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BEKNOPTE MOTIVERING 

De belangrijkste doelstellingen van het voorstel betreffende Horizon Europa zijn banen en 

groei helpen creëren, onze grootste maatschappelijke uitdagingen aanpakken en het leven van 

de burgers in de Unie verbeteren. 

 

Voor onze toekomstige welvaart is het bijgevolg noodzakelijk dat de Unie en haar lidstaten de 

Europese innovatie verdiepen, de noodzakelijke investeringen waarborgen en de verspreiding 

van onderzoeks- en innovatieresultaten in heel Europa versnellen.   

 

De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie, waarbij via Horizon Europa voor de 

periode 2021-2027 een benadering wordt voorgesteld die een grote bijdrage kan leveren om 

deze uitdagingen aan te pakken, met de klemtoon op excellentie, transnationale concurrentie 

en samenwerking1. 

 

Voor deze rechtshandeling, waarin de specifieke uitvoerings- en programmeringsbepalingen 

worden vastgesteld, wil de rapporteur de aandacht vestigen op het belang van enkele 

belangrijke nieuwe eigenschappen zoals de nieuwe Uniebrede onderzoeks- en 

innovatiemissies, waarbij de nadruk ligt op thema's met ambitieuze doelstellingen en een 

grote Europese meerwaarde om kwesties aan te pakken die ons dagelijks leven beïnvloeden 

(zoals kankerbestrijding, schoon vervoer, enz.), alsook op de Europese Innovatieraad (EIC) 

die zal bijdragen tot het identificeren en financieren van snel evoluerende innovaties met een 

groot potentieel om geheel nieuwe markten tot stand te brengen. De rapporteur is ingenomen 

met het feit dat de uitvoering van Horizon Europa gebaseerd zal zijn op een inclusief en 

transparant strategisch planningsproces dat flexibel genoeg zal blijven om snel op 

onverwachte behoeften en crises te kunnen reageren en dat nauw zal aansluiten bij andere 

programma's van de Unie. 

 

Met de voorgestelde amendementen wordt de nadruk gelegd op het belang van een 

transparante aanwervingsprocedure bij alle instellingen en adviesorganen van de Unie. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en 

energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:  

 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

                                                 
1 Meer informatie over het globale voorstel voor Horizon Europa is te vinden in de 

onderliggende handeling (Voorstel voor een verordening tot vaststelling van Horizon Europa 

– het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor 

deelname en verspreiding). 
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 3 bis. De Commissie stelt een instrument 

in werking waarmee in real time 

informatie over de uitvoering van het 

programma openbaar wordt gemaakt, 

onder meer in de vorm van gegevens over 

de deelnemers, financieringsbedragen, 

resultaten en marktpenetratie. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor elke missie mag een 

missieraad worden ingesteld. Hij zal 

bestaan uit ongeveer 15 hooggeplaatste 

personen, onder wie vertegenwoordigers 

van betrokken eindgebruikers. De 

missieraad zal advies geven over: 

1. Voor elke missie mag een 

missieraad worden ingesteld. Hij zal 

bestaan uit maximaal 15 hooggeplaatste 

personen die op transparante wijze zijn 

aangewezen, onder wie 

vertegenwoordigers van betrokken 

eindgebruikers. Behalve in naar behoren 

gemotiveerde gevallen worden de leden 

van de missieraad na een openbare 

oproep tot het indienen van blijken van 

belangstelling door de Commissie 

aangewezen, waarbij rekening wordt 

gehouden met de behoefte aan evenwicht 

wat deskundigheid, gender, leeftijd en 

geografische spreiding betreft en waarbij 

kandidaten uit alle lidstaten kunnen 

deelnemen. De missieraad zal advies 

geven over: 

Motivering 

De beginselen betreffende de benoeming van de leden van de missieraad moeten worden 

vermeld in artikel 5, en niet in de toelichting. In voorkomend geval kunnen uitzonderingen 

worden gemaakt wanneer bestaande beheerstructuren ook als missieraad kunnen worden 

gebruikt. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De ERC functioneert volgens de 

beginselen van wetenschappelijke 

excellentie, autonomie, efficiëntie, 

doeltreffendheid, transparantie en 

verantwoordingsplicht. Hij zorgt voor 

continuïteit met de ERC-acties die op 

grond van Besluit .../EG worden 

uitgevoerd. 

