30
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Coördinatie van niet-communautaire 

onderzoeksprogramma's", alinea 2, streepje 2
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- 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").

- In een beperkt aantal gevallen, het 
verlenen van extra financiële steun van de 
EU aan die deelnemers welke een pool van 
hulpbronnen 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").

Motivering

Aanvullende financiële steun van de EU voor ERA-NET PLUS mag geen vorm van subsidie 
voor nationaal onderzoek worden. Deze steun mag slechts in een beperkt aantal gevallen 
worden gegeven aan die initiatieven in het kader van ERA-NET PLUS die een echte Europese 
dimensie bezitten en moet worden geïntegreerd met de overige KP7-activiteiten.

Amendement 31
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Coördinatie van niet-communautaire 

onderzoeksprogramma's", alinea 2, streepje 2 bis (nieuw)

- In een beperkt aantal gevallen, het 
toepassen van het geslaagde ERA-STAR-
concept, op basis van samenwerking 
tussen Europese regio's en middelgrote 
lidstaten, op het beheer van 
langetermijnprogramma's zoals het 
systeem voor mondiale milieu- en 
hulpbronnenmonitoring (GMES).

Motivering

ERA-STAR is een ERA-NET-project waarbinnen Europese regio's en kleine tot middelgrote 
lidstaten met elkaar samenwerken op manieren die veelbelovend worden geacht. Dit concept 
is met name geschikt voor het bestuur van een programma als GMES, waar rekening moet 
worden gehouden met de behoeften van Europese regio's.

Amendement 32
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Coördinatie van niet-communautaire 

onderzoeksprogramma's", alinea 3, inleidende formule 

De deelname van de Gemeenschap aan op 
basis van artikel 169 gezamenlijk 
uitgevoerde nationale 
onderzoeksprogramma's is vooral relevant 

De deelname van de Gemeenschap aan op 
basis van artikel 169 gezamenlijk 
uitgevoerde nationale 
onderzoeksprogramma's is vooral relevant 
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voor Europese samenwerking op grote 
schaal met "variabele geometrie" tussen 
lidstaten die gemeenschappelijke behoeften 
en/of belangen hebben. Dergelijke artikel 
169-initiatieven worden opgestart op 
gebieden die moeten worden vastgesteld in 
nauwe samenwerking met de lidstaten, 
inclusief de mogelijke samenwerking met 
intergouvernementele programma's, op 
basis van een reeks criteria:

voor Europese samenwerking op grote 
schaal met "variabele geometrie" tussen 
lidstaten die gemeenschappelijke behoeften 
en/of belangen hebben. In bepaalde 
welomschreven gevallen worden 
dergelijke artikel 169-initiatieven opgestart 
op gebieden die moeten worden vastgesteld 
in nauwe samenwerking met de lidstaten, 
inclusief de mogelijke samenwerking met 
intergouvernementele programma's, op 
basis van een reeks criteria:

Motivering

Een initiatief met een "variabele geometrie", dat slechts door een klein aantal lidstaten wordt 
uitgevoerd, is op zekere hoogte strijdig met het streven naar de Europese dimensie. Steun 
voor deze initiatieven zal uitsluitend worden verleend in welomschreven en gedegen 
gemotiveerde gevallen waarbij sprake is van economische voordelen voor alle lidstaten.

Amendement 33
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Internationale samenwerking", alinea 2 bis 

(nieuw)

Er zal een overkoepelende strategie 
worden geformuleerd voor de 
internationale samenwerking binnen het 
kaderprogramma, met doelstellingen, 
Europese dimensie en specifieke 
samenwerkingsterreinen binnen iedere 
groep landen. Deze strategie zal ook die 
gebieden aangeven waar de deelname van 
derde landen beperkt moet blijven, zoals 
bijvoorbeeld in het veiligheidsonderzoek.

Motivering

Een weloverwogen strategie zal zorgen voor een samenhangende aanpak van het brede 
terrein van de internationale samenwerking en zal de effectiviteit daarvan verbeteren. In het 
geval van veiligheid is het nodig dat de toegang tot de relevante informatie wordt beperkt. 

Amendement 34
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 1 "Gezondheid", ondertitel

"Achtergrond", alinea 2

Voor veel ziekten (zoals kanker, hart- en Voor veel ziekten (zoals kanker, hart- en 
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vaatziekten en psychische en neurologische 
aandoeningen, met name die welke 
samenhangen met veroudering, zoals de 
ziekte van Alzheimer en de ziekte van 
Parkinson) is klinisch onderzoek alleen 
mogelijk via internationale trials in 
verschillende centra om in een kort 
tijdsbestek het benodigde aantal patiënten 
te halen. Epidemiologisch onderzoek 
vereist een grote verscheidenheid aan 
populaties en internationale netwerken om 
significante conclusies te kunnen trekken. 
Ook voor de ontwikkeling van nieuwe 
diagnostica en therapieën voor zeldzame 
ziekten is een internationale aanpak nodig 
om het aantal patiënten voor elke studie op 
te voeren. Bovendien maakt de uitvoering 
van onderzoek onder impuls van het 
gezondheidsbeleid op Europees niveau een 
vergelijking mogelijk van de modellen, de 
systemen, de gegevens en het 
patiëntenmateriaal in nationale databanken 
en biobanken.

vaatziekten, reuma, ademhalingsziekten 
en psychische en neurologische 
aandoeningen, met name die welke 
samenhangen met veroudering, zoals de 
ziekte van Alzheimer en de ziekte van 
Parkinson) is klinisch onderzoek alleen 
mogelijk via internationale trials in 
verschillende centra om in een kort 
tijdsbestek het benodigde aantal patiënten 
te halen. Epidemiologisch onderzoek 
vereist een grote verscheidenheid aan 
populaties en internationale netwerken om 
significante conclusies te kunnen trekken. 
Ook voor de ontwikkeling van nieuwe 
diagnostica en therapieën voor zeldzame 
ziekten is een internationale aanpak nodig 
om het aantal patiënten voor elke studie op 
te voeren. Bovendien maakt de uitvoering 
van onderzoek onder impuls van het 
gezondheidsbeleid op Europees niveau een 
vergelijking mogelijk van de modellen, de 
systemen, de gegevens en het 
patiëntenmateriaal in nationale databanken 
en biobanken.

Motivering

De oorzaken van reumatische aandoeningen zijn gelegen in genetische misvormingen. De 
gevolgen hiervan vormen een zware belasting voor onze sociale stelsels en onze 
gezondheidszorg.

Het belang van onderzoek op het gebied van reumatische aandoeningen is reeds onderstreept 
met de vaststelling van een schriftelijke verklaring op 13.10.05, nr. 389 (procedure op grond 
van artikel 116 van het Reglement van het Parlement).

Amendement 35
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 1 "Gezondheid", ondertitel

"Achtergrond", alinea 3

Krachtig EU-gebaseerd biomedisch 
onderzoek zal bijdragen tot een verbetering 
van het concurrentievermogen van de 
Europese sectoren biotechnologie voor de 
gezondheidszorg, medische technologie en 
farmaceutische industrie. De EU moet ook 
een actieve rol spelen bij het creëren van 
een klimaat dat bevorderlijk is voor 

Krachtig EU-gebaseerd biomedisch 
onderzoek zal bijdragen tot een verbetering 
van het concurrentievermogen van de 
Europese sectoren biotechnologie voor de 
gezondheidszorg, medische technologie en 
farmaceutische industrie. De EU moet ook 
een actieve rol spelen bij het creëren van 
een klimaat dat bevorderlijk is voor 
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innovatie in de farmaceutische sector, met 
name om het succes van klinisch 
onderzoek te maximaliseren. De 
economische impulsen voor de 
biotechnologie voor de gezondheidszorg en 
de medische technologie komen vooral van 
onderzoeksgebaseerde KMO's. Hoewel 
Europa nu meer biotechnologiebedrijven 
heeft dan de VS, zijn dit voor het grootste 
deel kleine bedrijven die minder volwassen 
zijn dan hun concurrenten. Publiek-privaat 
onderzoek op EU-niveau zal de 
ontwikkeling van deze bedrijven 
vergemakkelijken. EU-onderzoek zal ook 
bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe 
normen en standaards voor het creëren van 
een adequaat wetgevingskader voor nieuwe 
medische technologie (bijvoorbeeld 
regeneratieve geneeskunde).

innovatie in de farmaceutische sector, met 
name om het succes van klinisch 
onderzoek te maximaliseren. Hiertoe zal 
de uitvoering van het MICE-programma 
(Medicines Investigation for the Children 
of Europe) worden bevorderd. De 
economische impulsen voor de 
biotechnologie voor de gezondheidszorg en 
de medische technologie komen vooral van 
onderzoeksgebaseerde KMO's. Hoewel 
Europa nu meer biotechnologiebedrijven 
heeft dan de VS, zijn dit voor het grootste 
deel kleine bedrijven die minder volwassen 
zijn dan hun concurrenten. Publiek-privaat 
onderzoek op EU-niveau zal de 
ontwikkeling van deze bedrijven 
vergemakkelijken. EU-onderzoek zal ook 
bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe 
normen en standaards voor het creëren van 
een adequaat wetgevingskader voor nieuwe 
medische technologie (bijvoorbeeld 
regeneratieve geneeskunde).

Motivering

Verordering betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik, en tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92, Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004.

Amendement 36
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 1 "Gezondheid", ondertitel

"Activiteiten", opsommingsteken 1, streepje 4

- Innovatieve therapeutische benaderingen 
en ingrepen. Consolidatie en waarborging 
van verdere ontwikkelingen op het gebied 
van geavanceerde therapieën en 
technologieën die mogelijkheden bieden 
voor toepassing bij vele ziekten en 
aandoeningen.

- Innovatieve therapeutische benaderingen 
en ingrepen. Consolidatie en waarborging 
van verdere ontwikkelingen op het gebied 
van geavanceerde therapieën en 
technologieën die mogelijkheden bieden 
voor toepassing bij vele ziekten en 
aandoeningen, waaronder ook 
kinderziekten en -aandoeningen.

Amendement 37
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 1 "Gezondheid", ondertitel

"Activiteiten", opsommingsteken 2, streepje 4
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- Translationeel onderzoek bij belangrijke 
ziekten: kanker, hart- en vaatziekten, 
diabetes/obesitas; zeldzame ziekten; en 
andere chronische aandoeningen 
(bijvoorbeeld osteoartritis). Ontwikkeling 
van patiëntgerichte strategieën van 
preventie tot diagnose en behandeling, met 
inbegrip van klinisch onderzoek.

- Translationeel onderzoek bij belangrijke 
ziekten: kanker, hart- en vaatziekten, 
reuma en ademhalingsziekten, 
diabetes/obesitas; zeldzame ziekten; en 
andere chronische aandoeningen 
(bijvoorbeeld osteoartritis). Ontwikkeling 
van patiëntgerichte strategieën van 
preventie tot diagnose en behandeling, met 
inbegrip van klinisch onderzoek.

Motivering

Het belang van onderzoek op het gebied van reumatische aandoeningen is reeds onderstreept 
met de vaststelling van een schriftelijke verklaring op 13.10.05, nr. 389 (procedure op grond 
van artikel 116 van het Reglement van het Parlement). 

Amendement 38
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 1 "Gezondheid", ondertitel

"Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 3

- Verbeterde preventie van ziekte en een 
beter gebruik van geneesmiddelen. 
Efficiënte ingrepen voor de 
volksgezondheid ontwikkelen, waarbij 
wordt gekeken naar determinanten van 
gezondheid in ruimere zin (zoals stress, 
voeding of milieufactoren). Identificatie 
van succesvolle ingrepen in verschillende 
gezondheidszorgkaders ter verbetering van 
het voorschrijven van geneesmiddelen en 
ter verbetering van het gebruik van 
geneesmiddelen door de patiënt 
(waaronder aspecten van
geneesmiddelenbewaking).

- Verbeterde preventie van ziekte en een 
beter gebruik van geneesmiddelen.
Immunologisch, toxicologisch en 
epidemiologisch onderzoek ten behoeve 
van een goede preventieve en 
voorzorgsgerichte gezondheidszorg.
Onderzoek op het gebied van een passend 
gebruik van bekende geneesmiddelen bij 
kinderen. Efficiënte ingrepen voor de 
volksgezondheid ontwikkelen, waarbij 
wordt gekeken naar determinanten van 
gezondheid in ruimere zin (zoals stress, 
voeding of milieufactoren). Identificatie 
van succesvolle ingrepen in verschillende 
gezondheidszorgkaders ter verbetering van 
het voorschrijven van geneesmiddelen en 
ter verbetering van het gebruik van 
geneesmiddelen door de patiënt 
(waaronder aspecten van 
geneesmiddelenbewaking).

Motivering

Preventieve en voorzorgsgerichte gezondheidszorg is niet alleen goedkoper, maar ook 
effectiever en belangrijker voor het welzijn van de mensen.
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De noodzaak van financiële steun voor onderzoek op het gebied van een passend gebruik van 
bekende geneesmiddelen bij kinderen is door het Parlement reeds benadrukt in het kader van 
de voorgestelde Verordening betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik.

Amendement 39
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 2 "Voeding, landbouw en 

biotechnologie", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 1

Duurzame productie en duurzaam beheer 
van biologische rijkdommen van grond, 
bossen en het aquatisch milieu: ontsluitend 
onderzoek, met inbegrip van "omica"-
technologie zoals genomica, proteomica, 
metabolomica, systeembiologie en 
convergerende technologieën voor micro-
organismen, planten en dieren, waaronder 
exploitatie van hun biodiversiteit; 
verbeterde gewassen en 
productiesystemen, inclusief biologische
landbouw, regelingen voor 
kwaliteitsproductie en GGO-effecten; 
duurzame, concurrerende en 
multifunctionele landbouw en bosbouw; 
plattelandsontwikkeling; welzijn van 
dieren, veehouderij en dierlijke productie; 
gezondheid van planten; duurzame en 
concurrerende visserij en aquacultuur; 
infectieziekten bij dieren, met inbegrip van 
zoönosen; een veilige verwijdering van 
dierlijk afval; behoud, beheer en exploitatie 
van levende aquatische rijkdommen; 
ontwikkeling van de instrumenten die 
beleidsmakers en anderen die een rol 
spelen bij landbouw en 
plattelandsontwikkeling, nodig hebben 
(landschap, methoden voor landbeheer 
enz.).

Duurzame productie en duurzaam beheer 
van biologische rijkdommen van grond, 
bossen en het aquatisch milieu: ontsluitend 
onderzoek, met inbegrip van "omica"-
technologie zoals genomica, proteomica, 
metabolomica, systeembiologie en 
convergerende technologieën voor micro-
organismen, planten en dieren, waaronder 
behoud en duurzaam gebruik van hun 
biodiversiteit; verbeterde gewassen en 
productiesystemen, inclusief biologische 
landbouw, regelingen voor 
kwaliteitsproductie en GGO-effecten; 
duurzame, concurrerende en 
multifunctionele landbouw en bosbouw; 
geïntegreerde plattelandsontwikkeling, 
inclusief het aspect van betrokkenheid 
van de civiele samenleving bij de planning 
en besluitvorming; welzijn van dieren, 
veehouderij en dierlijke productie; 
alternatieve testmethoden en methoden 
zonder gebruik van dieren, gezondheid 
van planten; duurzame en concurrerende 
visserij en aquacultuur; infectieziekten bij
dieren, met inbegrip van zoönosen; een 
veilige verwijdering van dierlijk afval; 
behoud, beheer en exploitatie van levende 
aquatische rijkdommen; ontwikkeling van 
de instrumenten die beleidsmakers en 
anderen die een rol spelen bij landbouw en 
plattelandsontwikkeling, nodig hebben 
(landschap, methoden voor landbeheer 
enz.).

Motivering

Duurzaamheid van de voedselproductie en een goed beheer van hulpbronnen zullen de 
belangrijkste aandachtsgebieden van deze activiteit zijn. 
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In overeenstemming met de vereisten van het Protocol betreffende de bescherming en het 
welzijn van dieren, artikel 23 van Richtlijn nr. 86/609/EEG van de Raad, artikel 7, lid 2, 
onder (a) en (b) van het zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap, en de 
doelstelling van de voorgestelde EU-verordening inzake chemische stoffen, namelijk het 
bevorderen van testmethoden zonder dierproeven, moeten de activiteiten op het gebied van 
milieu en gezondheid ook betrekking hebben op de ontwikkeling en validering van 
alternatieve teststrategieën en in het bijzonder van testmethoden zonder dierproeven. 

Amendement 40
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 2 "Voeding, landbouw en 

biotechnologie", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 2

"Fork to farm": voeding, gezondheid en 
welzijn: voor consument, maatschappij, 
industrie en gezondheid relevante aspecten 
van voeding en diervoeders, met inbegrip 
van gedrags- en cognitiewetenschappen; 
voeding, aan de voeding gerelateerde 
ziekten en aandoeningen, waaronder 
obesitas; innovatieve technologie voor de 
verwerking van voedingsmiddelen en 
diervoeders (inclusief verpakking); 
verbeterde kwaliteit en veiligheid, zowel 
chemisch als microbiologisch, van 
voedingsmiddelen, dranken en diervoeders; 
integriteit (en controle) van de 
voedselketen; milieueffecten op en van 
voedsel/voederketens; het concept "totale 
voedselketen" (inclusief schaal- en 
schelpdieren); traceerbaarheid.

"Fork to farm": voeding, gezondheid en 
welzijn: voor consument, maatschappij, 
industrie en gezondheid relevante aspecten 
van voeding en diervoeders, met inbegrip 
van gedrags- en cognitiewetenschappen; 
voeding, aan de voeding gerelateerde 
ziekten en aandoeningen, waaronder 
obesitas en allergieën; de voordelen van 
bepaalde voedingsmiddelen en diëten voor 
de gezondheid; innovatieve technologie 
voor de verwerking van voedingsmiddelen 
en diervoeders (inclusief verpakking); 
verbeterde kwaliteit en veiligheid, zowel 
chemisch als biologisch, van 
voedingsmiddelen, dranken en diervoeders; 
integriteit en duurzaamheid (en controle) 
van de voedselketen; milieueffecten op en 
van voedsel/voederketens; het concept 
"totale voedselketen" (inclusief schaal- en 
schelpdieren); traceerbaarheid.

