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BEKNOPTE MOTIVERING

Horizon Europa is het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de 
Europese Unie en zal worden uitgevoerd tussen 2021 en 2027. De Europese Commissie 
voorziet in een begroting voor Horizon Europa van ongeveer 97,6 miljard EUR, hetgeen meer 
is dan de begroting van grofweg 80 miljard EUR van Horizon 2020. Horizon Europa bouwt 
voort op de successen van eerdere programma's en de ervaringen die hierbij zijn opgedaan en 
heeft als doel de wetenschappelijke en technologische basis van de Unie te versterken, haar 
concurrentievermogen te vergroten en Europa klaar te stomen voor een leidende rol in de 
aanpak van de uitdagingen van de 21e eeuw – van volksgezondheid tot klimaatverandering en 
van digitalisering tot de circulaire economie. 

De rapporteur is het ermee eens dat voor het slagen van Horizon Europa een evenwichtige 
mix van continuïteit en innovatie nodig is en dat een "evolutie" van het bestaande programma 
meer vruchten zal afwerpen dan een "revolutie". 

Continuïteit zal de wetenschappelijke gemeenschap en de bedrijven die deelnemen aan 
Horizon Europa voorspelbaarheid en eenvoud bieden. Continuïteit zal ook het merk 
"Horizon" versterken, inspanningen met betrekking tot verspreiding vergemakkelijken en het 
mogelijk maken de resultaten van het programma door de jaren heen te analyseren. De 
rapporteur is met name ingenomen met het feit dat de structuur op basis van drie pijlers en de 
geslaagde componenten die hier deel van uitmaken, worden gehandhaafd. Voorts is de 
rapporteur ingenomen met het feit dat subsidies ook in het kader van Horizon Europa weer 
het belangrijkste financieringsmodel vormen. 

In het nieuwe Horizon-programma wordt echter ook terecht een aantal eerdere 
tekortkomingen aangepakt. Horizon 2020 is er bijvoorbeeld in geslaagd onderzoek van 
topkwaliteit voort te brengen – zoals blijkt uit de verwijzingen in kwalitatief hoogwaardige 
wetenschappelijke literatuur naar publicaties die door Horizon zijn gepubliceerd – maar het 
ecosysteem van de EU stimuleert baanbrekende innovatie nog onvoldoende. De rapporteur is 
van mening dat een aantal nieuwe aspecten in Horizon Europa het programma zal versterken. 
De invoering van het concept "missies" biedt de grootste kansen op succes. Enkele 
eenvoudige, naar behoren gefinancierde missies met een grote maatschappelijke impact 
zouden de wetenschappelijke gemeenschap en het bedrijfsleven een impuls geven. De nieuwe 
Europese Innovatieraad heeft ook het potentieel de opschaling van veelbelovende ideeën te 
versnellen, startende ondernemingen te ondersteunen en de koppeling tussen de wetenschap 
en het bedrijfsleven te versterken. De vermindering van de bureaucratie, het beginsel van 
open wetenschap en de grotere synergieën met andere EU-programma's hebben allemaal het 
potentieel om positieve verandering teweeg te brengen, innovatie te versnellen en concrete 
resultaten te behalen. 

Het succes van Horizon Europa is met name belangrijk voor de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI). Dat is niet alleen omdat een voortrekkersrol 
op het gebied van innovatie en onderzoek de beste manier is om kwalitatief hoogwaardige 
banen te scheppen en het toekomstige concurrentievermogen van de economie van de EU te 
waarborgen, maar ook omdat Horizon Europa een belangrijk instrument is om de vele urgente 
vraagstukken aan te pakken waarop de werkzaamheden van ENVI zijn gericht en die 
voortvloeien uit de internationale verplichtingen waarvan de EU aan de vormgeving heeft 
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bijgedragen, zoals de Overeenkomst van Parijs inzake duurzame ontwikkeling en de 
richtsnoeren van de WHO. 