4. De ERC functioneert volgens de 

beginselen van wetenschappelijke 

excellentie, autonomie, goed financieel 

beheer, transparantie en 

verantwoordingsplicht. Hij zorgt voor 

continuïteit met de ERC-acties die op 

grond van Besluit .../EG worden 

uitgevoerd. 

Motivering 

Goed financieel beheer omvat efficiëntie, doeltreffendheid en zuinigheid. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Wetenschappelijke Raad is 

samengesteld uit wetenschappers, 

ingenieurs en geleerden met een zeer goede 

reputatie en de benodigde deskundigheid, 

zowel vrouwen als mannen, uit 

verschillende leeftijdsgroepen en 

uiteenlopende onderzoeksgebieden, die 

handelen op persoonlijke titel en 

onafhankelijk van externe belangen. 

De Wetenschappelijke Raad is 

samengesteld uit wetenschappers, 

ingenieurs en geleerden met een zeer goede 

reputatie en de benodigde deskundigheid, 

van ongeacht welk geslacht, uit 

verschillende leeftijdsgroepen en 

uiteenlopende onderzoeksgebieden, die 

handelen op persoonlijke titel en 

onafhankelijk van externe belangen. 

Motivering 

"Geslacht" beperkt zich niet tot het mannelijke of vrouwelijke geslacht. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) een gedragscode waarin onder 

meer het vermijden van 

Schrappen 
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belangenconflicten aan de orde komt. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie stelt een gedragscode op 

waarin onder meer de voorkoming van 

belangenconflicten aan de orde komt. Bij 

de opneming van hun mandaat verbinden 

de leden van de Wetenschappelijke Raad 

van de ERC en de voorzitter van de ERC 

zich ertoe deze gedragscode na te leven. 

Motivering 

Het is de taak van de Commissie, als hoedster van de Verdragen en als dé Europese instelling 

die belast is met de uitvoering van het EU-beleid, om de kwestie van het vermijden van 

belangenconflicten aan te pakken. Deze kwestie geldt ook voor de voorzitter van de ERC. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie wijkt slechts af van de 

standpunten die de Wetenschappelijke 

Raad in overeenstemming met de punten 

a), c), d), en e) van de eerste alinea heeft 

ingenomen indien zij van mening is dat de 

bepalingen van dit besluit niet in acht zijn 

genomen. In dat geval stelt de Commissie 

maatregelen vast om de continuïteit in de 

uitvoering van het specifieke programma 

en de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het programma te 

verzekeren, waarbij zij de afwijkingen van 

de standpunten van de Wetenschappelijke 

Raad toelicht en naar behoren motiveert. 

De Commissie wijkt slechts af van de 

standpunten die de Wetenschappelijke 

Raad in overeenstemming met de punten 

a), c), en d) van de eerste alinea heeft 

ingenomen indien zij van mening is dat de 

bepalingen van dit besluit niet in acht zijn 

genomen. In dat geval stelt de Commissie 

maatregelen vast om de continuïteit in de 

uitvoering van het specifieke programma 

en de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het programma te 

verzekeren, waarbij zij de afwijkingen van 

de standpunten van de Wetenschappelijke 

Raad toelicht en naar behoren motiveert. 
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Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De EIC zal het in artikel 10 

bedoelde college ("EIC-college") 

omvatten. . 

2. De EIC zal het in artikel 10 

bedoelde college ("EIC-college") omvatten 

en, indien nodig, worden ondersteund 

door de in artikel 8 bedoelde specifieke 

uitvoeringsstructuur. 

Motivering 

Het heeft geen zin om enkel voor pijler III een nieuw uitvoerend agentschap op te richten. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie zorgt ervoor dat de 

uitvoering van de EIC: 

3. De Commissie zorgt ervoor dat de 

uitvoering van de activiteiten van de EIC: 

Motivering 

Verduidelijking. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie voert de gemengde 

EIC-financiering in indirect beheer uit, of, 

indien dit niet mogelijk is, richt daarvoor 

een special purpose vehicle op. De 

Commissie zal proberen te zorgen voor 

deelname van andere publieke en private 

investeerders. Als dit niet mogelijk is vanaf 

het begin, zal het special purpose vehicle 

4. De Commissie voert de gemengde 

EIC-financiering in indirect beheer uit, of, 

indien dit niet mogelijk is, richt daarvoor 

overeenkomstig het Financieel Reglement 

een special purpose vehicle op. De 

Commissie zal proberen te zorgen voor 

deelname van andere publieke en private 

investeerders. Als dit niet mogelijk is vanaf 
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op zodanige wijze worden vormgegeven 

dat er andere publieke of private 

investeerders kunnen worden aangetrokken 

om de hefboomwerking van de bijdrage 

van de Unie te vergroten. 