Amendement 41
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 3 "Informatie- en 

communicatietechnologieën", ondertitel "Achtergrond", alinea 1 

Informatie- en communicatietechnologie is 
essentieel voor de toekomst van Europa en 
voor de uitvoering van de Agenda van 
Lissabon. Productiviteitsstijgingen in de 
economie zijn voor de helft te danken aan 
de effecten van de ICT op producten, 
diensten en bedrijfsprocessen. De ICT is de 
belangrijkste factor voor de vergroting van 

Informatie- en communicatietechnologie is 
essentieel voor de toekomst van Europa en 
voor de uitvoering van de Agenda van 
Lissabon. Productiviteitsstijgingen in de 
economie zijn voor de helft te danken aan 
de effecten van de ICT op producten, 
diensten en bedrijfsprocessen. De ICT is de 
belangrijkste factor voor de vergroting van 
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het innovatievermogen en de creativiteit en 
voor de beheersing van veranderingen in 
de waardeketens in de industrie en de 
dienstensector. De ICT is noodzakelijk om 
aan de groeiende vraag naar 
maatschappelijke en gezondheidszorg te 
kunnen voldoen en om diensten op 
gebieden van openbaar belang zoals 
onderwijs, scholing, veiligheid, energie, 
vervoer en milieu te kunnen moderniseren. 
Voorts heeft de ICT ook een katalyserend 
effect op de vooruitgang in andere 
gebieden van wetenschap en technologie, 
en transformeert zij de wijze waarop 
wetenschappers onderzoek bedrijven, 
samenwerken en innoveren.

het innovatievermogen en de creativiteit en 
voor de beheersing van veranderingen in 
de waardeketens in de industrie en de 
dienstensector. ICT moet de 
toegankelijkheid en doorzichtigheid van 
bestuurs- en beleidsprocessen bevorderen.
De ICT is noodzakelijk om aan de 
groeiende vraag naar maatschappelijke en 
gezondheidszorg te kunnen voldoen en om 
diensten op gebieden van openbaar belang 
zoals onderwijs, scholing, veiligheid, 
energie, vervoer en milieu te kunnen 
moderniseren. Voorts heeft de ICT ook een 
katalyserend effect op de vooruitgang in 
andere gebieden van wetenschap en 
technologie, en transformeert zij de wijze 
waarop wetenschappers onderzoek 
bedrijven, samenwerken en innoveren.

Amendement 42
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 3 "Informatie- en 

communicatietechnologieën", ondertitel "Achtergrond", alinea 2 bis (nieuw)

ICT-onderzoek op basis van het 'open 
source'-ontwikkelingsmodel heeft 
inmiddels bewezen nuttig te zijn als bron 
van innovatie en betere samenwerking. 
Het loont de moeite te verkennen of een 
dergelijk model van samenwerking en 
innovatie ook zijn nut kan bewijzen voor 
andere activiteiten binnen het 
kaderprogramma.

Motivering

Wat software betreft, is er het ‘open source’-ontwikkelingsmodel, dat is gebaseerd op 
samenwerking binnen een gemeenschap, met een brede verspreiding, toegankelijkheid en 
mogelijkheden tot hergebruik van de resultaten met slechts minimale beperkingen. Dit 
ontwikkelingsmodel bevordert kritisch onderzoek, collegiale toetsing, hergebruik, maatwerk 
en verbetering van de binnen een open source -gemeenschap ontwikkelde en vrijgegeven 
software. Open-source-ontwikkeling is een belangrijke motor van vernieuwing in de ICT-
sector, die zowel bijdraagt aan technologische vooruitgang als aan grotere concurrentie.
Onder 's werelds belangrijkste bijdragers aan de ontwikkeling van open-source-software 
bevinden zich Europese ondernemingen van klein tot groot, universiteiten en individuele 
ontwikkelaars. 
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Amendement 43
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 3 "Informatie- en 

communicatietechnologieën", ondertitel "Achtergrond", alinea 4

De ICT-onderzoeksactiviteiten zullen in 
nauwe samenhang met beleidsacties voor 
de verbreiding van ICT en wetgeving 
worden opgezet in het kader van een 
allesomvattende, holistische strategie. De 
prioriteiten zijn vastgesteld na uitvoerig 
overleg waarbij rekening is gehouden met 
de bijdragen van allerlei Europese 
Technologieplatforms en industriële 
initiatieven op gebieden zoals nano-
elektronica, ingebedde systemen, mobiele 
communicatie, elektronische media, 
robotica en software, diensten en grids. 

De ICT-onderzoeksactiviteiten zullen in 
nauwe samenhang met beleidsacties voor 
de verbreiding van ICT en wetgeving 
worden opgezet in het kader van een 
allesomvattende, holistische strategie. De 
prioriteiten zijn vastgesteld na uitvoerig 
overleg waarbij rekening is gehouden met 
de bijdragen van allerlei Europese 
Technologieplatforms en industriële 
initiatieven op gebieden zoals nano-
elektronica, ingebedde systemen, mobiele 
communicatie, elektronische media, 
fotonica, robotica en software, diensten en 
grids. 

Motivering

Het Europese technologieplatform inzake fotonica mag niet worden veronachtzaamd. 

Amendement 44
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 3 "Informatie- en 

communicatietechnologieën", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 1, sub-
streepje 5

- voor overheden: efficiëntie, openheid en 
verantwoordingsplicht, met het oog op een 
overheidsdienst van wereldklasse en de 
contacten met burgers en bedrijven ter 
ondersteuning van de democratie.

- voor overheden en steden: efficiëntie, 
openheid en verantwoordingsplicht, met 
het oog op een overheidsdienst van 
wereldklasse en de contacten met burgers 
en bedrijven ter ondersteuning van de 
democratie.

Motivering

Onderzoeks- en demonstratieprojecten zijn nodig om te bepalen welke beleidsmaatregelen en 
strategieën het meest praktisch en doeltreffend zijn om ook de steden in staat te stellen hun 
bijdrage te leveren aan de bevordering van het gebruik van ICT, en tevens ten behoeve van 
een sterkere lokale bijdrage aan de modernisering van de dienstverlening aan de Europese 
burgers en ondernemingen, en op gebieden van algemeen belang zoals onderwijs, leren en 
veiligheid.

Amendement 45
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Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 3. "Informatie- en 
communicatietechnologieën", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 1, 

substreepje 5 bis (nieuw)

– voor veiligheid, op grond van de 
richtsnoeren als genoemd onder het 
thema 'Veiligheid en ruimtevaart'.

Motivering

De lijst zou niet volledig zijn zonder de veiligheid te noemen, hoewel dit thema wordt 
behandeld in een ander hoofdstuk van het kaderprogramma.

Amendement 46
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 3. "Informatie- en 

communicatietechnologieën", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 4

- ICT ter ondersteuning van vertrouwen en 
betrouwbaarheid: identiteitsbeheer; 
authenticatie en autorisatie; 
privacyverbeteringstechnologie; beheer 
van rechten en bronnen; bescherming tegen 
computercriminaliteit.

- ICT ter ondersteuning van vertrouwen en 
betrouwbaarheid: identiteitsbeheer; 
authenticatie en autorisatie; 
privacyverbeteringstechnologie; beheer 
van rechten en bronnen; bescherming tegen 
computercriminaliteit; bewaking van 
kritieke aspecten van veiligheid en de 
persoonlijke levenssfeer.

Motivering

De kans bestaat dat de gevaren voor de persoonlijke levenssfeer worden veronachtzaamd, 
tenzij er een specifieke commissie wordt ingesteld die hierop let in het kader van de overige 
activiteiten; het GCO lijkt het meest aangewezen EU-orgaan om het initiatief te nemen voor 
de vorming van deze commissie, omdat het zich in de afgelopen jaren reeds uitgebreid heeft 
beziggehouden met het aspect van veiligheid en de persoonlijke levenssfeer.

Amendement 47
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 4 "Nanowetenschappen, 

nanotechnologieën, materialen en nieuwe productietechnologieën", ondertitel "Achtergrond", 
alinea 3

De Europese Technologieplatforms op 
gebieden zoals nano-elektronica, fabricage, 
staal, chemie, vervoersindustrie, bouw, 
industriële veiligheid, textiel, pulp en 
papier dragen bij tot de vaststelling van 
gezamenlijke onderzoeksprioriteiten en -

De Europese Technologieplatforms op 
gebieden zoals nano-elektronica, 
nanogeneeskunde, fotonica, fabricage, 
staal, chemie, vervoersindustrie, bouw, 
industriële veiligheid, textiel, pulp en 
papier dragen bij tot de vaststelling van 
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doelstellingen. Naast de voor de industrie 
relevante prioriteiten en de integratie 
daarvan met het oog op sectorale 
toepassingen zal ook aandacht worden 
geschonken aan relevante beleids-, 
regelgevings-, normalisatie- en 
impactkwesties, onder meer door flexibel 
te reageren op eventuele nieuwe 
beleidsbehoeften.

gezamenlijke onderzoeksprioriteiten en -
doelstellingen. Naast de voor de industrie 
relevante prioriteiten en de integratie 
daarvan met het oog op sectorale 
toepassingen zal ook aandacht worden 
geschonken aan relevante beleids-, 
regelgevings-, normalisatie- en 
impactkwesties, onder meer door flexibel 
te reageren op eventuele nieuwe 
beleidsbehoeften.

Motivering

De Europese technologieplatforms inzake fotonica en nanogeneeskunde mogen niet worden 
veronachtzaamd.

Amendement 48
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 5 "Energie", ondertitel

"Doelstelling"

Omzetting van het huidige op fossiele 
brandstoffen gebaseerde energiesysteem in 
een duurzamer systeem op basis van een 
gevarieerde combinatie van 
energiebronnen en energiedragers, 
gecombineerd met een verbeterde energie-
efficiëntie, teneinde het hoofd te bieden 
aan de urgente problemen in verband met 
de continuïteit van de energievoorziening 
en klimaatverandering en daarbij tevens het 
concurrentievermogen van de energiesector 
van Europa op te voeren.

Omzetting van het huidige op fossiele 
brandstoffen gebaseerde energiesysteem in 
een energiezuiniger economie die minder 
CO2 uitstoot produceert; een dergelijke 
duurzame energie-economie zal gebaseerd 
zijn op een gevarieerde combinatie van 
energiebronnen en energiedragers, met 
bijzondere aandacht voor vernieuwbare 
energiebronnen, gecombineerd met een 
verbeterde energie-efficiëntie en 
energiebehoud, teneinde het hoofd te 
bieden aan de urgente problemen in 
verband met de continuïteit van de 
energievoorziening en klimaatverandering 
en daarbij tevens het 
concurrentievermogen van de sector 
duurzame energie van Europa op te 
voeren.

Motivering

De activiteiten van KP7 moeten in overeenstemming zijn met het Europese energiebeleid, dat 
streeft naar diversificatie van de primaire energiebronnen, verbetering van de 
energiezuinigheid en reductie van de antropogene CO2-uitstoot.
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Amendement 49
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 5 "Energie", ondertitel

"Achtergrond", alinea 3

Een ingrijpende transformatie van het 
energiesysteem vereist nieuwe technologie, 
waarbij de risico's zo hoog zijn en de baten 
zo onzeker dat particuliere bedrijven niet 
alle investeringen kunnen leveren die voor 
onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en 
toepassing nodig zijn. Bij het mobiliseren 
van particuliere investeringen moet steun 
van de overheid dan ook een cruciale rol 
spelen, en de Europese activiteiten en 
middelen moeten op een coherente en 
effectievere wijze worden gecombineerd 
om te concurreren met economieën die op 
grote schaal en consequent in soortgelijke 
technologieën investeren. Europese 
technologieplatforms spelen hierbij een 
cruciale rol doordat zij op een 
gecoördineerde wijze het benodigde 
onderzoek mobiliseren. Er wordt nu een 
overzicht gegeven van de activiteiten die 
worden ondernomen om de doelstelling te 
realiseren. Er is een specifiek onderdeel 
voor "kennis voor de 
energiebeleidsvorming" waarmee ook 
steun kan worden gegeven aan nieuwe 
beleidsbehoeften die naar voren komen, 
bijvoorbeeld in verband met de rol van het 
Europese energiebeleid bij de ontwikkeling 
van internationale activiteiten op het 
gebied van klimaatverandering, en 
instabiliteit of verstoring van de 
energievoorziening en de energieprijzen.

Een ingrijpende transformatie van het 
energiesysteem tot een duurzaam en 
intelligent energiesysteem vereist nieuwe 
technologie, waarbij de risico's zo hoog 
zijn en de baten zo onzeker dat particuliere 
bedrijven niet alle investeringen kunnen 
leveren die voor onderzoek, ontwikkeling, 
demonstratie en toepassing nodig zijn. Bij 
het mobiliseren van particuliere 
investeringen moet steun van de overheid 
dan ook een cruciale rol spelen, en de 
Europese activiteiten en middelen moeten 
op een coherente en effectievere wijze 
worden gecombineerd om te concurreren 
met economieën die op grote schaal en 
consequent in soortgelijke technologieën 
investeren. Europese technologieplatforms 
spelen hierbij een cruciale rol doordat zij 
op een gecoördineerde wijze het benodigde 
onderzoek mobiliseren. Er wordt nu een 
overzicht gegeven van de activiteiten die 
worden ondernomen om de doelstelling te 
realiseren. Er is een specifiek onderdeel 
voor "kennis voor de 
energiebeleidsvorming" waarmee ook 
steun kan worden gegeven aan nieuwe 
beleidsbehoeften die naar voren komen, 
bijvoorbeeld in verband met de rol van het 
Europese energiebeleid bij de ontwikkeling 
van internationale activiteiten op het 
gebied van klimaatverandering, en 
instabiliteit of verstoring van de 
energievoorziening en de energieprijzen.

Motivering

De activiteiten van KP7 moeten in overeenstemming zijn met het Europese energiebeleid, dat 
streeft naar diversificatie van de primaire energiebronnen, verbetering van de 
energiezuinigheid en reductie van de antropogene CO2-uitstoot. Dit wordt normaliter 
aangeduid als een intelligent energiesysteem.

Amendement 50
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Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 5 "Energie", ondertitel
"Activiteiten", opsommingsteken 7, alinea 1

Opvoering van de efficiëntie, veiligheid en 
betrouwbaarheid van de Europese 
systemen en netten voor elektriciteit en 
gas, bijvoorbeeld door de huidige 
elektriciteitsnetten om te zetten in een 
interactief (klanten/exploitanten) 
dienstennet, en opheffing van de 
belemmeringen voor een grootschalige 
toepassing en effectieve integratie van 
decentrale en hernieuwbare 
energiebronnen.

Opvoering van de efficiëntie, veiligheid en 
betrouwbaarheid van de Europese 
systemen en netten voor elektriciteit en 
gas, bijvoorbeeld door de huidige 
elektriciteitsnetten om te zetten in een 
interactief (klanten/exploitanten) 
dienstennet, en - via de ontwikkeling van 
mogelijkheden voor energie-opslag -
opheffing van de belemmeringen voor een 
grootschalige toepassing en effectieve 
integratie van decentrale en hernieuwbare 
energiebronnen.

Motivering

De ontwikkeling van mogelijkheden voor opslag van elektriciteit is van belang, met name 
voor met windkracht opgewekte elektriciteit. Opslagmogelijkheden zijn onder meer waterstof-
en brandstofcellen.

Amendement 51
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief 

klimaatverandering)", ondertitel "Achtergrond", alinea 2

Er is onderzoek op EU-niveau nodig voor 
de naleving van internationale 
verplichtingen zoals het Protocol van 
Kyoto, het VN-Verdrag inzake biologische 
diversiteit, de doelstellingen van de 
Wereldtop over duurzame ontwikkeling 
van 2002, het EU-waterinitiatief en 
bijdragen tot de Intergouvernementele 
Werkgroep voor klimaatverandering en het 
aardobservatie-initiatief. Daarnaast zijn er 
significante behoeften aan onderzoek die 
voortvloeien uit bestaand en komend beleid 
op EU-niveau, de uitvoering van het zesde 
milieuactieprogramma en de bijbehorende 
thematische strategieën, de actieplannen 
voor milieutechnologie en milieu en 
gezondheid, en richtlijnen zoals de water-
kaderrichtlijn. 

Er is onderzoek op EU-niveau nodig voor 
de naleving van internationale 
verplichtingen zoals het Raamverdrag van 
de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering en het bijbehorende 
Protocol van Kyoto, het VN-Verdrag 
inzake biologische diversiteit, de 
doelstellingen van de Wereldtop over 
duurzame ontwikkeling van 2002, het EU-
waterinitiatief en bijdragen tot de 
Intergouvernementele Werkgroep voor 
klimaatverandering en het aardobservatie-
initiatief.Daarnaast zijn er significante 
behoeften aan onderzoek die voortvloeien 
uit bestaand en komend beleid op EU-
niveau, de uitvoering van het zesde 
milieuactieprogramma en de bijbehorende 
thematische strategieën, de actieplannen 
voor milieutechnologie en milieu en 
gezondheid, de communautaire strategie 
inzake kwik en richtlijnen zoals de water-
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kaderrichtlijn. 

Motivering

Er mag niet worden voorbijgegaan aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering met betrekking tot de maatregelen na Kyoto.
De communautaire strategie inzake kwik is eveneens relevant voor het milieuactieplan.

Amendement 52
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief 

klimaatverandering)", ondertitel "Achtergrond", alinea 3

De EU moet haar positie op de 
wereldmarkt voor milieutechnologie 
verbeteren. Deze technologie levert een 
bijdrage tot duurzame groei waarbij 
milieuefficiënte oplossingen voor 
milieuproblemen op uiteenlopende schaal 
worden geboden en ons cultureel erfgoed 
wordt beschermd. Milieueisen fungeren als 
prikkel voor innovatie en kunnen zakelijke 
mogelijkheden bieden. De Europese 
technologieplatforms voor 
watervoorziening en sanitaire 
voorzieningen en voor duurzame chemie 
bevestigen de noodzaak van actie op EU-
niveau en in onderstaande activiteiten is 
rekening gehouden met hun 
onderzoekagenda's. Ook bij andere 
platforms (bijvoorbeeld voor de 
bouwsector en voor bosbouw) speelt 
milieutechnologie een rol en hier is ook 
rekening mee gehouden.