Pijler II is goed voor het leeuwendeel van de financiering van Horizon Europa. Drie van de 
vijf clusters – a) Gezondheid, d) Klimaat, energie en mobiliteit en e) Levensmiddelen en 
natuurlijke hulpbronnen – zijn direct relevant voor de gebieden waarop ENVI bevoegd is en 
ontvangen het grootste deel van de financiering binnen pijler II. 

Uit de meest recente Eurobarometer-enquête is gebleken dat 70 % van de Europeanen wil dat 
de Unie meer doet op het gebied van gezondheidszorg. De rapporteur benadrukt dat de daling 
van het percentage van de begroting dat naar gezondheid gaat, indruist tegen de huidige 
verwachtingen van de burgers, iets dat in deze tijden van populisme en euroscepticisme 
problematisch kan zijn. Daarom verzoekt de rapporteur het deel van de begroting dat voor 
gezondheid is bestemd, ten minste op het niveau van Horizon 2020 (9,7 % van de totale 
begroting) te houden en niet zonder herschikking te verlagen naar 8,18 %, zoals wordt 
voorgesteld. Voorts is de rapporteur van mening dat bij de verdeling van de begroting tussen 
de twee onderdelen van pijler II dezelfde verhouding moet worden gebruikt als in 
Horizon 2020, zodat 70 % wordt bestemd voor maatschappelijke uitdagingen en het leveren 
van resultaten voor de maatschappij in brede zin en 30 % voor het concurrentievermogen van 
het bedrijfsleven.

Kanker is een van de grootste uitdagingen waarmee Europese burgers worden geconfronteerd. 
Eén op de drie Europeanen zal tijdens zijn of haar leven kanker krijgen. Elk jaar sterven in 
Europa 1,3 miljoen mensen aan kanker, waardoor de ziekte verantwoordelijk is voor 26 % 
van alle sterfgevallen. Ondanks de vorderingen van de medische wetenschap komt kanker 
toch steeds meer voor en er zijn nog steeds aanzienlijke verschillen tussen en binnen de EU-
lidstaten wat betreft de kwaliteit van de zorg. Daarnaast blijft kanker de belangrijkste 
doodsoorzaak onder kinderen; in Europa sterven er elk jaar 6 000 jongeren aan kanker. 
Innovatieve oplossingen op het gebied van pediatrische oncologie zijn cruciaal voor de
volgende Europese generaties, aangezien er elk jaar 35 000 nieuwe gevallen van kanker 
worden geregistreerd in de EU. Er is momenteel sprake van fragmentatie in onderzoek en 
innovatie op dit gebied en met alleen nationale maatregelen is het niet mogelijk voldoende 
resultaten te behalen. Daarom stelt de rapporteur voor een eerste missie uit te voeren op een 
terrein met hoge sterftecijfers onder kinderen en een lang ziekbed onder de titel "Pediatrische 
kanker uiterlijk in 2030 uitbannen".

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het licht van het belang van de 
klimaatverandering aan te pakken 
overeenkomstig de verbintenis van de Unie 
om de Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren, zal 
dit specifieke programma bijdragen aan 
klimaatmainstreaming en het 
verwezenlijken van de algemene 
doelstelling dat 25 % van de uitgaven in de 
EU-begroting klimaatdoelen moet 
ondersteunen. Acties in het kader van dit 
specifieke programma zullen naar 
verwachting 35 % van alle financiële 
middelen van het specifieke programma 
aan klimaatdoelstellingen besteden. 
Desbetreffende acties zullen tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van het 
specifieke programma worden aangewezen 
en zullen in het kader van de 
desbetreffende beoordelingen en 
herzieningsprocedures opnieuw worden 
beoordeeld.