het begin, zal het special purpose vehicle 

op zodanige wijze worden vormgegeven 

dat er andere publieke of private 

investeerders kunnen worden aangetrokken 

om de hefboomwerking van de bijdrage 

van de Unie te vergroten. 

Motivering 

Het voorstel van de Commissie voor een "special purpose vehicle" in het kader van de 

gemengde EIC-financiering is bijzonder vaag. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het EIC-college bestaat uit 15 tot 20 

hooggeplaatste individuen uit verschillende 

delen van het Europese innovatie-

ecosysteem, met inbegrip van 

ondernemers, leidinggevende personen uit 

de bedrijfswereld, investeerders en 

onderzoekers. Het college draagt bij aan 

bewustmakingsacties en leden van het EIC-

college werken mee aan het vergroten van 

het aanzien van het EIC-merk. 

Het EIC-college bestaat uit 15 tot 20 

hooggeplaatste individuen uit verschillende 

delen van het Europese innovatie-

ecosysteem, met inbegrip van 

ondernemers, leidinggevende personen uit 

de bedrijfswereld, vertegenwoordigers van 

milieu-ngo's en "corporate watchdog"-

ngo's, investeerders en onderzoekers. Het 

college draagt bij aan bewustmakingsacties 

en leden van het EIC-college werken mee 

aan het vergroten van het aanzien van het 

EIC-merk. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 10 – lid 3 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De leden van het EIC-college worden na 

een openbare oproep tot het indienen van 

voordrachten van kandidaten of blijken van 

belangstelling of beide, afhankelijk van 

wat de Commissie het meest geschikt acht, 

door de Commissie aangewezen rekening 

houdend met de behoefte aan evenwicht 

De leden van het EIC-college worden na 

een open en transparante procedure, 

bestaande uit een oproep tot het indienen 

van voordrachten van kandidaten of blijken 

van belangstelling of beide, afhankelijk 

van wat de Commissie het meest geschikt 

acht, door de Commissie aangewezen 
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wat deskundigheid, gender, leeftijd en 

geografische spreiding betreft. 

rekening houdend met de behoefte aan 

evenwicht wat deskundigheid, gender, 

leeftijd en geografische spreiding betreft. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 12 bis 

 Digitalisering 

 De digitalisering is een belangrijke 

aanjager. Aangezien de digitalisering zich 

in alle bedrijfstakken in hoog tempo 

voltrekt, worden investeringen op de 

meest urgente gebieden, uiteenlopend van 

kunstmatige intelligentie tot het internet 

van de volgende generatie, geavanceerde 

computercapaciteit, fotonica en nano-

elektronica, cruciaal voor het 

concurrentievermogen van onze economie 

en de duurzaamheid van onze 

samenleving. De economische groei van 

de Unie wordt aanzienlijk bevorderd door 

investeringen in ICT en de productie en 

het gebruik van ICT: tussen 2001 en 2011 

zorgde dit alleen al voor een groei van 

30 %. Sleuteltechnologieën liggen ten 

grondslag aan de samensmelting van de 

digitale en de fysieke wereld, die bij deze 

nieuwe wereldwijde innovatiegolf een 

centrale plaats inneemt. Door te 

investeren in de ontwikkeling, 

demonstratie en toepassing van 

sleuteltechnologieën en te zorgen voor een 

zekere, duurzame en betaalbare aanvoer 

van grondstoffen en geavanceerde 

materialen, wordt de strategische 

autonomie van de Unie gewaarborgd en 

zal de industrie in de Unie worden 

geholpen bij het aanzienlijk verkleinen 

van haar ecologische en CO2-voetafdruk. 
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Amendement  14 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Hoewel de EU nog steeds de grootste 