De EU moet haar positie op de 
wereldmarkt voor milieutechnologie 
verbeteren. Deze technologie levert een 
bijdrage tot duurzame consumptie en 
productie waarbij milieuefficiënte 
oplossingen voor milieuproblemen op 
uiteenlopende schaal worden geboden en 
ons cultureel erfgoed wordt beschermd. 
Milieueisen fungeren als prikkel voor 
innovatie en kunnen zakelijke 
mogelijkheden bieden. De Europese 
technologieplatforms voor 
watervoorziening en sanitaire 
voorzieningen en voor duurzame chemie 
bevestigen de noodzaak van actie op EU-
niveau en in onderstaande activiteiten is 
rekening gehouden met hun 
onderzoekagenda's. Ook bij andere 
platforms (bijvoorbeeld voor de 
bouwsector en voor bosbouw) speelt 
milieutechnologie een rol en hier is ook 
rekening mee gehouden.

Amendement 53
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief 

klimaatverandering)", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 1, streepje 1

- Druk op het milieu en het klimaat: het 
functioneren van het klimaatsysteem en het 
systeem aarde; adaptatie- en 
mitigatiemaatregelen; verontreiniging in 

- Druk op het milieu en het klimaat: het 
functioneren van het klimaatsysteem en het 
systeem aarde; adaptatie- en 
mitigatiemaatregelen; verontreiniging het 
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lucht, bodem en water; veranderingen in de 
samenstelling van de atmosfeer en de 
watercyclus; interacties tussen klimaat, 
landoppervlak en de oceaan; en effecten op 
de biodiversiteit en ecosystemen.

voorkomen van verontreiniging van lucht, 
bodem en water; veranderingen in de 
samenstelling van de atmosfeer en de 
watercyclus; interacties tussen klimaat, 
landoppervlak en de oceaan; en effecten op 
de biodiversiteit en ecosystemen, inclusief 
de effecten van het stijgende zeewaterpeil 
op waardevolle kustgebieden en 
kuststeden.

Motivering

Met dit amendement zou het kaderprogramma ook betrekking kunnen hebben op voorstellen 
voor oplossingen voor de verontreiniging door het gebruik van fossiele energiebronnen, 
zowel aan de bron als ten aanzien van de uitstoot in het milieu, door menselijke dan wel 
natuurlijke oorzaken.

De zeespiegelstijging is ontegenzeglijk een zichtbaar effect van de mondiale veranderingen; 
inmiddels worden reeds aanpassings- en beperkingsmaatregelen genomen om steden en 
kustgebieden te behouden. De effecten van zowel de zeespiegelstijging als de 
beperkingsmaatregelen moeten in al hun aspecten terdege worden overwogen. 

Amendement 54
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief 

klimaatverandering)", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 2, streepje 1

Behoud en duurzaam beheer van 
natuurlijke en door de mens gecreëerde 
rijkdommen: ecosystemen; beheer van 
waterreserves; beheer en preventie van 
afval; bescherming en beheer van 
biodiversiteit, bodembescherming, 
bescherming van de zeebedding en 
kustgebieden, aanpak voor de bestrijding 
van woestijnvorming en bodemaantasting; 
bosbeheer; duurzaam beheer en duurzame 
planning van het stedelijk milieu, 
gegevensbeheer en informatiediensten; 
beoordeling en voorzorgen in verband met 
natuurlijke processen.

Behoud en duurzaam beheer van 
natuurlijke en door de mens gecreëerde 
rijkdommen: ecosystemen; beheer van 
waterreserves; beheer en preventie van 
afval; bescherming en beheer van 
biodiversiteit, bodembescherming, 
bescherming van de zeebedding, lagunes
en kustgebieden, aanpak voor de 
bestrijding van woestijnvorming en 
bodemaantasting, behoud van het 
landschap; bosbeheer; duurzaam beheer en 
duurzame planning van het stedelijk 
milieu, historische bronnen, cultureel 
erfgoed en toerisme, gegevensbeheer en 
informatiediensten; beoordeling en 
voorzorgen in verband met natuurlijke 
processen. 
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Motivering

Lagunes zijn bijzondere overgangsmilieus van groot ecologisch belang, die zeer gevoelig zijn 
voor mondiale veranderingen. Ze fungeren dikwijls als bufferzones tussen land en zee en 
tussen zoetwater en zoutwater en worden bedreigd door de zeespiegelstijging en andere 
effecten van mondiale veranderingen. Zeker in Europa wordt het merendeel van de lagunes 
reeds eeuwenlang door menselijke activiteit geëxploiteerd, zodat ze aanleiding geven tot 
overwegingen van sociale aard en rond het cultureel erfgoed, waarmee rekening moet worden 
gehouden bij het beheer ervan.

Het onderzoek naar landschapsbehoud, duurzaam beheer van historische bronnen, cultureel 
erfgoed en toerisme moet binnen KP7 worden voortgezet.

Amendement 55
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief 

klimaatverandering)", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 2, streepje 2

- Evolutie van het mariene milieu: effecten 
van menselijke activiteiten op het mariene 
milieu en zijn rijkdommen; verontreiniging 
en eutrofiëring in regionale zeeën en 
kustgebieden; diepzee-ecosystemen; 
beoordeling van mariene biodiversiteit-
tendensen, van ecosysteem-processen en 
van de oceaancirculatie; zeebedding-
geologie.

- Evolutie van het mariene milieu: effecten 
van menselijke activiteiten op het mariene 
milieu en zijn rijkdommen; verontreiniging 
en eutrofiëring in regionale zeeën, lagunes
en kustgebieden; diepzee-ecosystemen; 
beoordeling van mariene biodiversiteit-
tendensen, van ecosysteem-processen en 
van de oceaancirculatie; zeebedding-
geologie.

Motivering

Lagunes zijn bijzondere overgangsmilieus van groot ecologisch belang, die zeer gevoelig zijn 
voor mondiale veranderingen. Ze fungeren dikwijls als bufferzones tussen land en zee en 
tussen zoetwater en zoutwater en worden bedreigd door de zeespiegelstijging en andere 
effecten van mondiale veranderingen. Zeker in Europa wordt het merendeel van de lagunes 
reeds eeuwenlang door menselijke activiteit geëxploiteerd, zodat ze aanleiding geven tot 
overwegingen van sociale aard en rond het cultureel erfgoed, waarmee rekening moet worden 
gehouden bij het beheer ervan.

Amendement 56
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 7 "Vervoer (inclusief 

luchtvaart)", ondertitel "Achtergrond", alinea 3

De door Europese technologieplatforms 
ontwikkelde onderzoekagenda's 
ondersteunen de noodzaak van een nieuw 
perspectief op "vervoerssystemen" waarin 
aandacht is voor de interactie van 

De door Europese technologieplatforms 
ontwikkelde onderzoekagenda's 
ondersteunen de noodzaak van een nieuw 
perspectief op "vervoerssystemen" waarin 
aandacht is voor de interactie van 
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voertuigen, vervoersnetten en het gebruik 
van vervoersdiensten, dat alleen op 
Europees niveau kan worden ontwikkeld. 
De kosten van OTO stijgen op al deze 
gebieden sterk en samenwerking op EU-
niveau is essentieel om te zorgen voor een 
"kritische massa" van uiteenlopende OTO-
aanbieders voor een kosteneffectieve 
aanpak van de schaal en de 
multidisciplinaire uitdagingen en om het 
hoofd te bieden aan de politieke, 
technologische en sociaal-economische 
uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld 
het "schone en veilige voertuig" van de 
toekomst, interoperabiliteit en 
intermodaliteit met speciale aandacht voor 
het railvervoer, betaalbaarheid, veiligheid, 
capaciteit, betrouwbaarheid en 
milieueffecten in een uitgebreide Unie. 
Ook de ontwikkeling van technologie ter 
ondersteuning van het Galileo-systeem en 
de toepassingen daarvan zal bij de 
verwezenlijking van het Europees beleid 
essentieel zijn.

voertuigen, vervoersnetten en het gebruik 
van vervoersdiensten, dat alleen op 
Europees niveau kan worden ontwikkeld. 
De kosten van OTO stijgen op al deze 
gebieden sterk en samenwerking op EU-
niveau is essentieel om te zorgen voor een 
"kritische massa" van uiteenlopende OTO-
aanbieders voor een kosteneffectieve 
aanpak van de schaal en de 
multidisciplinaire uitdagingen en om het 
hoofd te bieden aan de politieke, 
technologische en sociaal-economische 
uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld 
het "schone en veilige voertuig" van de 
toekomst, interoperabiliteit en 
intermodaliteit met speciale aandacht voor 
het railvervoer, betaalbaarheid, veiligheid, 
capaciteit, betrouwbaarheid en 
milieueffecten in een uitgebreide Unie. 
Een sterke technologische basis voor een 
concurrerende brandstofcel- en 
waterstofindustrie voor 
vervoerstoepassingen in de EU is hier met 
name van belang. Ook de ontwikkeling 
van technologie ter ondersteuning van het 
Galileo-systeem en de toepassingen 
daarvan zal bij de verwezenlijking van het 
Europees beleid essentieel zijn.

Motivering

Voor de toepassing van brandstofcellen in het vervoer moeten ook vanuit dit prioriteitsgebied 
financiële middelen worden ingezet.

Amendement 57
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 7 "Vervoer (inclusief 

luchtvaart)", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 2, streepje 1

- De vergroening van het 
oppervlaktevervoer: verlaging van 
milieuverontreiniging en geluidshinder; 
ontwikkeling van schone en efficiënte 
motoren, met inbegrip van hybride 
technologie en het gebruik van alternatieve 
brandstoffen voor het vervoer; 
sloopstrategieën voor auto's en schepen.

- De vergroening van het 
oppervlaktevervoer: verlaging van 
milieuverontreiniging en geluidshinder; 
ontwikkeling van schone en efficiënte 
motoren, met inbegrip van hybride 
technologie en het gebruik van alternatieve 
brandstoffen voor het vervoer, met name 
waterstof en brandstofcellen; 
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sloopstrategieën voor auto's en schepen.

Motivering

Voor de toepassing van brandstofcellen in het vervoer moeten ook vanuit dit prioriteitsgebied 
financiële middelen worden ingezet.

Amendement 58
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 7 "Vervoer (inclusief 

luchtvaart)", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 2, streepje 3

- Waarborging van duurzame stedelijke 
mobiliteit: innovatieve 
organisatieschema's, inclusief schone en 
veilige voertuigen en niet-verontreinigende 
vervoermiddelen, nieuwe methoden voor 
openbaar vervoer en rationalisering van het 
privé-vervoer, communicatie-
infrastructuur, geïntegreerde stadsplanning 
en vervoer.

- Waarborging van duurzame stedelijke 
mobiliteit: innovatieve 
organisatieschema's, inclusief schone en 
veilige voertuigen en niet-verontreinigende 
vervoermiddelen, ook op basis van 
waterstof en brandstofcellen, betere en 
nieuwe oplossingen in vervoermiddelen 
en infrastructuur door deze toegankelijk 
te maken voor gehandicapten, nieuwe 
methoden voor openbaar vervoer en 
rationalisering van het privé-vervoer, 
communicatie-infrastructuur, geïntegreerde 
stadsplanning en vervoer.

Motivering 

Toegankelijkheid van de reguliere vervoersdiensten voor gehandicapten is een centraal 
onderdeel van het vervoersbeleid van de meeste lidstaten. Hier liggen kansen voor Europese 
onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven om de ontwikkelingen op dit gebied te ondersteunen 
en bijvoorbeeld vergelijkingsgegevens te verschaffen, studies over de kosten en baten van een 
toegankelijk vervoer, met inbegrip van de bredere sociale implicaties, en betere en 
vernieuwende oplossingen voor toegankelijke ontwerpen.

Voor de toepassing van brandstofcellen in het vervoer moeten ook vanuit dit prioriteitsgebied 
financiële middelen worden ingezet.

Amendement 59
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 7 "Vervoer (inclusief 

luchtvaart)", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 3

- Ondersteuning van het Europese 
mondiale satellietnavigatiesysteem 
(Galileo): exacte navigatie- en tijddiensten 
voor een scala van sectoren; efficiënt 

- Ondersteuning van het Europese 
mondiale satellietnavigatiesysteem 
(Galileo): exacte navigatie- en tijddiensten 
voor een scala van sectoren; efficiënt 
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gebruik van satellietnavigatie en 
ondersteuning van de definitie van 
technologie van de tweede generatie.

gebruik van satellietnavigatie en 
ondersteuning van de definitie van 
technologie van de tweede generatie.
Verbetering van de convergentie tussen 
Galileo en alle andere bestaande 
vervoerssystemen.

Motivering

Benadrukt moet worden dat Galileo moet aansluiten bij de reeds aanwezige trend naar een 
"viervoudig" concept dat spraak, data, video, mobiele communicatie combineert, waardoor 
het algemene alomtegenwoordigheidsbeginsel wordt uitgebreid naar vervoers- en 
communicatiesystemen.

Amendement 60
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 8 "Sociaal-economische 

wetenschappen en geesteswetenschappen", ondertitel "Achtergrond", alinea 3

Er volgt nu een overzicht van de te 
ondersteunen activiteiten waarvan wordt 
verwacht dat ze een significante bijdrage 
leveren tot een verbetering van de 
formulering, uitvoering, effecten en 
evaluatie van beleid op een breed scala van 
gebieden zoals het economisch en sociaal 
beleid en het beleid op het gebied van 
onderwijs en opleiding, het bedrijfsleven, 
de internationale handel, 
consumentenbelangen, buitenlandse 
betrekkingen, justitie en binnenlandse 
zaken en officiële statistieken. Daarnaast 
zullen er mogelijkheden worden geboden 
voor de aanpak van opkomende sociaal-
economische uitdagingen en voor de 
uitvoering van onderzoek op het gebied 
van nieuwe of onvoorziene 
beleidsbehoeften.

Er volgt nu een overzicht van de te 
ondersteunen activiteiten waarvan wordt 
verwacht dat ze een significante bijdrage 
leveren tot een verbetering van de 
formulering, uitvoering, effecten en 
evaluatie van beleid op een breed scala van 
gebieden zoals het economisch en sociaal 
beleid en het beleid op het gebied van 
onderwijs en opleiding, cultureel erfgoed, 
het bedrijfsleven, de internationale handel, 
consumentenbelangen, buitenlandse 
betrekkingen, justitie en binnenlandse 
zaken en officiële statistieken. 
Maatschappelijke organisaties zonder 
winstoogmerk zullen ook worden 
betrokken bij de activiteiten rond 
onderzoek en technologische 
ontwikkeling. Daarnaast zullen er 
mogelijkheden worden geboden voor de 
aanpak van opkomende sociaal-
economische uitdagingen en voor de 
uitvoering van onderzoek op het gebied 
van nieuwe of onvoorziene 
beleidsbehoeften.

Motivering 

Het onderzoek op het gebied van het cultureel erfgoed moet in het KP7 worden voortgezet.



PE 360.033v01-00 40/78 PR\571052NL.doc

NL

Het cultureel erfgoed moet samengaan met onderwijs en sociale aangelegenheden. De 
deelname van maatschappelijke organisaties aan activiteiten met betrekking tot onderzoek en 
technologische ontwikkeling zal de bekendheid van wetenschappelijke en 
onderzoeksaangelegenheden bij het publiek vergroten en zal de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma "Capaciteiten" van KP7 bevorderen. In dit verband moet 
horizontale samenwerking met de maatschappij plaatsvinden om het idee achter "Wetenschap 
in de maatschappij" uit te dragen.

Amendement 61
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 8 "Sociaal-economische 
wetenschappen en geesteswetenschappen", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 1

• Groei, werkgelegenheid en 
concurrentievermogen in een 
kennismaatschappij: ontwikkeling en 
integratie van onderzoek op gebieden die 
gevolgen hebben voor groei, 
werkgelegenheid en 
concurrentievermogen, uiteenlopend van 
innovatie, onderwijs met inbegrip van 
permanente educatie en de rol van 
wetenschappelijke en andere kennis tot 
nationale institutionele contexten. 

• Groei, werkgelegenheid en 
concurrentievermogen in een 
kennismaatschappij: ontwikkeling en 
integratie van onderzoek op gebieden die 
gevolgen hebben voor groei, 
werkgelegenheid en 
concurrentievermogen, uiteenlopend van 
innovatie, onderwijs met inbegrip van 
permanente educatie en de rol van 
wetenschappelijke en andere kennis tot 
nationale institutionele contexten; de 
centrale rol van kennis en immateriële 
goederen bij de productie van 
economische, sociale en culturele 
welvaart en voor het welzijn van 
maatschappij en milieu. 

Motivering 

Aan kennis moet een centrale rol worden toegekend bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van Lissabon voor het tot stand brengen van een kenniseconomie en daarmee 
het waarborgen van het concurrentievermogen en de groei van Europa. Dit zal ook 
bevorderlijk zijn voor het milieu en voor het maatschappelijk en cultureel welzijn. 

Met betrekking tot O&O en de sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen 
kunnen kennis en immateriële goederen stimulerend zijn voor onderzoeksactiviteiten en 
ontwikkeling, met name bij het aantrekkelijker maken van de wetenschap voor jonge 
onderzoekers en het vergroten van de bekendheid met de grootste onderzoeksuitdagingen in 
Europa.

Amendement 62
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 8 "Sociaal-economische 
wetenschappen en geesteswetenschappen", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 3
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• 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; leefstijlen, werk, 
gezinnen, gendervraagstukken, gezondheid 
en de kwaliteit van het bestaan; de situatie 
en levenskwaliteit van gehandicapten;
stedelijke gebieden als complexe 
ecosystemen; concurrentievermogen van 
steden; publieke en particuliere actoren in 
de ontwikkeling van de planning van 
steden en stedelijke gebieden; toenemende 
ongelijkheid; 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.