(5) In de wetenschap dat 
klimaatverandering een van de grootste 
en belangrijkste wereldwijde en 
maatschappelijke uitdagingen is en in het 
licht van de urgentie om de 
klimaatverandering aan te pakken 
overeenkomstig de verbintenis van de Unie 
om de Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren, zal 
dit specifieke programma bijdragen aan 
klimaatmainstreaming en het 
verwezenlijken van de algemene 
doelstelling dat 30 % van de uitgaven in de 
EU-begroting klimaatdoelen moet 
ondersteunen. Acties in het kader van dit 
specifieke programma zullen naar 
verwachting 35 % van alle financiële 
middelen van het specifieke programma 
aan klimaatdoelstellingen besteden. 
Desbetreffende acties zullen tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van het 
specifieke programma in overleg met 
relevante belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld worden 
aangewezen en zullen in het kader van de 
desbetreffende beoordelingen en 
herzieningsprocedures opnieuw worden 
beoordeeld.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De acties van het specifieke 
programma moeten worden gebruikt om op 
evenredige wijze marktfalen of
suboptimale investeringssituaties aan te 
pakken, zonder dat particuliere financiering 
wordt overlapt of verdrongen, en hebben 
een duidelijke Europese toegevoegde 

(6) De acties van het specifieke 
programma moeten worden gebruikt om 
marktfalen aan te pakken, met name door 
middel van onderzoek en innovatie (O&I) 
waarin wordt ingegaan op verwaarloosde 
maatschappelijke vraagstukken waarbij 
sprake is van suboptimale 
investeringssituaties en om investeringen 
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waarde. aan te jagen, zonder dat particuliere 
financiering wordt overlapt of verdrongen, 
en hebben een duidelijke Europese 
toegevoegde waarde.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis) Het specifieke programma moet 
ten uitvoer worden gelegd door middel 
van een transparant, participatief en 
strategisch meerjarig planningsproces, 
met een evenwichtige betrokkenheid van 
belanghebbenden (zoals de 
wetenschappelijke gemeenschap, 
onderzoeksorganisaties, organen met een 
openbaredienstverleningstaak op lokaal, 
regionaal, nationaal en internationaal 
niveau, organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en de 
particuliere sector, in het bijzonder kmo's) 
bij de vaststelling van de 
onderzoeksprioriteiten en het bepalen van 
de geschikte soorten acties en de 
uitvoeringsvorm van het specifieke 
programma.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het licht van de belangrijke 
bijdrage die onderzoek en innovatie aan het 
aanpakken van uitdagingen op het gebied 
van levensmiddelen, landbouw, 
plattelandsontwikkeling en de bio-
economie moeten leveren en om de 
desbetreffende kansen inzake onderzoek en 
innovatie te benutten in synergie met het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, zullen 

(7) In het licht van de belangrijke 
bijdrage die onderzoek en innovatie aan het 
aanpakken van uitdagingen op het gebied 
van levensmiddelen, landbouw, 
plattelandsontwikkeling en de bio-
economie moeten leveren en om de 
desbetreffende kansen inzake onderzoek en 
innovatie te benutten in synergie met het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, zullen 
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desbetreffende acties in het kader van het 
specifieke programma met 10 miljard EUR 
voor de cluster "Levensmiddelen en 
natuurlijke hulpbronnen" worden 
ondersteund voor de periode 2021-2027.

desbetreffende acties in het kader van het 
specifieke programma met 10 miljard EUR 
voor de cluster "Duurzame
levensmiddelen, milieu en natuurlijke 
hulpbronnen" worden ondersteund voor de 
periode 2021-2027.

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis) Onze toekomst is nauw verbonden 
met de toekomst van de zeeën, oceanen en 
kusten. De zeeën, oceanen en kusten 
leveren meerdere ecosysteemdiensten en 
grote hoeveelheden hulpbronnen, 
beïnvloeden het klimaat en bieden allerlei 
economische kansen. Het begrip "blauwe 
economie" (elke economische activiteit 
die verband houdt met oceanen, zeeën, 
havens en kustgebieden) werd door de 
Europese Commissie gedefinieerd in haar 
verslag van september 2012 "Mededeling 
van de Commissie: Blauwe groei –
Kansen voor duurzame mariene en 
maritieme groei". Horizon Europa moet 
bijzondere aandacht besteden aan 
activiteiten in verband met de blauwe 
economie in alle pijlers, voornamelijk aan 
de cluster "Levensmiddelen en 
natuurlijke hulpbronnen".