producent van wetenschappelijke 

publicaties ter wereld is, is zij in wezen een 

massaproducent van kennis met ten 

opzichte van haar grootte relatief weinig 

kenniscentra die aan de wereldtop staan en 

met grote gebieden waarop matig of slecht 

wordt gepresteerd. In vergelijking met de 

VS en nu ook in zekere mate China volgt 

de EU nog steeds een model van 

"gedistribueerde excellentie" waarbij 

middelen over een groot aantal 

onderzoekers en onderzoeksinstellingen 

worden gespreid. Een ander probleem is 

dat de openbare sector in veel EU-landen 

nog steeds geen aantrekkelijke 

voorwaarden biedt voor de beste 

onderzoekers. Deze factoren vergroten de 

relatieve onaantrekkelijkheid van Europa 

in de mondiale concurrentiestrijd om 

getalenteerde wetenschappers aan te 

trekken. 

Hoewel de EU nog steeds de grootste 

producent van wetenschappelijke 

publicaties ter wereld is, is zij in wezen een 

massaproducent van kennis met ten 

opzichte van haar grootte relatief weinig 

kenniscentra die aan de wereldtop staan en 

met grote gebieden waarop matig of slecht 

wordt gepresteerd. In vergelijking met de 

VS en nu ook in zekere mate China volgt 

de EU nog steeds een model van 

"gedistribueerde excellentie" waarbij 

middelen over een groot aantal 

onderzoekers en onderzoeksinstellingen 

worden gespreid. Hoewel dit op zich geen 

probleem is, kan de positie van de EU 

worden versterkt door de toevoeging van 

kenniscentra, die op transparante en 

objectieve wijze worden gekozen. Een 

ander probleem is dat de openbare sector in 

veel EU-landen nog steeds geen 

aantrekkelijke voorwaarden biedt voor de 

beste onderzoekers. Deze factoren 

vergroten de relatieve onaantrekkelijkheid 

van Europa in de mondiale 

concurrentiestrijd om getalenteerde 

wetenschappers aan te trekken. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler I – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – alinea 1 – streepje 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– de directeur en het management van 

de specifieke uitvoeringsstructuur 

aanstellen, rekening houdend met de 

standpunten van de Wetenschappelijke 

Raad; 

– de directeur en het management van 

de specifieke uitvoeringsstructuur op 

volledig transparante wijze aanstellen, 

rekening houdend met de standpunten van 

de Wetenschappelijke Raad; 
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Amendement  16 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler I – punt 2 – punt 2.1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Europa is een wetenschappelijke 

mogendheid met ongeveer 1,8 miljoen 

onderzoekers, die in duizenden 

universiteiten, onderzoekscentra en 

wereldwijd toonaangevende bedrijven 

werken. De EU zal echter tegen 2027 naar 

schatting ten minste een miljoen nieuwe 

onderzoekers moeten opleiden en werk 

geven om de doelstellingen voor meer 

investeringen in onderzoek en innovatie te 

verwezenlijken. In de niet-academische 

sector is deze behoefte bijzonder acuut. De 

EU moet haar inspanningen opdrijven om 

jonge vrouwen en mannen warm te maken 

voor een carrière in onderzoek, 

onderzoekers uit derde landen aan te 

trekken, haar eigen onderzoekers te 

behouden en Europese onderzoekers die 

elders werken te herintegreren. Om de 

excellentie breder te spreiden moeten 

bovendien de voorwaarden waaronder 

onderzoekers werken in heel de Europese 

Onderzoeksruimte (EOR) worden 

verbeterd. Hiertoe zijn sterkere banden 

nodig met in het bijzonder de Europese 

onderwijsruimte, het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling (EFRO) en het 

Europees Sociaal Fonds (ESF+). 

Europa is een wetenschappelijke 

mogendheid met ongeveer 1,8 miljoen 

onderzoekers, die in duizenden 

universiteiten, onderzoekscentra en 

wereldwijd toonaangevende bedrijven 

werken. De EU zal echter tegen 2027 naar 

schatting ten minste een miljoen nieuwe 

onderzoekers moeten opleiden en werk 

geven om de doelstellingen voor meer 

investeringen in onderzoek en innovatie te 

verwezenlijken. In de niet-academische 

sector is deze behoefte bijzonder acuut. De 

EU moet haar inspanningen opdrijven om 

jonge mensen ongeacht gender of 

achtergrond warm te maken voor een 

carrière in onderzoek, onderzoekers uit 

derde landen aan te trekken, haar eigen 

onderzoekers te behouden en Europese 

onderzoekers die elders werken te 

herintegreren. Om de excellentie breder te 

spreiden moeten bovendien de 

voorwaarden waaronder onderzoekers 

werken in heel de Europese 

Onderzoeksruimte (EOR) worden 

verbeterd. Hiertoe zijn sterkere banden 

nodig met in het bijzonder de Europese 

onderwijsruimte, het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling (EFRO) en het 