Motivering 

Met betrekking tot initiatieven op het gebied van de levenskwaliteit bestaat er grote behoefte 
aan beschikbaarstelling van financiering voor omvattend en diepgaand onderzoek naar de 
situatie van gehandicapten die in Europa in instellingen wonen. Een recent voorlopig 
onderzoek van een door een Commissie gefinancierd initiatief laat zien dat er op dit moment 
weinig informatie voorhanden is over de tehuizen en diensten in Europa. In het eindverslag 
van het project wordt gesteld dat op dit gebied nader onderzoek noodzakelijk is en dat in het 
toekomstige onderzoekskader van de Europese Unie op deze zaken moet worden ingegaan.

Bovendien is nog veel meer onderzoek noodzakelijk om vergelijkingsgegevens te verkrijgen
over de situatie in de diverse EU-lidstaten en toetredingslanden met betrekking tot 
persoonlijke hulpverlening aan gehandicapten, directe uitkeringen en zelfstandige 
woonvormen voor gehandicapten. Ook is onderzoek noodzakelijk om te kunnen beoordelen 
welke keuzevrijheid gehandicapten en hun gezinnen hebben met betrekking tot zelfstandig 
wonen.

Amendement 63
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 8 "Sociaal-economische 
wetenschappen en geesteswetenschappen", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 5

• De burger in de Europese Unie:
bestudering, in de context van de 
toekomstige ontwikkeling van de EU, van 
de aspecten van het realiseren van een 
gevoel van democratisch "eigendom" en 
actieve participatie door de volkeren van 
Europa; effectieve en democratische 

• De burger in de Europese Unie:
bestudering, in de context van de 
toekomstige ontwikkeling van de EU, van 
de aspecten van het realiseren van een 
gevoel van democratisch "eigendom" en 
actieve participatie door de volkeren van 
Europa; continue opbouw van de civiele 
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governance met inbegrip van economische 
governance; en het creëren van een 
gezamenlijk inzicht in en respect voor de 
overeenkomsten en verschillen binnen 
Europa qua cultuur, instellingen, 
geschiedenis, talen en waarden. 

samenleving in het uitgebreide Europa;
effectieve en democratische governance 
met inbegrip van economische governance; 
en het creëren van een gezamenlijk inzicht 
in en respect voor de overeenkomsten en 
verschillen binnen Europa qua cultuur, 
instellingen, geschiedenis, talen en 
waarden. 

Motivering 

Het onderzoek op het gebied van de opbouw van de civiele samenleving moet in KP7 worden 
voortgezet.

Amendement 64
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 8 "Sociaal-economische 
wetenschappen en geesteswetenschappen", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 7 bis

(nieuw)

• De uitbreiding van de Europese Unie: 
onderzoek naar de problemen rond de 
uitbreiding van de EU, waaronder 
economische hervormingen, 
bedrijfsverhuizingen, demografische 
veranderingen, migratie, ontwikkeling 
van de democratie, ontwikkeling van 
zelfbestuur, cultureel erfgoed;

Motivering 

Talrijke en grootschalige veranderingen, nog niet voltooid en nog altijd onvoldoende bekend. 

Onderzoek op het gebied van de uitbreiding van de Europese Unie moet in KP7 worden 
voortgezet.

Amendement 65
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 9 "Veiligheid en 

ruimtevaart", titel en ondertitel "Doelstelling", alinea 1

9. Veiligheid en ruimtevaart 9. Veiligheid 
Doelstelling Doelstelling

Ontwikkelen van de technologie en kennis 
voor het bouwen van de capaciteiten die 
nodig zijn om de burger te beschermen 

Ontwikkelen van de technologie en kennis 
voor het bouwen van de capaciteiten die 
nodig zijn om de burger te beschermen 
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tegen bedreigingen zoals terrorisme en 
misdaad met inachtneming van 
fundamentele mensenrechten; zorgen voor 
een optimale en gecoördineerde toepassing 
van de beschikbare technologieën ter 
bevordering van de veiligheid in Europa; 
stimuleren van de samenwerking tussen 
aanbieders en gebruikers bij de 
ontwikkeling van veiligheidsoplossingen.

tegen bedreigingen zoals terrorisme en 
misdaad met inachtneming van 
fundamentele mensenrechten; zorgen voor 
een optimale en gecoördineerde toepassing 
van de beschikbare technologieën ter 
bevordering van de veiligheid in Europa; 
stimuleren van de samenwerking tussen 
aanbieders en gebruikers bij de 
ontwikkeling van veiligheidsoplossingen.

Ondersteunen van een Europees 
Ruimtevaartprogramma dat zich toespitst 
op toepassingen zoals GMES waarvan de 
burger profiteert en die de 
concurrentiepositie van de Europese 
ruimtevaartindustrie verbeteren. Hiermee 
wordt een bijdrage geleverd tot de 
ontwikkeling van een Europees 
Ruimtevaartbeleid, in aanvulling op de 
inspanningen van de lidstaten en andere 
hoofdrolspelers, zoals het Europees 
Ruimteagentschap. 

Schrappen

(De geschrapte tekst zal de tekst worden van een nieuwe kop 10. Ruimtevaart)

Motivering

De geschrapte tekst zal de tekst worden van een nieuwe kop 10. Ruimtevaart 

Amendement 66
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 9.1 "Veiligheid", titel 

9.1 Veiligheid Schrappen

Motivering 

Amendement 67
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 9.2. "Ruimtevaart"

9.2 Ruimtevaart 10. Ruimtevaart

Doelstelling
Ondersteunen van een Europees 
Ruimtevaartprogramma dat zich toespitst 
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op toepassingen zoals GMES waarvan de 
burger profiteert en die de 
concurrentiepositie van de Europese 
ruimtevaartindustrie verbeteren. Hiermee 
wordt een bijdrage geleverd tot de 
ontwikkeling van een Europees 
Ruimtevaartbeleid, in aanvulling op de 
inspanningen van de lidstaten en andere 
hoofdrolspelers, zoals het Europees 
Ruimteagentschap.

(De tekst van de nieuwe kop 10. Ruimtevaart komt overeen met de in kop 9. geschrapte tekst.)

Motivering

De tekst van de nieuwe kop 10. Ruimtevaart komt overeen met de in kop 9. geschrapte tekst.

Amendement 68
Bijlage I, hoofdstuk I "Samenwerking", ondertitel "Thema's", punt 9.2 "Ruimtevaart", 

ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 1, streepje 3 bis (nieuw)

– ontwikkeling van in de ruimte 
gestationeerde systemen voor 
risicopreventie en risicobeheersing en alle 
soorten noodsituaties, verbetering van de 
convergentie met andersoortige systemen.

Motivering 

Dit amendement onderstreept het hiervoor voorgestelde amendement voor de convergentie 
van Galileo en benadrukt de noodzaak van meer aandacht voor risico's en civiele 
bescherming in het kader van in de ruimte gestationeerde diensten.

Amendement 69
Bijlage I, hoofdstuk II "Ideeën" II, ondertitel "Achtergrond", alinea 3

Een Europawijd concurrerend 
financieringsmechanisme voor door 
individuele teams uitgevoerd 
grensverleggend onderzoek is een 
sleutelcomponent van de Europese 
onderzoeksruimte en vult andere EU- en 
nationale activiteiten aan. Het helpt de 
dynamiek en aantrekkelijkheid van Europa 
voor de beste onderzoekers uit zowel 

Een Europawijde concurrerende 
financieringsstructuur voor door 
individuele teams uitgevoerd 
grensverleggend onderzoek is een 
sleutelcomponent van de Europese 
onderzoeksruimte en vult andere EU- en 
nationale activiteiten aan. Het helpt de 
dynamiek en aantrekkelijkheid van Europa 
voor de beste onderzoekers uit zowel 
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Europese als derde landen, en voor 
industriële investeringen versterken.

Europese als derde landen, en voor 
industriële investeringen versterken.

Motivering 

Ter voorkoming van misverstanden over het feit dat de ERC als een autonoom orgaan moet 
fungeren, kan hier beter worden gesproken van een "structuur", die juridisch onafhankelijk 
moet zijn en moet worden opgericht op grond van artikel 171 van het EG-verdrag.

Amendement 70
Bijlage I, hoofdstuk II "Ideeën", ondertitel "Achtergrond", alinea 3 bis (nieuw)

De wisselwerking tussen de Europese 
Onderzoeksraad en collaboratief 
onderzoek, ERA-NET's en nationale 
programma's zal in de regels voor 
deelname nader worden verduidelijkt om 
dubbele financiering van onderzoek op 
Europees en nationaal niveau te 
voorkomen.

Amendement 71
Bijlage I, hoofdstuk II "Ideeën", ondertitel "Activiteiten", alinea 2 

De EU-activiteiten op het gebied van 
grensverleggend onderzoek worden 
uitgevoerd door een Europese 
Onderzoeksraad (ERC), bestaande uit een 
wetenschappelijke raad, ondersteund door 
een specifieke uitvoeringsstructuur.

De EU-activiteiten op het gebied van 
grensverleggend onderzoek worden 
uitgevoerd door een Europese 
Onderzoeksraad (ERC), een juridisch 
onafhankelijke structuur die ingesteld 
wordt krachtens artikel 171 van het 
Verdrag. Deze raad zal bestaan uit een 
wetenschappelijke raad en een 
bestuursraad. Het bestuur van de ERC zal 
worden waargenomen door personeel dat 
ofwel voor dat doel wordt aangesteld 
ofwel wordt gedetacheerd vanuit de EU-
instellingen, en zal uitsluitend betrekking 
hebben op de daadwerkelijke 
bestuursbehoeften. 

Motivering 

De Groep van deskundigen voor de Europese Onderzoeksraad, onder leiding van Federico 
Mayor, heeft in zijn verslag duidelijk aangegeven dat "de ERC moet fungeren als een 
autonoom orgaan, dat zijn basisdeskundigheid ontleent aan de internationale 
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onderzoeksgemeenschap. Het is niet alleen nuttig, maar zelfs noodzakelijk om het vermogen 
van de onderzoeksgemeenschap tot zelfbestuur te benutten. Dit is essentieel als de ERC 
binnen de onderzoeksgemeenschap en de maatschappij als geheel vertrouwen en 
geloofwaardigheid wil opbouwen". Het Europees Parlement steunt deze aanbeveling ten volle 
en is vast van mening dat die autonomie uitsluitend kan worden verwezenlijkt wanneer zowel 
de wetenschappelijke beslissingen en het beheer daadwerkelijk onafhankelijk van de 
Europese Commissie, de Raad en het Parlement plaatsvinden. Daarom moet de ERC worden 
opgericht op grond van artikel 171 van het EG-verdrag.

De ERC zal worden bestuurd door een bestuursraad en een wetenschappelijke raad,
bestaande uit wetenschappers van hoog niveau; voor de beoordeling van voorstellen moet een 
wereldwijd netwerk van recensenten worden opgezet.

Amendement 72
Bijlage I, hoofdstuk II "Ideeën", ondertitel "Activiteiten", alinea 3 

De wetenschappelijke raad bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Europese 
wetenschappelijke wereld op het hoogste 
niveau, die handelen op persoonlijke titel, 
onafhankelijk van politieke of andere 
belangen. De leden ervan worden 
aangesteld door de Commissie na een 
onafhankelijke aanwijzingsprocedure. De 
wetenschappelijke raad ziet onder meer toe 
op besluiten betreffende het type van 
onderzoek dat moet worden gefinancierd 
en staat garant voor de kwaliteit van de 
activiteit vanuit wetenschappelijk oogpunt. 
De taken van de wetenschappelijke raad 
omvatten met name de ontwikkeling van 
het jaarlijkse werkprogramma, de instelling 
van het proces van peer review alsook 
voortgangscontrole en kwaliteitscontrole 
van de programma-uitvoering vanuit 
wetenschappelijk oogpunt. 

De wetenschappelijke raad bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Europese 
wetenschappelijke wereld op het hoogste 
niveau, die handelen op persoonlijke titel, 
onafhankelijk van politieke of andere 
belangen. De leden ervan worden door de 
wetenschappelijke gemeenschap gekozen 
in de medebeslissingsprocedure, op grond 
van algemene door de Europese wetgever 
vastgelegde criteria, en worden formeel 
aangesteld door de bestuursraad. De 
leden van de wetenschappelijke raad 
bekleden hun functie gedurende een
beperkte periode van vijf jaar, die 
eenmaal voor maximaal vijf jaar kan 
worden verlengd, in een roulerend 
systeem dat de continuïteit van het werk 
van de wetenschappelijke raad waarborgt.
De wetenschappelijke raad is onder meer 
volledig verantwoordelijk voor besluiten 
betreffende het type van onderzoek dat 
moet worden gefinancierd en staat garant 
voor de kwaliteit van de activiteit vanuit 
wetenschappelijk oogpunt. De taken van de 
wetenschappelijke raad omvatten met 
name de ontwikkeling van het jaarlijkse 
werkprogramma, de instelling van het 
proces van peer review alsook 
voortgangscontrole en kwaliteitscontrole 
van de programma-uitvoering vanuit 
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wetenschappelijk oogpunt. 

Motivering

De wetenschappelijke raad zal bestaan uit wetenschappers van hoog niveau, onafhankelijk 
verkozen door de wetenschappelijke gemeenschap; de leden zullen hun functie bekleden 
gedurende een beperkte periode van vijf jaar, die eenmaal met ten hoogste vijf jaar kan 
worden verlengd. Voor de selectieprocedure zullen algemene regels worden gevolgd, die door 
de Europese Raad en het Parlement volgens de medebeslissingsprocedure worden vastgesteld 
naar aanleiding van een voorstel van de Commissie. Omdat de bestuursraad de wettelijke 
verantwoordelijkheid draagt voor alle acties van de ERC stelt deze tevens formeel de leden 
van de wetenschappelijke raad aan. 

Om de continuïteit van het werk van de wetenschappelijke raad te waarborgen, die verloren 
zou gaan wanneer alle leden op hetzelfde moment zouden worden vervangen, zal voor de 
aanstelling van nieuwe leden een roulerend stelsel worden toegepast.

Amendement 73
Bijlage I, hoofdstuk II "Ideeën", ondertitel "Activiteiten", alinea 4 

De specifieke uitvoeringsstructuur is 
verantwoordelijk voor alle aspecten in 
verband met implementatie en programma-
uitvoering, zoals geregeld in het jaarlijkse 
werkprogramma. Deze structuur geeft met 
name uitvoering aan het proces van peer 
review en selectie overeenkomstig de door 
de wetenschappelijke raad vastgestelde 
beginselen en draagt zorg voor het 
financiële en wetenschappelijke beheer van 
de subsidies.

De bestuursraad draagt de juridische 
verantwoordelijkheid voor alle 
handelingen van de ERC. Deze raad is 
verantwoordelijk voor alle administratieve 
en financiële aspecten in verband met 
implementatie en programma-uitvoering, 
zoals geregeld in het jaarlijkse 
werkprogramma. Deze structuur geeft met 
name uitvoering aan het proces van peer 
review en selectie overeenkomstig de door 
de wetenschappelijke raad vastgestelde 
beginselen en draagt zorg voor het 
financiële en wetenschappelijke beheer van 
de subsidies. 

Motivering 

Naast de wetenschappelijke raad, die de volledige verantwoordelijkheid zal dragen voor alle 
wetenschappelijke beslissingen, zal de ERC worden bestuurd door een bestuursraad, die de 
juridische verantwoordelijkheid zal dragen voor alle acties van de ERC, en die alle 
administratieve en financiële aspecten van de toepassing en uitvoering van het programma 
zal regelen.

Amendement 74
Bijlage I, hoofdstuk II "Ideeën", ondertitel "Activiteiten", alinea 5 
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De uitvoering en het beheer van de 
activiteit wordt zo vaak als nodig getoetst 
en geëvalueerd om de prestaties te 
beoordelen en op basis van de ervaring de 
procedures aan te passen en te verbeteren.

De uitvoering en het beheer van de ERC 
wordt zo vaak als nodig getoetst en 
geëvalueerd door een raad van toezicht 
om de prestaties te beoordelen en op basis 
van de ervaring de procedures aan te 
passen en te verbeteren.

Motivering 

De activiteiten van de Europese onderzoeksraad, met name voor wat betreft de 
subsidieprocedures, zullen op regelmatige basis worden bewaakt door een Raad van 
Toezicht, waarin het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zitting zullen hebben.
Deze periodieke beoordeling zal zeer nuttig zijn om de ERC in staat te stellen binnen de 
onderzoeksgemeenschap en de maatschappij als geheel vertrouwen en geloofwaardigheid op 
te bouwen.

Amendement 75
Bijlage I, hoofdstuk II "Ideeën", ondertitel "Activiteiten", alinea 6 

De Europese Commissie staat in voor de
volledige autonomie en integriteit van de 
Europese Onderzoeksraad.

Gedurende een overgangsfase – die niet 
langer duurt dan twee jaar – vervult de 
Europese Commissie de taak van de 
bestuursraad, waarbij de volledige 
autonomie van de wetenschappelijke raad 
behouden blijft. Tegelijkertijd zal de 
Europese Commissie alle noodzakelijke 
initiatieven nemen - binnen de 
medebeslissingsprocedure - om de
Europese Onderzoeksraad op te richten
als juridisch onafhankelijke structuur 
krachtens artikel 171 van het Verdrag. 
Deze organisatie zal haar eigen 
procedures zelfstandig vaststellen en zal 
uiterlijk op 1 januari 2009 met haar 
werkzaamheden aanvangen.

Motivering

Om een vlotte start van de ERC mogelijk te maken zal de Europese Commissie gedurende een 
korte overgangsfase als bestuursraad optreden. Deze fase zal niet langer duren dan twee 
jaar, gedurende welke termijn de Commissie aan het Parlement en de Raad een voorstel zal 
voorleggen voor de daadwerkelijke oprichting van de ERC als onafhankelijke structuur op 
basis van artikel 171 van het Verdrag. Zoals reeds gesteld zal deze structuur worden bestuurd 
door een bestuursraad en een wetenschappelijke raad, en zal ze uiterlijk op 1 januari 2009 
operationeel zijn. Na haar oprichting zal de ERC moeten werken op basis van zijn eigen 
besluiten, wat inhoudt dat hij zijn eigen procedures zelfstandig zal vaststellen.
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Amendement 76
Bijlage I, hoofdstuk III "Mensen", ondertitel "Achtergrond", alinea 1 bis (nieuw)

Er zullen speciale maatregelen worden 
ingevoerd om jonge onderzoekers te 
stimuleren en te steunen in de beginfasen 
van hun wetenschappelijke carrière,
evenals maatregelen om de "braindrain" 
tegen te gaan, zoals 
herintegratiesubsidies.

Motivering

Speciale aandacht en heldere acties zijn hier nodig, niet alleen gezien het verwachte 
spectaculaire demografische tekort aan onderzoekers van Europese herkomst, maar ook om 
aantrekkelijke en concurrerende voorwaarden te creëren voor jonge wetenschappers van 
overal ter wereld.

Amendement 77
Bijlage I, hoofdstuk III "Mensen", ondertitel "Achtergrond", alinea 2

Mobiliteit, zowel transnationaal als 
intersectoraal, inclusief het stimuleren van 
industriële deelname en de openstelling 
van onderzoeksloopbanen en academische 
posten op Europese schaal, is een 
sleutelcomponent van de Europese 
Onderzoeksruimte en onontbeerlijk om de 
Europese onderzoekscapaciteiten en -
prestaties te vergroten. 

Mobiliteit, zowel transnationaal als 
intersectoraal, inclusief het stimuleren van 
industriële deelname en de openstelling 
van onderzoeksloopbanen en academische 
posten op Europese schaal, is een 
sleutelcomponent van de Europese 
Onderzoeksruimte en onontbeerlijk om de 
Europese onderzoekscapaciteiten en -
prestaties te vergroten. Het programma 
"Mensen" zal nauw worden 
gecoördineerd met de programma's voor 
opleiding en onderwijs evenals met andere 
onderdelen van het kaderprogramma.

Motivering

Onderzoeksopleiding is onderdeel van netwerken van excellentie, van het programma 
"Mensen" en van bepaalde programma's op onderwijsgebied. Coördinatie en 
gemeenschappelijke acties zullen positief zijn voor een efficiënt gebruik van de mobiliteit van 
onderzoekers. Er moet een duidelijke koppeling worden gelegd met de programma's voor 
onderwijs en opleiding om zo een permanente ontwikkeling van de wetenschappelijke carrière 
van jonge onderzoekers te verzekeren.
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Amendement 78
Bijlage I, hoofdstuk III "Mensen", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 1, alinea 2

Een en ander wordt geïmplementeerd via 
Marie Curie-netwerken als het 
voornaamste doel het ondervangen van 
fragmentatie en het versterken op Europees 
niveau van de initiële opleiding en 
loopbaanontwikkeling van onderzoekers. 
De leden van de transnationale netwerken 
benutten hun complementaire 
bekwaamheden via geïntegreerde 
opleidingsprogramma's. De ondersteuning 
omvat rekrutering van beginnende 
onderzoekers, organisatie van 
opleidingsevenementen die ook openstaan 
voor onderzoekers buiten het netwerk en 
hogere leerstoelen en/of industriële posten 
voor kennisoverdracht en supervisie.

Een en ander wordt geïmplementeerd via 
Marie Curie-netwerken als het 
voornaamste doel het ondervangen van 
fragmentatie en het versterken op Europees 
niveau van de initiële opleiding en 
loopbaanontwikkeling van onderzoekers. 
Twinning-netwerken, gekenmerkt door 
een nauwere integratie van een gering 
aantal partners, zullen worden ingevoerd 
op basis van het Erasmus-programma. De 
leden van de transnationale netwerken 
benutten hun complementaire 
bekwaamheden via geïntegreerde 
opleidingsprogramma's. De ondersteuning 
omvat rekrutering van beginnende 
onderzoekers, organisatie van 
opleidingsevenementen die ook openstaan 
voor onderzoekers buiten het netwerk en 
hogere leerstoelen en/of industriële posten 
voor kennisoverdracht en supervisie. Er zal 
worden gezorgd voor reïntegratiesubsidies 
voor jonge onderzoekers na hun eerste 
opleidingsperiode. Bovendien zal er een 
permanent mechanisme worden ingevoerd
voor horizontale coördinatie tussen het 
programma "Mensen" van KP7 en het 
hoger onderwijsprogramma "Erasmus".

Motivering

Twinning-netwerken zullen leiden tot een grotere mobiliteit van jonge onderzoekers tussen 
een aantal centra met hetzelfde specialisatiegebied, en de contacten tussen hun medewerkers 
versterken. Deze netwerken zullen jonge onderzoekers de gelegenheid geven bij een 
moederinstelling te verblijven en in het buitenland een opleiding te volgen.

Om KP7 gunstiger te maken voor jonge onderzoekers moet de regeling voor herintegratie 
gelijk zijn voor alle onderzoekers.

Als onderdeel van de kennisdriehoek moet onderwijs en onderzoek volledig worden 
geïntegreerd. Zo zal het bijvoorbeeld nodig zijn, omdat de sectoren van hoger onderwijs en 
onderzoek elkaar overlappen (waarbij promotie-onderzoeken tot beide sectoren kunnen
behoren), dat de acties nauw worden gecoördineerd met de programma's voor onderwijs en 
opleiding.
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Amendement 79
Bijlage I, hoofdstuk III "Mensen", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 2 

- Permanente educatie en 
loopbaanontwikkeling ter ondersteuning 
van de loopbaanontwikkeling van ervaren
onderzoekers. Met het oog op het 
aanvullen van vaardigheden of het aanleren 
van nieuwe vaardigheden en 
bekwaamheden of het verhogen van 
inter/multidisciplinariteit en/of 
intersectorale mobiliteit is in ondersteuning 
voorzien voor onderzoekers met speciale 
behoeften aan extra/aanvullende 
bekwaamheden en vaardigheden, voor 
onderzoekers om een onderzoeksloopbaan 
te hervatten na een onderbreking en voor 
het (her)integreren van onderzoekers in een 
onderzoekspost op langere termijn in 
Europa, inclusief in hun land van 
herkomst, na een 
transnationale/internationale 
mobiliteitservaring. Deze actielijn wordt 
geïmplementeerd via zowel individuele 
beurzen die rechtstreeks op communautair 
niveau worden toegekend als via de 
medefinanciering van regionale, nationale 
of internationale programma's.

- Permanente educatie en 
loopbaanontwikkeling ter ondersteuning 
van de loopbaanontwikkeling van 
onderzoekers. Met het oog op het 
aanvullen van vaardigheden of het aanleren 
van nieuwe vaardigheden en 
bekwaamheden of het verhogen van 
inter/multidisciplinariteit en/of 
intersectorale mobiliteit is in ondersteuning 
voorzien: voor de beste 
postdoctoraalstudenten die kunnen 
toetreden tot gerenommeerde 
onderzoeksteams om aan hun proefschrift 
te werken, voor onderzoekers met speciale 
behoeften aan extra/aanvullende 
bekwaamheden en vaardigheden, voor 
onderzoekers om een onderzoeksloopbaan 
te hervatten na een onderbreking en voor 
het (her)integreren van onderzoekers in een 
onderzoekspost op langere termijn in 
Europa, inclusief in hun land van 
herkomst, na een 
transnationale/internationale 
mobiliteitservaring. Deze actielijn wordt 
geïmplementeerd via zowel individuele 
beurzen die rechtstreeks op communautair 
niveau worden toegekend als via de 
medefinanciering van regionale, nationale 
of internationale programma's. Tegelijk zal 
een proeffase worden ingevoerd voor de 
cofinanciering van nationale en regionale 
mobiliteitsprogramma's.

Motivering

De mogelijkheden voor de beginopleiding zijn beperkt tot instellingen die samenwerken 
binnen Marie Curie-netwerken. Individuele subsidies kunnen nut hebben voor de meest 
getalenteerde jonge onderzoekers.

Gevaar van ongelijke behandeling wanneer niet alle landen / regio's over 
mobiliteitsprogramma's beschikken. Mogelijk administratieve, formele en wettelijke 
beperkingen.

Amendement 80
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Bijlage I, hoofdstuk III "Mensen", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 3

• Trajecten en partnerschappen tussen de 
industrie en de academische wereld: de 
ondersteuning van 
samenwerkingsprogramma's op langere 
termijn tussen organisaties uit de 
academische wereld en de industrie, met 
name KMO's, beoogt de uitbreiding van 
kennisdeling via gezamenlijke 
onderzoekspartnerschappen, ondersteund 
door de rekrutering van ervaren 
onderzoekers bij het partnerschap, door de 
detachering van personeel tussen beide 
sectoren, en door de organisatie van 
evenementen.

• Trajecten en partnerschappen tussen de 
industrie en de academische wereld: de 
ondersteuning van 
samenwerkingsprogramma's op langere 
termijn tussen organisaties uit de 
academische wereld en de industrie, met 
name KMO's, beoogt de uitbreiding van 
kennisdeling via gezamenlijke 
onderzoekspartnerschappen, ondersteund 
door de rekrutering van ervaren 
onderzoekers en jonge onderzoekers bij 
het partnerschap, door de detachering van 
personeel tussen beide sectoren, en door de 
organisatie van evenementen.

Motivering

Mogelijkheden om in een bedrijfsmatige omgeving te werken moeten ook voor jonge 
onderzoekers openstaan.

Amendement 81
Bijlage I, hoofdstuk III "Mensen", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 5 

• Specifieke acties ter ondersteuning van de 
totstandbrenging van een echte Europese 
arbeidsmarkt voor onderzoekers, door het 
opheffen van hinderpalen voor mobiliteit 
en het uitbreiden van de 
loopbaanvooruitzichten van onderzoekers 
in Europa. Voorts worden toelagen 
verstrekt voor voorlichtingscampagnes 
over de Marie Curie-acties en de 
doelstellingen ervan.

• Specifieke acties ter ondersteuning van de 
totstandbrenging van een echte Europese 
arbeidsmarkt voor onderzoekers, door het 
opheffen van hinderpalen voor mobiliteit 
en het uitbreiden van de 
loopbaanvooruitzichten van onderzoekers 
in Europa. Stimuleringsmaatregelen voor 
openbare instellingen die de mobiliteit,
kwaliteit en profiel van hun onderzoekers 
bevorderen. Voorts worden toelagen 
verstrekt voor voorlichtingscampagnes 
over de Marie Curie-acties en de 
doelstellingen ervan.

Motivering

Overheidsinstellingen die de mobiliteit van hun onderzoekers bevorderen, verdienen zekere 
stimulansen, ook financiële, om dit soort acties verder te ontwikkelen.

Amendement 82



PR\571052NL.doc 53/78 PE 360.033v01-00

NL

Bijlage I, hoofdstuk III "Mensen", ondertitel "Activiteiten", laatste alinea (nieuw)

Om de interregionale mobiliteit (ook 
binnen hetzelfde land) te verbeteren 
worden de activiteiten in het kader van de 
structurele en andere fondsen 
gecoördineerd met de activiteiten in het 
kader van het kaderprogramma.

Motivering

Interregionale mobiliteit is een belangrijk onderdeel van de nationale en transnationale 
mobiliteit, maar slechts weinig subsidieregelingen bieden hiervoor mogelijkheden.

Amendement 83
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", alinea 1, streepje 6

- Horizontale acties en maatregelen ter 
ondersteuning van internationale 
samenwerking.

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

Motivering

Hetzelfde beginsel dat geldt voor internationale samenwerking moet ook worden toegepast op 
grensoverschrijdende en interregionale samenwerking.

Amendement 84
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", alinea 2, streepje 3

- Coördineren van onderzoeksbeleid, 
inclusief transnationale 
samenwerkingsinitiatieven op nationaal of 
regionaal niveau over onderwerpen van 
gemeenschappelijk belang.

- Coördineren van onderzoeksbeleid, 
inclusief transnationale 
samenwerkingsinitiatieven op nationaal of 
regionaal niveau over onderwerpen van 
gemeenschappelijk belang. Bijzondere 
aandacht zal worden geschonken aan een 
synergiegerichte benadering van de 
ontwikkeling van onderzoekspotentieel in 
combinatie met innovatiegerichte 
structuurfondsen en andere programma's.

Motivering

De onderdelen onderzoek en innovatie binnen de structuurfondsen, het zevende 
kaderprogramma en het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie moeten 
elkaar onderling aanvullen.
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Amendement 85
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoeksinfrastructuren", ondertitel

"Achtergrond", alinea 2

De ontwikkeling van een Europese 
benadering met betrekking tot 
onderzoeksinfrastructuren- inclusief op 
informatica en communicatie gebaseerde
e-infrastructuren- en het uitvoeren van 
activiteiten op dit gebied op Unieniveau, 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot 
het stimuleren en het benutten van het 
Europese onderzoekspotentieel. 

De ontwikkeling van een Europese 
benadering met betrekking tot 
onderzoeksinfrastructuren- inclusief op 
informatica en communicatie gebaseerde 
e-infrastructuren- en het uitvoeren van 
activiteiten op dit gebied op Unieniveau, 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot 
het stimuleren en het benutten van het 
Europese onderzoekspotentieel en tot de 
totstandbrenging van de Europese 
onderzoeksruimte.

Motivering

Onderzoeksinfrastructuren vervullen een centrale rol, niet alleen voor het onderzoek zelf,
maar ook voor hoogtechnologische innovatie.

Amendement 86
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoeksinfrastructuren", ondertitel

"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. In dit verband bezit het Europees 
Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (ESFRI) een 
belangrijke adviserende rol bij het 
identificeren van de behoeften en het 
voorstellen van een eerste routekaart voor 
de opbouw van Europese 
onderzoeksinfrastructuren. De 
uiteindelijke beslissingsbevoegdheid komt 
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toe aan de lidstaten.

Motivering

De rol van het ESFRI moet duidelijker worden omschreven; ook moet worden aangegeven 
welk orgaan beslissingsbevoegd is. Meer doorzichtigheid en helderder criteria zijn nodig 
voor het opstellen van de routekaart voor de infrastructuur.

Amendement 87
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoeksinfrastructuren", ondertitel

"Achtergrond", alinea 3 bis (nieuw)

Het onderzoekspotentieel van de 
convergentieregio's zal niet worden 
veronachtzaamd bij de besluitvorming 
over nieuwe infrastructuren, omdat deze 
regio's mogelijk operationele 
voorwaarden tegen lage kosten kunnen 
verschaffen. De ontwikkeling van 
infrastructuren zal nauw worden 
gecoördineerd met de structuurfondsen en 
andere financiële instrumenten op 
Europees en nationaal niveau.

Motivering

Sommige convergentieregio's hebben een groot onderzoekspotentieel. Dit kan aanzienlijk 
worden versterkt, ten gunste van de Europese onderzoeksruimte, met steun vanuit de 
structuurfondsen. Deze maatregel kan bijdragen aan de ontwikkeling van grote 
infrastructuren buiten de"kernlanden". KP7 moet meer middelen (aanvullende middelen) 
beschikbaar stellen voor investeringen met een Europese dimensie, uiteraard binnen het 
totale kader van de Europese onderzoeksruimte.

Amendement 88
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoeksinfrastructuren", ondertitel

"Activiteiten", opsommingsteken 1, streepje 1

- transnationale toegang zodat de Europese 
onderzoekers toegang krijgen tot de beste 
onderzoeksinfrastructuren om hun 
onderzoek te verrichten, ongeacht de plaats 
waar de infrastructuur zich bevindt;

- transnationale toegang zodat de Europese 
onderzoekers, waaronder ook 
onderzoekers vanuit het bedrijfsleven en 
KMO's, toegang krijgen tot de beste 
onderzoeksinfrastructuren om hun 
onderzoek te verrichten, ongeacht de plaats 
waar de infrastructuur zich bevindt;
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Motivering

Ter voorkoming van onduidelijkheid en ten behoeve van een gelijke behandeling van alle 
onderzoekers ongeacht waar zij werkzaam zijn.

Amendement 89
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoeksinfrastructuren", ondertitel

"Activiteiten", opsommingsteken 2, alinea 1

In beide gevallen zal het bedrag van de 
EU-bijdrage (als percentage van de totale 
kosten) duidelijk worden genoemd in de 
regels voor deelname.

De in dat verband voor financiering 
voorgestelde infrastructuurprojecten 
worden aangewezen op basis van een reeks 
criteria,met in het bijzonder:

De in dat verband voor financiering 
voorgestelde infrastructuurprojecten 
worden aangewezen op basis van een reeks 
criteria,met in het bijzonder:

Motivering

De bijdrage van de EU moet voor kandidaten duidelijk zijn omwille van een goede financiële 
planning meteen vanaf het begin.

Amendement 90
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoeksinfrastructuren", ondertitel

"Activiteiten", opsommingsteken 2, alinea 1, streepje -1 bis (nieuw)

- Wetenschappelijke excellentie 

Motivering

Dit criterium is voor ieder onderzoeksproject essentieel.

Amendement 91
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoeksinfrastructuren", ondertitel

"Activiteiten", opsommingsteken 2, alinea 1, streepje 5

- Mogelijkheden tot Europese 
partnerschappen en de verbintenis van 
belangrijke stakeholders

- Mogelijkheden tot Europese 
partnerschappen en de verbintenis van 
belangrijke stakeholders, de EIB en de 
structuurfondsen
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Motivering

De belangrijke belanghebbenden moeten een aanzienlijke financiële bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van nieuwe infrastructuur. Om nog meer effect te behalen moet worden gedacht 
aan aanvullende middelen uit structuurfondsen, EIB of andere bronnen.

Amendement 92
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoeksinfrastructuren", ondertitel

"Activiteiten", opsommingsteken 2, alinea 1, streepje 6

- Geraamde kosten van aanleg en 
exploitatie.

- Haalbaarheid van de kosten van aanleg 
en exploitatie en de financiële 
levensvatbaarheid zoals deze blijkt uit de 
analyse van de kostenefficiëntie.

Motivering

Beide criteria zijn onontbeerlijk om de juiste beslissing te kunnen nemen.

Amendement 93
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoek ten behoeve van KMO's", 

ondertitel "Doelstellingen"

Versterken van de innovatiecapaciteit van 
de Europese KMO's en de bijdrage ervan 
tot de ontwikkeling van op nieuwe 
technologie gebaseerde producten en 
markten door hen te helpen bij het 
uitbesteden van onderzoek, bij het 
opvoeren van hun 
onderzoeksinspanningen, bij het uitbreiden 
van hun netwerken, bij het beter benutten 
van onderzoeksresultaten en het verwerven 
van technologische know how.