Europees Sociaal Fonds (ESF+). 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler I – punt 2 – punt 2.1 – alinea 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Door wereldwijde onderzoeksconcurrentie 

tussen wetenschappers en tussen 

gastorganisaties in zowel de academische 

als de niet-academische sector en door het 

Door wereldwijde onderzoeksconcurrentie 

tussen wetenschappers en tussen 

gastorganisaties in zowel de academische 

als de niet-academische sector en door het 
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produceren en delen van hoogwaardige 

kennis over landen, sectoren en disciplines 

heen, dragen de MSCA met name bij aan 

de doelstellingen van de agenda voor 

banen, groei en investeringen, de integrale 

EU-strategie en de doelen voor duurzame 

ontwikkeling van de Verenigde Naties. 

produceren en delen van hoogwaardige 

kennis over landen, sectoren en disciplines 

heen, dragen de MSCA met name bij aan 

de doelstellingen van de agenda voor 

banen, groei en investeringen, de integrale 

EU-strategie en de doelen voor duurzame 

ontwikkeling van de Verenigde Naties. Er 

moet echter ook aandacht worden besteed 

aan het feit dat oneindige groei op een 

eindige planeet eenvoudigweg niet 

haalbaar is. Daarom moet meer 

onderzoek worden verricht op het gebied 

van een echte circulaire economie waarin 

de nadruk ligt op hergebruik, reparatie en 

recycling. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Volgens de Europese pijler van sociale 

rechten heeft iedereen recht op tijdige 

toegang tot betaalbare preventieve en 

curatieve gezondheidszorg van goede 

kwaliteit. Dit bevestigt de inzet van de EU 

voor de doelen voor duurzame 

ontwikkeling van de VN waarbij de 

universele gezondheidszorg tegen 2030 

voor iedereen en op elke leeftijd 

toegankelijk moet zijn, niemand aan zijn 

lot wordt overgelaten en een einde wordt 

gemaakt aan vermijdbare sterfgevallen. 

Volgens de Europese pijler van sociale 

rechten heeft iedereen recht op tijdige 

toegang tot voor iedereen betaalbare 

preventieve en curatieve gezondheidszorg 

van goede kwaliteit. Dit bevestigt de inzet 

van de EU voor de doelen voor duurzame 

ontwikkeling van de VN waarbij de 

universele gezondheidszorg tegen 2030 

voor iedereen en op elke leeftijd 

toegankelijk moet zijn, niemand aan zijn 

lot wordt overgelaten en een einde wordt 

gemaakt aan vermijdbare sterfgevallen. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 2 – punt 2.1 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Europese burgers, overheidsinstanties en 

de economie moeten worden beschermd 

tegen de aanhoudende dreigingen van de 

georganiseerde criminaliteit, waaronder 

Europese burgers, overheidsinstanties en 

de economie moeten worden beschermd 

tegen de aanhoudende dreigingen van de 

georganiseerde criminaliteit, waaronder 
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illegale handel in vuurwapens, drugs en 

mensen. Het is tevens cruciaal dat de 

grenzen beter worden bewaakt en 

beveiligd. De cybercriminaliteit neemt toe 

en leidt, naarmate de economie en de 

samenleving verder digitaliseren, tot steeds 

meer risico's. Europa moet blijven werken 

aan verbetering van de cyberveiligheid, de 

digitale privacy en de beveiliging van 

persoonsgegevens, en de verspreiding van 

valse en schadelijke informatie bestrijden 

om te zorgen voor democratische en 

economische stabiliteit. Ten slotte moet er 

meer worden gedaan om het effect dat 

extreme weersomstandigheden, die door de 

klimaatverandering intensiever worden, 

hebben op het leven en de middelen van 

bestaan van mensen binnen de perken te 

houden. Daarbij gaat het onder meer om 

overstromingen, stormen en droogte die tot 

bosbranden leiden, bodemdegradatie en 

andere natuurrampen, zoals aardbevingen. 