Versterken van de innovatiecapaciteit van 
de Europese KMO's en de bijdrage ervan 
tot de ontwikkeling van op nieuwe 
technologie gebaseerde producten en 
markten door hen te helpen bij het 
uitbesteden van onderzoek, bij het 
opvoeren van hun 
onderzoeksinspanningen, bij het verkrijgen 
van financiering voor voorbereidende 
activiteiten, bij het uitbreiden van hun 
netwerken, bij het beter benutten van 
onderzoeksresultaten en het verwerven van 
technologische know how.

Motivering

Voordat een technologische starter startkapitaal kan aantrekken, moet hij eerst de lastiger 
uitdaging overwinnen van het verkrijgen van kapitaal voor de voorbereidende activiteiten. 
Voorbereidingskapitaal wordt gebruikt voor het financieren van activiteiten die tot doel 
hebben aan de investeerders aan te tonen dat een nieuwe technologie een bepaalde mate van 
commerciële en technische levensvatbaarheid bezit. Tot deze activiteiten behoort veelal: a) 
het uitvoeren van een marktonderzoek, b) het maken van een werkend prototype en c) andere 
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activiteiten zoals: inschakelen van consultants, aanvankelijke ontwikkelingskosten voor 
human resources, bijstand bij het aanvragen van subsidies en bijstand bij het vinden van 
investeerders. Voorbereidingskapitaal is essentieel, moet op tijd worden ingezet en is zeer 
beperkt beschikbaar in vergelijking met startfinanciering. 

Amendement 94
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoek ten behoeve van KMO's", 

ondertitel "Achtergrond"

De KMO's nemen een centrale plaats in 
binnen de Europese industrie. Zij moeten 
een sleutelcomponent zijn van het 
innovatiesysteem en in de keten van de 
omzetting van kennis in nieuwe producten, 
procédés en diensten. Doortoenemende 
concurrentie op de interne markt en op 
mondiaal vlak dienen de Europese KMO's 
hun kennis en onderzoeksintensiteit te 
vergroten, hun zakelijke activiteiten tot 
grotere markten uit te breiden en hun 
kennisnetwerken te internationaliseren. De 
meeste acties van de lidstaten met 
betrekking tot KMO's stimuleren en 
ondersteunen geen transnationale 
onderzoekssamenwerking en 
technologieoverdracht. Acties op EU-
niveau zijn nodig om de impact van op 
nationaal en regionaal niveau ondernomen 
acties aan te vullen en te versterken. Naast 
de hieronder bedoelde acties wordt tevens 
de deelname van KMO's gestimuleerd en 
vergemakkelijkt en wordt met hun 
behoeften rekening gehouden in het gehele
kaderprogramma.

De KMO's nemen een centrale plaats in 
binnen de Europese industrie. Zij moeten 
een sleutelcomponent zijn van het 
innovatiesysteem en in de keten van de 
omzetting van kennis in nieuwe producten, 
procédés en diensten. Door toenemende 
concurrentie op de interne markt en op 
mondiaal vlak dienen de Europese KMO's 
hun kennis en onderzoeksintensiteit te 
vergroten, projecten te ontwikkelen die de 
markttoegang van onderzoeksproducten 
vergemakkelijken, hun zakelijke 
activiteiten tot grotere markten uit te 
breiden en hun kennisnetwerken te 
internationaliseren. De meeste acties van 
de lidstaten met betrekking tot KMO's 
stimuleren en ondersteunen geen 
transnationale onderzoekssamenwerking en 
technologieoverdracht. Acties op EU-
niveau zijn nodig om de impact van op 
nationaal en regionaal niveau ondernomen 
acties aan te vullen en te versterken. Naast 
de hieronder bedoelde acties wordt tevens 
de deelname van KMO's gestimuleerd en 
vergemakkelijkt en wordt met hun 
behoeften rekening gehouden in het gehele 
kaderprogramma. De synergie tussen het 
kaderprogramma en EUREKA kan 
worden benut ter ondersteuning van de 
vorming van partnerschappen tussen 
grote bedrijven en KMO's.

Motivering

Om het concurrentievermogen van KMO's te verbeteren zijn acties nodig zoals een nauwe 
integratie van het onderzoek met demonstratie- en andere activiteiten zoals het aangaan van 
verbintenissen, in overeenstemming met de regels inzake staatssteun voor onderzoek en 
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innovatie. De volgende stap zou zijn dat deze worden gekoppeld met de instrumenten van het 
kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie ter bevordering van de 
commercialisatie van producten.

De met EUREKA opgedane ervaringen kunnen voor KMO's nuttig zijn om hun betrokkenheid 
te stimuleren en hun deelname aan projecten te vergemakkelijken.

Amendement 95
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoek ten behoeve van KMO's", 

ondertitel "Activiteiten", alinea 1

Specifieke acties ter ondersteuning van 
KMO's zijn bedoeld om KMO's of KMO-
associaties te ondersteunen die behoefte 
hebben aan het uitbesteden van onderzoek 
aan universiteiten en onderzoekscentra: 
overwegend low- en medium-tech-KMO's 
met weinig of geen onderzoekscapaciteit. 
Onderzoeksintensieve KMO's die 
onderzoek moeten uitbesteden ter 
aanvulling van hun 
kernonderzoekscapaciteit mogen eveneens 
deelnemen. De acties worden uitgevoerd 
binnen het gehele gebied van wetenschap 
en technologie. Financiële middelen 
worden via twee systemen toegekend:

Specifieke acties ter ondersteuning van 
KMO's zijn bedoeld om KMO's of KMO-
associaties te ondersteunen die behoefte 
hebben aan het uitbesteden van onderzoek 
aan universiteiten en onderzoekscentra: 
overwegend low- en medium-tech-KMO's 
met weinig of geen onderzoekscapaciteit. 
Onderzoeksintensieve KMO's die 
onderzoek moeten uitbesteden ter 
aanvulling van hun 
kernonderzoekscapaciteit mogen eveneens 
deelnemen; deze kunnen ook dienst doen 
als leveranciers van onderzoek voor 
andere projectpartners. Ook zal 
ondersteuning worden gegeven aan de 
vorming van spin-offs als middel om de 
resultaten van onderzoek te
commercialiseren. De acties worden 
uitgevoerd binnen het gehele gebied van 
wetenschap en technologie. De acties 
zullen betrekking hebben op onderzoeks-
en demonstratie-activiteiten die tot doel 
hebben de resultaten dichter bij de markt 
te brengen en deze actielijn te koppelen 
met de instrumenten van het
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie.

Motivering

Om het concurrentievermogen van KMO's te verbeteren moet worden gewerkt aan een nauwe 
integratie van het onderzoek met demonstratie- en andere activiteiten zoals het aangaan van 
verbintenissen. De volgende stap zou zijn dat deze worden gekoppeld met de instrumenten van 
het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie ter bevordering van de 
commercialisatie van producten.
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Amendement 96
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoek ten behoeve van KMO's", 

ondertitel "Activiteiten", alinea 1, streepje 1 bis (nieuw)

- Voorbereidingsfase: ondersteunen van 
onderzoekers bij het verwerven van 
voorbereidingsfinanciering voor het 
uitvoeren van een marktonderzoek, het 
ontwikkelen van proefprojecten en 
demonstratieprojecten en een werkend 
prototype, en het verrichten van alle 
andere activiteiten die uitmonden in de 
start van een bedrijf; ondersteunen van 
KMO's bij de commercialisatie van 
nieuwe onderzoeksproducten. 

Motivering

Voordat een technologische starter startkapitaal kan aantrekken, moet hij eerst de lastiger 
uitdaging overwinnen van het verkrijgen van kapitaal voor de voorbereidende activiteiten. 
Voorbereidingskapitaal wordt gebruikt voor het financieren van activiteiten die tot doel 
hebben aan de investeerders aan te tonen dat een nieuwe technologie een bepaalde mate van 
commerciële en technische levensvatbaarheid bezit. Tot deze activiteiten behoort veelal: a) 
het uitvoeren van een marktonderzoek, b) het maken van een werkend prototype en c) andere 
activiteiten zoals: inschakelen van consultants, aanvankelijke ontwikkelingskosten voor 
human resources, bijstand bij het aanvragen van subsidies en bijstand bij het vinden van 
investeerders. Voorbereidingskapitaal is essentieel, moet op tijd worden ingezet en is zeer 
beperkt beschikbaar in vergelijking met startfinanciering.

Amendement 97
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoek ten behoeve van KMO's", 

ondertitel "Activiteiten", alinea 1 bis (nieuw)

Deze twee regelingen vervangen de 
coöperatieve onderzoeksactiviteiten en de 
collectieve onderzoeksactiviteiten voor 
KMO's in het zesde kaderprogramma.
Hierbij zullen geen wijzigingen worden 
aangebracht in de regels voor 
administratie en beheer, behalve wanneer 
dit noodzakelijk is omwille van de 
vereenvoudiging.

Motivering

Ten behoeve van de continuïteit en vereenvoudiging en om het programma 
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gebruikersvriendelijker te maken.

Amendement 98
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoek ten behoeve van KMO's",

ondertitel "Activiteiten", alinea 1 ter (nieuw)

Bovendien zal steun worden verleend aan 
regelingen voor "nationale premies voor 
de verkennende fase", waaraan KMO's of 
verenigingen van KMO's de financiële 
middelen kunnen ontlenen om voorstellen 
voor het kaderprogramma op te stellen.

Motivering

Om een van de bestaande hindernissen weg te nemen moeten nationale steunmaatregelen in 
de eerste fase van de voorbereiding van KMO's op deelname aan KP7 op Europees niveau 
worden ondersteund. Een nationale premie voor de verkennende fase kan bijvoorbeeld 
bijdragen in de kosten van overbruggingsbijeenkomsten en van het uitwerken van voorstellen.

Amendement 99
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoek ten behoeve van KMO's",

ondertitel "Activiteiten", alinea 2

Het programma Concurrentievermogen en 
Innovatie verleent steun aan netwerken van 
tussenpersonen en nationale regelingen die 
acties ondernemen om de deelname van 
KMO's aan het kaderprogramma te 
stimuleren en te vergemakkelijken. 

Het programma Concurrentievermogen en 
Innovatie verleent steun aan netwerken van 
tussenpersonen en nationale regelingen die 
acties ondernemen om de deelname van 
KMO's aan het kaderprogramma te 
stimuleren en te vergemakkelijken. Er 
zullen eenvoudige, korte projecten met 
een snelle procedure komen, zonder 
ingewikkelde financiële beginselen en 
onnodige verslaglegging. In zowel het 
kaderprogramma als het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie zullen 
waar mogelijk gemeenschappelijke 
beginselen voor aanvragen en contracten 
worden toegepast.

Motivering

Om beide programma's gebruikersvriendelijker te maken. Dit zal de moeilijkheden voor 
KMO's bij de voorbereiding van projecten verminderen en het management en de financiële 
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administratie vereenvoudigen, waardoor de deelname van KMO's aan de onderzoeks- en 
innovatieprogramma's zal worden vergroot. De EU-programma's zullen voor KMO's 
aantrekkelijk zijn wanneer de projecten drie essentiële kenmerken hebben: geld, korte 
beslissingstermijnen en een eenvoudige aanvraagprocedure. 

Amendement 100
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Kennisregio's", ondertitel "Achtergrond", 

alinea 2

De op dit gebied ondernomen acties stellen 
de Europese regio's in staat hun 
investeringscapaciteit in OTO te versterken 
en onderzoeksactiviteiten uit te voeren, 
terwijl ook hun potentieel voor het 
succesvol betrekken van hun 
ondernemingen bij Europese 
onderzoeksprojecten wordt 
gemaximaliseerd.

De op dit gebied ondernomen acties stellen 
de Europese regio's in staat hun 
investeringscapaciteit in OTO te versterken 
en onderzoeksactiviteiten uit te voeren, 
terwijl ook hun potentieel voor het 
succesvol betrekken van hun 
ondernemingen bij Europese 
onderzoeksprojecten wordt 
gemaximaliseerd. De acties zullen de 
oprichting vergemakkelijken van 
regionale centra/clusters die bijdragen 
aan de vorming van de Europese 
onderzoeksruimte. Ook zal aandacht 
worden besteed aan de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende clusters.

Motivering

Om het potentieel van de Europese onderzoeksruimte volledig tot ontwikkeling te brengen 
moeten regionale clusters en centra in alle regio's van de EU worden ontwikkeld in een 
nauwe integratie tussen onderwijs en onderzoek. 

Instellingen in aangrenzende regio's in twee landen kunnen belangstelling hebben voor het 
opzetten van gemeenschappelijke clusters.

Amendement 101
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Kennisregio's", ondertitel "Activiteiten", 

alinea 1

Het nieuwe initiatief Kennisregio's omvat 
en verenigt regionale actoren die betrokken 
zijn bij onderzoek: universiteiten, 
onderzoekscentra, industrie, overheden 
(regionale raden of regionale 
ontwikkelingsagentschappen). De 
projecten hebben betrekking op de 

Het nieuwe initiatief Kennisregio's omvat 
en verenigt regionale actoren die betrokken 
zijn bij onderzoek: universiteiten, 
onderzoekscentra, industrie, overheden 
(regionale raden of regionale 
ontwikkelingsagentschappen). De 
projecten hebben betrekking op acties ten
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gezamenlijke analyse van de 
onderzoeksagenda's van regionale clusters 
(in samenhang met andere activiteiten voor 
regionale innovatieclusters in ruimere zin) 
en de creatie van een instrumentarium om 
deze aan bod te laten komen in specifieke 
onderzoeksactiviteiten, inclusief 
de"mentoring" van regio's met een minder 
ontwikkeld onderzoeksprofiel door hoog 
ontwikkelde regio's. Dit omvat maatregelen 
die gericht zijn op het verbeteren van 
onderzoeksnetwerken en toegang tot 
onderzoeksfinanciering alsmede betere 
integratie van onderzoeksactoren en -
instellingen in de regionale economieën. 
Deze activiteiten worden geïmplementeerd 
in nauwe samenhang met het regionaal 
beleid van de EU en het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie en de 
programma's Onderwijs en Opleiding. 

behoeve van de uitvoering van regionale 
vernieuwingsstrategieën, de gezamenlijke 
analyse van de onderzoeksagenda's van 
regionale of grensoverschrijdende clusters 
(in samenhang met andere activiteiten voor 
regionale innovatieclusters in ruimere zin) 
en de creatie van een instrumentarium om 
deze aan bod te laten komen in specifieke 
onderzoeksactiviteiten, inclusief 
de"mentoring" van regio's met een minder 
ontwikkeld onderzoeksprofiel door hoog 
ontwikkelde regio's en rechtstreekse 
ondersteuning van opkomende 
kennisregio's. Dit omvat maatregelen die 
gericht zijn op het verbeteren van 
onderzoeksnetwerken en toegang tot 
onderzoeksfinanciering alsmede betere 
integratie van onderzoeksactoren en -
instellingen in de regionale economieën. 
Deze activiteiten worden geïmplementeerd 
in nauwe samenhang met het regionaal 
beleid van de EU (gebruik maken van 
structuurfondsen) en het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie en de 
programma's Onderwijs en Opleiding. 

Motivering

De geslaagde ontwikkeling van de regionale innovatiestrategieën binnen KP5 en KP6 maakt 
het mogelijk nu de uitvoeringsfase in te gaan. Instellingen in aangrenzende regio's in twee 
landen kunnen belangstelling hebben voor het opzetten van gemeenschappelijke clusters.

Amendement 102
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoekspotentieel", ondertitel

"Doelstelling"

Stimuleren van de verwezenlijking van het 
volledige onderzoekspotentieel van de 
uitgebreide Unie door het ontsluiten en 
ontwikkelen van het onderzoekspotentieel 
in de convergentieregio's en ultraperifere 
regio's van de EU, en helpen versterken 
van de capaciteiten van hun onderzoekers 
om succesvol deel te nemen aan 
onderzoeksactiviteiten op EU-niveau.

Stimuleren van de verwezenlijking van het 
volledige onderzoekspotentieel van de 
uitgebreide Unie door het ontsluiten en 
ontwikkelen van het onderzoekspotentieel 
in de convergentieregio's en ultraperifere 
regio's van de EU, en helpen versterken 
van de capaciteiten van centra met een 
groot potentieel en hun onderzoekers 
helpen om succesvol deel te nemen aan 
onderzoeksactiviteiten op EU-niveau.
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Motivering

De vorming van de Europese kernen van excellentie in KP5 en van de centra voor 
kennisoverdracht in KP6 was een groot succes. Deze typen activiteiten moeten in KP7 worden 
voortgezet. Omdat er een aantal verschillende namen wordt gebruikt voor het aanduiden van 
de beste centra (kernen van excellentie, competentiecentra), en omdat het begrip "excellentie"
soms als te zwaar wordt ervaren, wordt voorgesteld een neutralere naam voor deze centra in 
te voeren: centra met groot potentieel.

Amendement 103
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoekspotentieel", ondertitel

"Achtergrond"

Europa benut, met name in minder 
ontwikkelde regio's ver van de Europese 
kern van onderzoek en industriële 
ontwikkeling, zijn onderzoekspotentieel 
niet volledig. Teneinde onderzoekers en 
instellingen van deze regio's te helpen 
bijdragen tot de algemene Europese 
onderzoeksinspanning, en bovendien te 
helpen profiteren van de bestaande kennis 
en ervaring in andere regio's van Europa, 
beoogt deze actie het scheppen van de 
voorwaarden die hen in staat stellen om 
hun potentieel te benutten en hen helpen 
om volledig de Europese onderzoeksruimte 
tot stand te brengen in de uitgebreide Unie. 

Europa benut, met name in minder 
ontwikkelde regio's ver van de Europese 
kern van onderzoek en industriële 
ontwikkeling, zijn onderzoekspotentieel 
niet volledig. Teneinde onderzoekers en 
centra met een groot potentieel (met 
bestaande of opkomende excellentie) van 
deze regio's te helpen ten volle bij te 
dragen tot de algemene Europese 
onderzoeksinspanning, en bovendien te 
helpen profiteren van de bestaande kennis 
en ervaring in andere regio's van Europa, 
beoogt deze actie het scheppen van de 
voorwaarden die hen in staat stellen om 
hun potentieel te benutten en hen helpen 
om volledig de Europese onderzoeksruimte 
tot stand te brengen in de uitgebreide Unie. 
De acties zullen voortbouwen op vroegere 
en bestaande maatregelen zoals de 
Europese centra van excellentie en centra 
voor kennisoverdracht.