Natuurrampen en door de mens 

veroorzaakte rampen kunnen belangrijke 

maatschappelijke functies, zoals de 

gezondheidszorg, de energietoevoer en het 

bestuur, in gevaar brengen. 

illegale handel in vuurwapens, drugs en 

mensen. Het is tevens cruciaal dat de 

grenzen beter worden bewaakt en 

beveiligd. De cybercriminaliteit neemt toe 

en leidt, naarmate de economie en de 

samenleving verder digitaliseren, tot steeds 

meer risico's. Europa moet blijven werken 

aan verbetering van de cyberveiligheid, de 

digitale privacy en de beveiliging van 

persoonsgegevens, en de verspreiding van 

valse en schadelijke informatie bestrijden – 

en er daarbij ook voor waken dat de 

mensenrechten (met inbegrip van de 

vrijheid van meningsuiting, het recht op 

privacy enz.) niet met voeten worden 

getreden – om te zorgen voor 

democratische en economische stabiliteit. 

Ten slotte moet er meer worden gedaan om 

het effect dat extreme 

weersomstandigheden, die door de 

klimaatverandering intensiever worden, 

hebben op het leven en de middelen van 

bestaan van mensen binnen de perken te 

houden. Daarbij gaat het onder meer om 

overstromingen, stormen en droogte die tot 

bosbranden leiden, bodemdegradatie en 

andere natuurrampen, zoals aardbevingen. 

Natuurrampen en door de mens 

veroorzaakte rampen kunnen belangrijke 

maatschappelijke functies, zoals de 

gezondheidszorg, de energietoevoer en het 

bestuur, in gevaar brengen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – alinea 2 – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– strategieën om populisme, 

extremisme, radicalisering en terrorisme 

aan te pakken en teleurgestelde en 

gemarginaliseerde burgers weer bij de 

samenleving te betrekken; 

– strategieën om populisme, 

extremisme, radicalisering en terrorisme 

aan te pakken, evenals strategieën om het 

hoofd te bieden aan de gegronde zorgen 

van de talloze teleurgestelde en 

gemarginaliseerde burgers overal in de 

Unie; 
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Amendement  21 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – alinea 2 – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Kennisbasis voor advies inzake 

investeringen en beleid, in het bijzonder op 

het gebied van onderwijs en opleiding, 

gericht op vaardigheden met een hoge 

toegevoegde waarde, productiviteit, sociale 

mobiliteit, groei, sociale innovatie en het 

scheppen van banen; de rol van onderwijs 

en opleiding bij de aanpak van 

ongelijkheden; 

– Kennisbasis voor advies inzake 

investeringen en beleid, in het bijzonder op 

het gebied van voor iedereen betaalbaar 

onderwijs en opleiding, gericht op 

vaardigheden met een hoge toegevoegde 

waarde, productiviteit, sociale mobiliteit, 

groei, sociale innovatie en het scheppen 

van banen; de rol van onderwijs en 

opleiding bij de aanpak van ongelijkheden; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – alinea 2 – streepje 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– onderwijs- en opleidingsstelsels 

waarmee de digitale transformatie van de 

EU wordt bevorderd en optimaal wordt 

benut en de risico's van wereldwijde 

onderlinge verbondenheid en 

technologische innovaties worden beheerst, 

in het bijzonder de opkomende 

onlinerisico's, ethische vraagstukken, 

sociaal-economische ongelijkheden en 

radicale veranderingen op markten; 

– voor iedereen betaalbare 

onderwijs- en opleidingsstelsels waarmee 

de digitale transformatie van de EU wordt 

bevorderd en optimaal wordt benut en de 

risico's van wereldwijde onderlinge 

verbondenheid en technologische 

innovaties worden beheerst, in het 

bijzonder de opkomende onlinerisico's, 

ethische vraagstukken, sociaal-

economische ongelijkheden en radicale 

veranderingen op markten; 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – alinea 2 – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Technologieën en systemen voor 

betrouwbare en energie-efficiënte 

infrastructuren voor slimme netwerken en 

– Onafhankelijk geteste en veilig 

bevonden technologieën en systemen voor 

betrouwbare en energie-efficiënte 



 