Motivering

De vorming van de Europese kernen van excellentie in KP5 en van de centra voor 
kennisoverdracht in KP6 was een groot succes. Deze typen activiteiten moeten in KP7 worden 
voortgezet. Omdat er een aantal verschillende namen wordt gebruikt voor het aanduiden van 
de beste centra (kernen van excellentie, competentiecentra), en omdat het begrip "excellentie"
soms als te zwaar wordt ervaren, wordt voorgesteld een neutralere naam voor deze centra in 
te voeren: centra met groot potentieel.

Amendement 104
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Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoekspotentieel", ondertitel
"Activiteiten", opsommingsteken 1

• Transnationale wederzijdse detacheringen 
van onderzoekspersoneel tussen 
geselecteerde organisaties in de 
convergentieregio's en een of meer 
partnerorganisaties; de rekrutering van 
binnenkomende ervaren onderzoekers uit 
andere EU-landen door geselecteerde 
centra; 

- Transnationale wederzijdse detacheringen 
van onderzoekspersoneel en managers 
tussen geselecteerde centra met groot 
potentieel in de convergentieregio's en een 
of meer partnerorganisaties; de rekrutering 
van binnenkomende ervaren onderzoekers 
en managers uit lidstaten, geassocieerde 
landen en derde landen door geselecteerde 
centra;

Motivering

Voor de ontwikkeling van centra met groot potentieel is de werving van 
managementpersoneel ook belangrijk (bijvoorbeeld detachering van een topmanager van een 
vooraanstaande Europese onderzoeksinstelling voor een half jaar). Verdere beperkingen zijn 
niet nodig - de managers mogen ook afkomstig zijn uit derde landen.

Amendement 105
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoekspotentieel", ondertitel

"Activiteiten", opsommingsteken 2

• De aanschaf en ontwikkeling van 
onderzoeksuitrusting en de ontwikkeling 
van een materiële omgeving die een 
volledige benutting mogelijk maakt van het 
intellectuele potentieel dat aanwezig is in 
de geselecteerde centra in de 
convergentieregio's;

• De aanschaf en ontwikkeling van 
onderzoeksuitrusting en de ontwikkeling 
van een materiële omgeving die een 
volledige benutting mogelijk maakt van het 
intellectuele potentieel dat aanwezig is in 
de geselecteerde centra met groot 
potentieel in de convergentieregio's;

Motivering

De vorming van de Europese kernen van excellentie in KP5 en van de centra voor 
kennisoverdracht in KP6 was een groot succes. Deze typen activiteiten moeten in KP7 worden 
voortgezet. Omdat er een aantal verschillende namen wordt gebruikt voor het aanduiden van 
de beste centra (kernen van excellentie, competentiecentra), en omdat het begrip "excellentie"
soms als te zwaar wordt ervaren, wordt voorgesteld een neutralere naam voor deze centra in 
te voeren: centra met groot potentieel.

Amendement 106
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoekspotentieel", ondertitel

"Activiteiten", opsommingsteken 4
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• "Evaluatiefaciliteiten" via welke elk 
onderzoekscentrum in de 
convergentieregio's een internationale 
onafhankelijke deskundige evaluatie van 
het niveau van hun algemene 
onderzoekskwaliteit en –infrastructuren 
kan verkrijgen.

Schrappen

Motivering

Een algemene beoordeling van onderzoekscentra kan niet als bewijs dienen voor de 
wetenschappelijke excellentie. De uitvoering hiervan zou op een aantal praktische problemen 
stuiten. Geïnteresseerde centra kunnen dit verwezenlijken door eenvoudigweg geschikte 
deskundigen uit te nodigen. Een dergelijke actie wordt met het bovenstaande mogelijk 
gemaakt.

Amendement 107
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Onderzoekspotentieel", ondertitel

"Activiteiten", laatste alinea 

Er worden sterke synergieën nagestreefd 
met het regionaal beleid van de EU. Acties 
in het kader van deze rubriek zullen 
behoeften en kansen identificeren die de 
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 identificeren die de 
onderzoekscapaciteiten van centra met 
groot potentieel in convergentieregio's 
versterken en waarin de Structuurfondsen 
en het Cohesiefonds kunnen tegemoet 
komen. 

Er zullen eenvoudige administratieve,
organisatorische en financiële 
mechanismen en ondersteunende 
structuren worden opgezet om het 
gemakkelijker te maken middelen uit 
verschillende bronnen te combineren; de 
regels voor aanvullende financiering uit 
de Structuurfondsen zullen worden 
gebaseerd op de ervaringen uit het 
verleden, zoals deze bijvoorbeeld 
opgedaan zijn met de subsidieregeling 
BONUS.

Motivering

Obstakels voor projectcoördinatoren die gebruik willen maken van middelen uit verschillende 
programma's.
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Amendement 108
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Wetenschap in de maatschappij", ondertitel

"Activiteiten", opsommingsteken 7

Verbeterde communicatie tussen de 
wetenschappelijke wereld en de bredere 
groep van beleidsmakers, de media en het 
grote publiek; door wetenschappers te 
helpen hun werk beter te communiceren en 
door het ondersteunen van 
wetenschappelijke informatie en media.

Verbeterd onderling begrip tussen de 
wetenschappelijke wereld en de bredere 
groep van beleidsmakers, de media en het 
grote publiek; door wetenschappers te 
helpen hun werk beter te communiceren en 
door het ondersteunen van 
wetenschappelijke informatie en media.

Motivering

Communicatie impliceert een eenrichtingsrelatie. Meer betrokkenheid van de maatschappij is 
nodig.

Amendement 109
Bijlage I, hoofdstuk IV "Capaciteiten", ondertitel "Niet-nucleaire acties van het 

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek", ondertitel "Activiteiten", opsommingsteken 2, 
streepje 3 bis (nieuw)

- Het toekomstige bestuursstelsel van het 
GMES-programma, dat voorziet in 
voorziet in alle noodzakelijke onderzoek 
en diensten, in overeenstemming met de 
centrale rol van de Commissie binnen het 
programma.

Motivering 

De Europese Commissie moet een centrale rol spelen in het bestuur van het toekomstige 
GMES, met vergaande betrokkenheid van het GCO. Het GCO kan zich beroemen op een 
ongeëvenaarde ervaring met GMES, zodat de coördinatie door het GCO tussen de diverse 
dienstverleners voor GMES de hoeksteen van het bestuur van het GMES zal vormen, zonder 
overigens af te doen aan de bijdrage van andere organen aan het GMES.

Amendement 110
Bijlage III, letter a, onder 1, alinea 1 bis (nieuw)

Collaboratieve projecten zullen de 
vervanging zijn voor de twee instrumenten 
van het zesde kaderprogramma, te weten 
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geïntegreerde projecten en STREP's.
Hierbij zullen geen wijzigingen worden 
aangebracht in de regels voor 
administratie en beheer, behoudens waar 
nodig omwille van de vereenvoudiging.

Motivering

Ten behoeve van de continuïteit en vereenvoudiging en om het programma 
gebruikersvriendelijker te maken.

Amendement 111
Bijlage III, letter a, onder 2, alinea 1 bis (nieuw)

De doelstelling van de reeds op grond van 
het kaderprogramma opgerichte 
netwerken van excellentie zal gaandeweg 
worden uitgebreid van integratie tussen 
partners naar het bereiken van specifieke 
nieuwe onderzoeksdoelen.

Motivering

In KP7 wordt een aantal instrumenten geïntroduceerd, zoals de ERC, TP's, gezamenlijke 
technologie-initiatieven, grote collaboratieve onderzoeksprojecten, grote, door ERA-Net 
gecoördineerde nationale onderzoeksprogramma's, grote infrastructuur, GCO-activiteiten en 
het EURATOM-programma; de resultaten hiervan kunnen nadeel ondervinden van 
versnippering, overlap en tekortschietende integratie. Het is nog onduidelijk hoe de 
onderlinge wisselwerking van al deze programma's zal zijn. Ook is nog onduidelijk hoe de 
integratie van de inspanningen op Europees, nationaal en regionaal niveau zal worden 
gewaarborgd. Een van de mogelijke oplossingen is een uitbreiding van de rol van de 
netwerken van excellentie met meer taken op het gebied van coördinatie en integratie. 

Amendement 112
Bijlage III, letter a, onder 4.

Ondersteuning van projecten die worden 
uitgevoerd door individuele 
onderzoeksteams. Dit systeem wordt 
overwegend gebruikt voor het 
ondersteunen van projecten voor door 
onderzoekers aangestuurd 
"grensverleggend" onderzoek dat 
gefinancierd wordt in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad.

Ondersteuning van projecten die worden 
uitgevoerd door individuele 
onderzoeksteams. Dit systeem wordt 
overwegend gebruikt voor het 
ondersteunen van projecten voor door 
onderzoekers aangestuurd 
"grensverleggend" onderzoek dat 
gefinancierd wordt via overdraagbare 
subsidies in het kader van de Europese 
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Onderzoeksraad.

Motivering

Subsidie-overeenkomsten komen tot stand tussen de Commissie en een andere rechtspersoon. 
Wanneer de verantwoordelijke onderzoeker echter verhuist naar een andere 
onderzoeksorganisatie, moet de subsidie met hem of haar meegaan.

Amendement 113
Bijlage III, letter a), onder 6.

Ondersteuning van onderzoeksprojecten 
waarbij het grootste deel van het onderzoek 
wordt uitgevoerd door universiteiten, 
onderzoekscentra of andere juridische 
entiteiten, ten behoeve van specifieke 
groepen, in het bijzonder KMO's of 
associaties van KMO's. 

Ondersteuning van onderzoeksprojecten 
waarbij het grootste deel van het onderzoek 
wordt uitgevoerd door universiteiten, 
onderzoekscentra of andere juridische 
entiteiten, ten behoeve van specifieke 
groepen, in het bijzonder KMO's of 
associaties van KMO's. Er zal naar 
worden gestreefd aanvullende 
financiering vanuit de EIB-groep vrij te 
maken.

Motivering

Voordat een technologische starter startkapitaal kan aantrekken, moet hij eerst de lastiger 
uitdaging overwinnen van het verkrijgen van kapitaal voor de voorbereidende activiteiten. 
Voorbereidingskapitaal wordt gebruikt voor het financieren van activiteiten die tot doel 
hebben aan de investeerders aan te tonen dat een nieuwe technologie een bepaalde mate van 
commerciële en technische levensvatbaarheid bezit. Tot deze activiteiten behoort veelal: a) 
het uitvoeren van een marktonderzoek, b) het maken van een werkend prototype en c) andere 
activiteiten zoals: inschakelen van consultants, aanvankelijke ontwikkelingskosten voor 
human resources, bijstand bij het aanvragen van subsidies en bijstand bij het vinden van 
investeerders. Voorbereidingskapitaal is essentieel, moet op tijd worden ingezet en is zeer 
beperkt beschikbaar in vergelijking met startfinanciering.

Amendement 114
Bijlage III, letter b, alinea 1, voetnoot 25

25. Of van de Raad in overleg met het 
Europees Parlement.

Schrappen

Motivering

De steun moet zijn beslag krijgen in de medebeslissingsprocedure.
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Amendement 115
Bijlage III, letter b, opsommingsteken 2

Een financiële bijdrage van de 
Gemeenschap in de uitvoering van 
gezamenlijke technologie-initiatieven om 
doelstellingen te realiseren die niet 
haalbaar zijn via de in punt 1 hiervoor 
bedoelde financieringssystemen. Bij 
gezamenlijke technologie-initiatieven 
wordt een combinatie gemobiliseerd van 
financiering van verschillende aard en uit 
verschillende bronnen: particuliere en 
publieke, Europese en nationale. Deze 
financiering kan verschillende vormen 
aannemen en kan worden toegewezen of 
gemobiliseerd via een waaier van 
mechanismen: steun uit het 
kaderprogramma, leningen van de 
Europese Investeringsbank, steun voor
risicokapitaal. Rechtsgrondslag voor een 
dergelijke bijdrage kunnen artikel 171 van 
het Verdrag of de besluiten betreffende de 
specifieke programma's zijn. De 
communautaire steun wordt verleend 
behoudens vaststelling van een algemeen 
financieel plan gebaseerd op een formele 
verbintenis van alle betrokken partijen. 

Een financiële bijdrage van de 
Gemeenschap in de uitvoering van 
gezamenlijke technologie-initiatieven om 
doelstellingen te realiseren die niet 
haalbaar zijn via de in punt 1 hiervoor 
bedoelde financieringssystemen. Bij 
gezamenlijke technologie-initiatieven 
wordt een combinatie gemobiliseerd van 
financiering van verschillende aard en uit 
verschillende bronnen: particuliere en 
publieke, Europese en nationale. Deze 
financiering kan verschillende vormen 
aannemen en kan worden toegewezen of 
gemobiliseerd via een waaier van 
mechanismen: steun uit het 
kaderprogramma, leningen van de 
Europese Investeringsbank, steun voor 
risicokapitaal. Rechtsgrondslag voor een 
dergelijke bijdrage kunnen artikel 171 van 
het Verdrag of de besluiten betreffende de 
specifieke programma's zijn. De 
communautaire steun wordt verleend 
behoudens vaststelling van een algemeen 
financieel plan gebaseerd op een formele 
verbintenis van alle betrokken partijen. De 
regels voor deelname zullen specifieke 
maatregelen bevatten om te zorgen dat,
wat betreft de uitvoering van gezamenlijke 
technologie-initiatieven, de 
toegankelijkheid voor en de participatie 
van KMO's en kleine onderzoeksgroepen 
wordt gestimuleerd en ondersteund, ook 
op het vlak van adequate deelname in de 
besluitvormingsprocedures. Dit aspect van 
de gezamenlijke technologie-initiatieven 
moet onderdeel zijn van de periodieke 
evaluatie van die initiatieven na hun 
totstandbrenging.

Amendement 116
Bijlage III, punt b, alinea 4 bis (nieuw)

De Gemeenschap zal activiteiten ten 
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behoeve van de overdracht van 
technologie steunen en bijdragen aan de 
overbrugging van de kloof tussen 
onderzoek en de commercialisatie 
daarvan door financiering te bieden voor 
het Europees investeringsfonds (EIF) 
voor het beheren van een "faciliteit voor 
overdracht van technologie".
Onverminderd en conform de 
gedetailleerde regelingen die zullen 
worden vastgesteld door de verordening 
op grond van artikel 167 van het Verdrag 
en door besluiten van de Raad tot 
vaststelling van de specifieke 
programma's, zal de faciliteit financiering 
bieden voor activiteiten op het gebied van 
overdracht van technologie door 
universiteiten, onderzoekscentra of 
andere rechtspersonen die actief zijn op 
het gebied van overdracht van 
technologie.

Motivering

Het Europese landschap van de technologieoverdracht lijdt onder een aantal structurele 
gebreken, waarop reeds diverse studies hebben gewezen (zoals het onderzoek 'Techology 
transfer accelerator' van DG RTD, de Europese biotechnologiewerkgroep van het Britse 
voorzitterschap). Om deze falende markt aan te kunnen pakken is het zeer belangrijk dat er 
een specifieke faciliteit wordt opgezet, die een grote rol kan spelen bij het uitwerken van 
projecten van universiteiten of onderzoekscentra tot in een fase van ontwikkeling waar 
vervolgens bijvoorbeeld risicokapitaal in het spel kan komen.

Op dit moment bestaan er geen communautaire instrumenten om deze kloof te dichten, die 
toch van essentieel gewicht is voor het concurrentievermogen van de Europese economie en 
voor de commercialisatie van het onderzoek. Vanwege de reikwijdte van deze kloof zou het 
nuttig zijn een faciliteit voor de overdracht van technologie te verwezenlijken in het kader van 
het zevende kaderprogramma voor onderzoek, die zou kunnen worden beheerd door het 
Europees Investeringsfonds (EIF), dat de kloof tussen het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie en de kaderprogramma voor onderzoek zou kunnen
overbruggen. 
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TOELICHTING

Europa verdient beter

Tijdens de top van Lissabon werd de vorming van de Europese onderzoeksruimte (EOR) 
goedgekeurd, die de onderzoeks- en innovatie-activiteiten in geheel Europa zal integreren,
terwijl tijdens de Europese Raad van Barcelona werd afgesproken dat de totale uitgaven voor 
O&O in de Unie zullen worden verhoogd, met als streefdoel om tegen 2010 op 3 % van het 
BBP uit te komen, waarbij tweederde van deze nieuwe investeringen afkomstig zal moeten 
zijn uit de particuliere sector. 
In zijn verslag over de strategie van Lissabon wees de groep op hoog niveau onder leiding van 
Wim Kok1 op de ontwikkeling van een kennismaatschappij als één van de vijf belangrijkste 
beleidsgebieden. De volgende maatregelen werden aanbevolen: "creëren van een ruimte van 
onderzoek en innovatie; bevorderen dat 3 % van het BBP aan O&O wordt uitgegeven; Europa 
aantrekkelijker maken voor de beste onderzoekstalenten; bevorderen van nieuwe
technologieën".
In zijn resolutie over Wetenschap en techniek - richtsnoeren voor toekomstig beleid van de 
Europese Unie ter bevordering van het onderzoek (verslag-Locatelli)2 onderschreef het 
Europees Parlement de mededeling van de Commissie over hetzelfde onderwerp3, volgens 
welke de begroting van het zevende kaderprogramma moet worden verdubbeld om deze 
doelstellingen te kunnen realiseren. In overeenstemming met deze strategie heeft de 
Commissie een voorstel voor KP7 voorgelegd met een totaal bedrag aan 
Gemeenschapsfinanciering van 72,7 miljard euro. De voorgestelde begroting werd door het 
Europees Parlement krachtig gesteund in zijn resolutie over beleidsuitdagingen en 
begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 (verslag-Boege)4.

In het verslag-Locatelli wordt afgezien van de begrotingskwesties een aantal topprioriteiten 
genoemd die voor het Europees Parlement van het grootste belang blijven. Het voorstel van
de Commissie voor KP7 voldoet aan het leeuwendeel van deze aanbevelingen en 
doelstellingen. Derhalve wordt het zevende kaderprogramma door het Europees Parlement 
grotendeels aanvaard.

Desondanks moet beslist ook worden benadrukt dat alleen met behoud van het 
oorspronkelijke, door de Europese Commissie en het Europees Parlement genoemde 
financieringsniveau de verwezenlijking van de onderstaande doelstellingen zal kunnen 
worden gewaarborgd. Ieder bezuiniging in de begroting voor KP7 gaat tegen de strategie van 
Lissabon in en is in strijd met alle verklaringen van de leiders van de Europese Unie. Daarom 
is er behoefte aan een duidelijke visie en een sterk leiderschap. Wij verwachten dat deze beide 
kenmerken in de besluiten van de Europese Raad zullen worden weerspiegeld.

De nadruk moet liggen op fundamenteel onderzoek en ondersteuning van fundamenteel 
onderzoek op "onderzoekersinitiatief", dat wordt geselecteerd op grond van het enkele 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_nl.pdf.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0077.
3 COM(2004)0353. 
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0224.
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criterium van wetenschappelijke excellentie. Hierdoor zal het fundamenteel onderzoek een 
Europese toegevoegde waarde krijgen en zal de creativiteit op het hoogste niveau worden 
gestimuleerd door middel van een Europabrede concurrentie. Op dit gebied is het 
onderzoeksproces dikwijls langdurig en ingewikkeld. Daarom kan alleen een kritieke massa 
aan financiering het uiteindelijke succes te weeg brengen.

Ook de hernieuwde nadruk die werd gelegd op het programma "Mensen" als ondersteuning 
van de opleiding en loopbaanontwikkeling van onderzoekers (op alle niveaus) werd door het 
Europees Parlement zeer goed ontvangen. Gezien het feit dat Europa zeker 700 000 
onderzoekers te kort komt als het zijn streefdoel van 3 % investeringen in O&O tegen 2010
wil halen, is een krachtige steun voor jonge onderzoekers noodzakelijk.

Naast deze nieuwe maatregelen moet worden gezorgd voor een grote mate van continuïteit 
met KP6 in de specifieke activiteiten voor KMO's, namelijk onderzoek voor KMO's en 
verenigingen van KMO's, op het gehele gebied van wetenschap en techniek. 

Naar aanleiding van de aanbevelingen van het verslag van de Groep deskundigen op hoog 
niveau onder leiding van professor Ramon Marimon1 vertoont het programma 
"Samenwerking" een grote continuïteit met KP6 in de thematische prioriteiten; daarnaast 
wordt een reeks belangrijke nieuwe instrumenten en corrigerende maatregelen ingevoerd. Het 
Europees Parlement is van mening dat voldoende begrotingsmiddelen moeten worden 
gehandhaafd voor alle gebieden die onder dit programma vallen, teneinde de 
onderzoeksmaatregelen op EU-niveau te stimuleren en te consolideren. Dit zal van cruciaal 
belang zijn voor de verbetering van de levenskwaliteit in de EU, evenals voor de Europese 
groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid. Speciale aandacht moet echter worden 
geschonken aan die gebieden waar in het bijzonder onderzoeksactiviteiten voor de lange 
termijn nodig zijn, zodat steun vanuit de publieke sector van groter belang is. Wij kunnen ons 
geen goede voorstelling maken van de effecten van eventuele bezuinigingen op deze 
kwetsbare gebieden, zoals volksgezondheid (gezien de vergrijzing en een aantal gevaarlijke 
ziekten in opkomst), energie (gezien het steeds dringender worden van de 
energieproblematiek) of het milieu (om de problemen van de klimaatverandering het hoofd te 
bieden).

Doelstellingen van KP7 

1. Verbeteren van de samenwerking binnen de Europese onderzoeksruimte, met inbegrip van 
samenwerking bij het fundamenteel onderzoek, waarvan een hefboomwerking moet uitgaan
om de nationale onderzoeksbegrotingen te vergroten en de voorwaarden voor onderzoekers te 
verbeteren.

2. Bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de Europese onderzoeksruimte in alle regio's 
van de EU, ontwikkelen van nieuwe grote infrastructuur, optimaal gebruik maken van het 
bestaande potentieel, samenbrengen van wetenschappers uit meer ontwikkelde regio's en hun 
collega's uit convergentieregio's, en verkennen van de mogelijkheden voor gebruik van de 
structuurfondsen voor de ontwikkeling van O&O-capaciteiten in de Europese 
onderzoeksruimte.

  
1 http://www.cordis.lu/fp6/instruments_review/
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3. Ontwikkelen van hooggekwalificeerde arbeidskrachten, aantrekkelijker maken van een 
onderzoeksloopbaan voor jonge onderzoekers en hun deelname aan KP7 vergemakkelijken,
de mobiliteit van onderzoekers binnen de Europese onderzoeksruimte vergroten, evenals de 
aantrekkelijkheid van Europa voor buitenlandse onderzoekers; speciale aandacht moet worden 
besteed aan de deelname en de loopbaan van vrouwen op onderzoeksgebied.

4. Overbruggen van de kloof tussen onderzoek en innovatie door het stimuleren van 
particuliere investeringen op gebieden die essentieel zijn voor het concurrentievermogen, het 
bevorderen van publiek-particuliere partnerschappen en het stimuleren van de deelname van 
KMO's aan communautaire O&O-activiteiten.

5. Verwezenlijking van de kennisdriehoek: werken aan de doelstellingen van de agenda van 
Lissabon via communautair gefinancierde onderzoeksactiviteiten gericht op het opbouwen 
van de Europese kenniseconomie en -maatschappij.

6. Invoering van eenvoudiger en doorzichtiger administratieve procedures teneinde de 
deelname aan KP7 te vergemakkelijken.

Instrumenten van KP7 - versterking van de Europese onderzoeksruimte 

De ontwikkeling van een Europese onderzoeksruimte wordt binnen KP7 op vele verschillende 
manieren ondersteund. Al deze maatregelen moeten de voortzetting vormen van de resultaten 
van KP6 op de weg naar de Europese onderzoeksruimte. Om versnippering en overlap te 
verminderen en om een grote mate van integratie met nationale en regionale acties te 
waarborgen, zal aan de netwerken van excellentie een grotere rol worden toebedeeld. Ook aan 
de ERA-NET's en EUREKA moet een belangrijke rol worden toegekend voor de integratie 
van O&O-activiteiten in Europa.

Fundamenteel onderzoek - de Europese Onderzoeksraad 

Cruciaal voor de economische ontwikkeling is de oprichting van de Europese Onderzoeksraad
(ERC), die het fundamenteel onderzoek op Europees niveau zal stimuleren op basis van 
wetenschappelijke excellentie en zo een Europese toegevoegde waarde zal creëren via 
Europabrede concurrentie en bevordering van wetenschappelijke excellentie op het hoogste 
niveau. De ERC moet op Europees niveau adequaat worden gefinancierd en ten aanzien van 
zijn werkzaamheden autonoom en onafhankelijk functioneren. De ERC zal 
onderzoeksprojecten steunen die zullen worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke 
verdienste en voor door de onderzoekers zelf te kiezen onderwerpen, dus met een benadering 
van onderaf. Er zal een individuele subsidieregeling worden ingevoerd, die ruimte biedt voor 
zowel individuele teams als voor combinaties van teams.

Onderzoek op initiatief van bedrijven - gezamenlijke technologie-initiatieven 

Om te kunnen beantwoorden aan de uitdagingen van de mondiale concurrentie zal het 
Europese bedrijfsleven worden ondersteund met een grote diversiteit aan onderzoeks- en 
demonstratieprojecten, uiteenlopend van kleine collaboratieve projecten (CP's) tot grote 
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gezamenlijke technologie-initiatieven (JTI's). Deze laatste zullen de voordelen plukken van 
een publiek-particulier partnerschap op lange termijn en zullen het resultaat vormen van de 
activiteiten van de Europese technologieplatforms (ETP's), welke een belangrijk instrument 
zijn bij het bijeenbrengen van alle belanghebbenden (onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en 
KMO's, financiële instellingen en beleidsmakers) in heel Europa. Het is belangrijk dat deze 
ETP's zullen bijdragen aan de integratie van de Europese onderzoeksruimte door een 
gemeenschappelijke langetermijnvisie op te stellen om met een specifieke uitdaging om te 
gaan en een samenhangende strategie te formuleren om die visie te realiseren. Verder moeten 
ze nationale en regionale strategieën onderling integreren, met name de strategieën van 
nationale technologieplatforms en regionale clusters.

De speciale rol van de KMO's moet worden onderstreept via een rechtstreekse, intensieve 
deelname aan CP's en gezamenlijke technologie-initiatieven, evenals via bijzondere 
steunmaatregelen zoals specifieke uitnodigingen voor KMO's, regelingen voor "nationale 
premies voor de verkennende fase" die financiële middelen ter beschikking stellen aan KMO's 
of verenigingen van KMO's om voorstellen voor het kaderprogramma uit te werken.

Menselijk potentieel

De ontwikkeling van arbeidskrachten, de waarborging van hun flexibele mobiliteit als 
"massaverschijnsel" onder wetenschappers, het vergemakkelijken van de wetenschappelijke 
loopbaan van jonge onderzoekers, het verbeteren van de situatie van vrouwen in de 
wetenschap, evenals het openstellen van Europa voor internationale samenwerking, zijn de 
belangrijkste doelstellingen van het programma "Mensen". Krachtige maatregelen moeten 
worden genomen om onderzoekers van wereldformaat naar Europa toe te trekken en daar te 
behouden.

Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan gendermainstreaming - kwesties rond 
moederschapsverlof en kinderopvang moeten grondig worden behandeld. Het verbeteren van 
de gelijke startpositie van vrouwen en mannen in de wetenschap zal de ontsluiting mogelijk
maken van een consistent menselijk onderzoekspotentieel. 

Speciale maatregelen ter bevordering van de participatie van jonge onderzoekers en om hen te 
stimuleren in de keuze voor een Europese wetenschappelijke loopbaan, worden binnen alle 
acties van KP7 ingevoerd. Zo worden bijvoorbeeld bij "Ideeën" speciale uitnodigingen voor 
jonge onderzoekers ingevoerd in de vorm van zogenaamde "excellentiesubsidies" voor jonge 
onderzoekers. Bij "Mensen" wordt voorgesteld" twinning-netwerken" in te voeren, waarbij 
sprake is van een nauwere integratie van een klein aantal partners met een speciaal aanbod 
voor onderzoekers in de beginfase. Bovendien worden diverse soorten herintegratiesubsidies
verstrekt aan jonge onderzoekers.

Infrastructuur 

Voor de ontwikkeling van de Europese onderzoeksruimte is het van vitaal belang dat de 
beschikbaarheid, coördinatie en toegankelijkheid van de Europese wetenschappelijke en 
technologische infrastructuur op het hoogste niveau wordt vergroot. De ontwikkeling van 
nieuwe infrastructuur zal nauw worden gecoördineerd met de structuurfondsen en andere 
financiële instrumenten op Europees en nationaal niveau. Zo kan bijvoorbeeld het onderdeel 
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"Capaciteiten" bijdragen aan de ontwikkeling van grote infrastructuur op nationaal niveau, en 
daarbij met name door structuurfondsen worden gesteund, door de toegankelijkheid en de 
integratie daarvan binnen de Europese onderzoeksruimte te waarborgen.

Kennisregio's 

De acties zullen de totstandbrenging van de kennis- en innovatieregio's vergemakkelijken
(waarbij alle driehoeksrelaties tussen onderwijs, onderzoek en innovatie worden verkend) en 
bijdragen aan de ontwikkeling van de Europese onderzoeksruimte. Dit zal onder meer de 
vorm hebben van "mentoring" door hoogontwikkelde regio's ten gunste van minder 
ontwikkelde regio's, evenals rechtstreekse steun voor opkomende kennis- en innovatieregio's.
Ook zal worden gestreefd naar maatregelen ten behoeve van een betere toegang van KMO's 
tot technologische innovatie.

Onderzoekspotentieel 

Het is van het grootste belang dat de Europese onderzoeksruimte in de uitgebreide Unie 
volledig wordt verwezenlijkt. De bestaande en opkomende centra met groot potentieel, zoals 
de centra van excellentie en de centra van kennisoverdracht, in de convergentieregio's moeten 
worden ondersteund. Ze moeten worden geheroriënteerd, een uitgebreid relatienetwerk 
krijgen en in de Europese onderzoeksruimte worden geïntegreerd. Deze hervorming moet ook 
vanuit de structuurfondsen worden bevorderd.

Kennisdriehoek 

Voor een geslaagde realisatie van alle doelstellingen van KP7 is een duurzame ontwikkeling 
van excellente arbeidskrachten vereist, alsmede van fundamenteel onderzoek en nieuwe 
technologieën, uitmondend in commercialisatie en een verbetering van het 
concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven. Daarom moeten wij een geïntegreerde 
kennisdriehoek tussen onderwijs, onderzoek en innovatie creëren. Een van de belangrijkste 
succesfactoren hiervan zal worden gevormd door de duurzame ontwikkeling van alle 
elementen van de kennisdriehoek en hun diepgaande integratie via naadloze interfaces. 

Onderwijs - onderzoek 

Versterking van de rol van de universiteiten in het onderzoek is nodig, om studenten te 
werven voor onderzoeksloopbanen. Jonge onderzoekers zijn één van de belangrijkste aspecten 
van KP7. Onderwijs is voornamelijk een kwestie van nationaal beleid, maar er moeten wel 
bepaalde maatregelen worden ingevoerd die de koppeling kunnen leggen tussen KP7 en de 
programma's voor onderwijs en opleiding in de Europese ruimte voor hoger onderwijs, zodat 
een soepele ontwikkeling van de onderzoeksloopbaan van jongeren mogelijk wordt.

Onderzoek - innovatie 

De continuïteit tussen onderzoek en innovatie moet worden gehandhaafd, ook dankzij 
gezamenlijke technologie-initiatieven en Europese technologieplatforms. Deze kunnen 
bijdragen aan de nauwe integratie van KP7-activiteiten met het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) ten behoeve van een ononderbroken bevordering 
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van een technologie in alle ontwikkelingsstadia, van onderzoek via demonstratie tot 
commercialisatie. Er is voorzien in samenwerkingsprogramma's voor langere termijn tussen 
organisaties van de academische wereld en het bedrijfsleven, met name KMO's, die streven 
naar een grotere kennisuitwisseling door middel van onderzoekspartnerschappen, ondersteund 
door de inschakeling van ervaren onderzoekers voor het partnerschap in de vorm van 
wederzijdse detacheringen van medewerkers tussen beide sectoren. Ook moeten er 
uitgebreidere maatregelen komen ter stimulering van beurzen voor onderzoekers in dienst van 
bedrijven en van onderzoeksactiviteiten door mensen uit het bedrijfsleven.

Het multidisciplinaire aspect van het onderzoek moet krachtig worden bevorderd, omdat dit 
aan de basis ligt van de ontwikkeling van baanbrekende disciplines als biotechnologie en 
nanotechnologie. Verder moeten de intellectuele-eigendomsrechten afdoende beschermd 
worden om de economische opbrengsten van onderzoeksresultaten veilig te stellen. Dit is met 
name in een belangrijke en dynamische sector als de ICT een cruciaal punt; daar blijkt echter 
naast de andere modellen ook het ontwikkelingsmodel op basis van "open source" zijn nut te 
bewijzen als basis voor innovatie, grotere samenwerking en van kennisverspreiding.

Vooruitzichten voor het toekomstige onderzoeks- en innovatiebeleid 

KP6 was gericht op de ontwikkeling van de Europese onderzoeksruimte, en binnen het kader 
van KP6 zijn vele succesvolle initiatieven begonnen en uitgewerkt. Thans zal KP7 de 
Europese onderzoeksruimte nog verder versterken door de invoering van nieuwe instrumenten 
en de integratie van de oude. Met name zal de oprichting van de Europese Onderzoeksraad, 
voorgesteld in KP7, een krachtige stimulans zijn voor het fundamenteel onderzoek op 
Europees niveau.

Wellicht zou een vergelijkbare werkwijze kunnen worden gekozen voor de versterking van 
het toegepast onderzoek, door de vorming van een Europese ruimte van onderzoek en 
innovatie (ERIA), waarmee onze maatregelen zouden kunnen worden gericht op een betere 
integratie van onderzoek en innovatie en op de omzetting van wetenschappelijke kennis in 
innovatie en commerciële producten. Dit idee werd ook geopperd in de strategie van Lissabon 
en in het verslag-Kok, waar werd voorgesteld nauwe koppelingen aan te brengen tussen 
onderzoek en innovatie. De rechtvaardiging hiervoor ligt in de noodzaak om meer middelen 
en risicokapitaal vanuit het bedrijfsleven in te schakelen in het proces van onderzoek en 
innovatie, en om concrete financiële voordelen aan deze investeringen te ontlenen. Daarom is 
het zo belangrijk dat de acties van KP7 worden gecoördineerd met het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie. Het is nuttig te analyseren of een orgaan als een 
'Europees instituut voor de technologie' (EIT) ook een bijdrage zou kunnen leveren aan het 
creëren van synergie tussen deze twee programma's. Zo'n EIT zou fungeren als contactorgaan 
voor overdracht van technologie en zou nieuwe technologieën genereren alsmede de directe 
toepassingen daarvan, spin-offs creëren, de activiteiten vergemakkelijken, technologische 
starters, micro-ondernemingen en kleine ondernemingen begeleiden en kennis verspreiden.

Uiteraard kan het succes van een zo breed beleidsgebied als geheel niet worden gewaarborgd 
met enkel de kaderprogramma's voor onderzoek en innovatie. Deze kwestie vraagt ook om 
een macro-economische benadering. Het aantrekkelijk maken van investeringen in O&O door 
het bedrijfsleven is een absolute noodzaak en vraagt om krachtiger maatregelen. Een goed 
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geïntegreerde Europese gemeenschappelijke markt zal de overdracht van technologie 
versterken en zo een breed samenwerkingsverband creëren tussen bedrijfsleven en onderzoek.