AD\1169286NL.docx 15/19 PE627.866v02-00 

 NL 

diensten (connectiviteit na 5G, door 

software gedefinieerde infrastructuren, 

internet der dingen, cloudinfrastructuren, 

cognitieve clouds), die mogelijkheden 

bieden voor realtimefuncties, virtualisatie 

en decentraal beheer (ultrasnelle en 

flexibele radio, "edge computing", 

blokketens en gedeelde contexten en 

kennis); 

infrastructuren voor slimme netwerken en 

diensten (connectiviteit na 5G, door 

software gedefinieerde infrastructuren, 

internet der dingen, cloudinfrastructuren, 

cognitieve clouds), die mogelijkheden 

bieden voor realtimefuncties, virtualisatie 

en decentraal beheer (ultrasnelle en 

flexibele radio, "edge computing", 

blokketens en gedeelde contexten en 

kennis); 

Motivering 

Volgens talrijke gezaghebbende bronnen gaat de uitrol van 5G gepaard met 

veiligheidszorgen. Voordat dit een nieuwe politieke speelbal wordt moet 5G onafhankelijk 

worden getest en gecertificeerd om er zeker van te zijn dat deze onschadelijk is voor de 

mensen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.6 – alinea 2 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– big data: gegevensanalyse met 

extreme prestaties; "privacy door ontwerp" 

bij de analyse van big data die 

persoonsgegevens en vertrouwelijke 

gegevens bevatten; technologieën voor 

volledige gegevensplatforms voor 

hergebruik van industriële gegevens, 

persoonsgegevens en open data; 

hulpmiddelen voor het beheer, de 

interoperabiliteit en de koppeling van 

gegevens; toepassingen waarbij gegevens 

worden gebruikt voor wereldwijde 

uitdagingen; 

– big data: gegevensanalyse met 

extreme prestaties; "privacy door ontwerp" 

bij de analyse van big data die 

persoonsgegevens en vertrouwelijke 

gegevens bevatten; technologieën voor 

volledige gegevensplatforms voor 

hergebruik van industriële gegevens, 

persoonsgegevens en open data; 

hulpmiddelen voor het beheer, de 

interoperabiliteit en de koppeling van 

gegevens; toepassingen waarbij gegevens 

worden gebruikt voor wereldwijde 

uitdagingen; gegevensopslag, 

milieugevolgen en hoe de impact ervan 

verminderen; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.2 – alinea 2 – streepje 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Technologieën en oplossingen voor 

hernieuwbare energie ten behoeve van 

stroomopwekking, verwarming en koeling, 

duurzame vervoersbrandstoffen en 

intermediaire energiedragers, op 

verschillende schaal en in verschillende 

ontwikkelingsstadia, die zijn afgestemd op 

de geografische omstandigheden en de 

markten, zowel in als buiten de EU; 

– Betrouwbare technologieën en 

oplossingen voor hernieuwbare energie ten 

behoeve van stroomopwekking, 

verwarming en koeling, duurzame 

vervoersbrandstoffen en intermediaire 

energiedragers, op verschillende schaal en 

in verschillende ontwikkelingsstadia, die 

zijn afgestemd op de geografische 

omstandigheden en de markten, zowel in 

als buiten de EU; 

Motivering 

Windenergie is alleen efficiënt als het waait en daarom is dit ook geen betrouwbare primaire 

bron. Een onshoremogelijkheid tot energieproductie is de combinatie van windenergie en 

hydroelektriciteit, zoals die momenteel in Duitsland wordt toegepast, en die (ten minste) een 

betrouwbaardere optie zou moeten zijn: https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-

hydro-power-revolutionize-renewable-energy/ 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.3 – alinea 2 – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Methoden, technologieën en 

hulpmiddelen voor duurzame en 

bestendige productie in de land- en 

bosbouw; 

– Methoden, technologieën en 

hulpmiddelen voor duurzame en 

bestendige productie in de land- en 

bosbouw en de boslandbouw; 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.2 – alinea 2 – punt 1 – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Wetenschappelijke en technische 

beleidsondersteuning voor betere 

volksgezondheids- en zorgstelsels, met 

inbegrip van medische hulpmiddelen en 

evaluatie van gezondheidstechnologie, 

databanken, digitalisatie; 

– Wetenschappelijke en technische 

beleidsondersteuning voor betere en voor 

iedereen betaalbare volksgezondheids- en 

zorgstelsels, met inbegrip van medische 

hulpmiddelen en evaluatie van 

gezondheidstechnologie, databanken, 
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digitalisatie; 
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