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) Met het specifieke programma 
moet worden beoogd de betrokkenheid 
van relevante belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld bij het hele 
programma te vergroten, waaronder bij de 



PE625.445v02-00 8/57 AD\1165338NL.docx

NL

vaststelling en uitvoering van en 
communicatie over onderzoeksagenda's.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) excellentie versterken en 
verspreiden;

a) de wetenschappelijke basis van de 
Unie versterken en excellentie versterken 
en verspreiden;

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter f 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) open wetenschap stimuleren en 
zichtbaarheid voor het publiek en open 
toegang tot resultaten verzekeren;

f) open wetenschap stimuleren en 
zichtbaarheid voor het publiek en open 
toegang tot resultaten en 
onderzoeksgegevens (met specifieke en 
strikte regels voor noodzakelijke 
uitzonderingen, bijvoorbeeld om 
persoonsgegevens te beschermen)
verzekeren;

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter h 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de uitvoering van 
beleidsprioriteiten van de Unie 
ondersteunen;

h) de uitvoering van 
beleidsprioriteiten van de Unie 
ondersteunen, met inbegrip van de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling;
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Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter i 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) het verband tussen onderzoek en 
innovatie en andere beleidsonderdelen, 
waaronder de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling, versterken;

i) het verband tussen onderzoek en 
innovatie en andere beleidsonderdelen, in 
het bijzonder de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling, versterken;

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter k 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) burgers en eindgebruikers bij 
processen voor co-ontwerp en cocreatie 
betrekken;

k) burgers, organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en 
eindgebruikers betrekken bij het opstellen 
van de O&I-agenda, met inbegrip van
processen voor co-ontwerp en cocreatie;

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis) de transitie naar een groene, 
duurzame en koolstofvrije Europese 
economie versnellen;

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter o
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) het oprichten en opschalen van 
innoverende bedrijven, en met name kmo's, 
stimuleren;

o) het oprichten en opschalen van 
innoverende bedrijven, en met name 
startende ondernemingen en kmo's, 
stimuleren;

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – punt 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) cluster "Levensmiddelen en 
natuurlijke hulpbronnen", zoals beschreven 
in bijlage I, pijler II, afdeling 5;

e) cluster "Duurzame levensmiddelen, 
milieu en natuurlijke hulpbronnen", zoals 
beschreven in bijlage I, pijler II, afdeling 5;

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van 
Verordening ... [verordening betreffende 
het kaderprogramma en de regels voor 
deelname] bedragen de financiële middelen 
voor de uitvoering van het specifieke 
programma voor de periode 2021-2027 
94 100 000 000 EUR in lopende prijzen.

1. Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van 
Verordening ... [verordening betreffende 
het kaderprogramma en de regels voor 
deelname] bedragen de financiële middelen 
voor de uitvoering van het specifieke 
programma voor de periode 2021-2027 
120 000 000 000 EUR in constante prijzen 
[135 248 000 000 EUR in lopende prijzen].

Amendement 16

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 

1. Voor elke missie wordt door de 
Commissie, middels een transparant en 
open proces, een missieraad aangewezen. 
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personen, onder wie vertegenwoordigers 
van betrokken eindgebruikers. De 
missieraad zal advies geven over:

De missieraad zal bestaan uit maximaal
15 hooggeplaatste deskundigen die een 
evenwichtige mix van sectoren en 
belangen vertegenwoordigen en worden 
geselecteerd overeenkomstig artikel 237 
van het Financieel Reglement, onder wie 
vertegenwoordigers van betrokken 
eindgebruikers. Deze raad functioneert 
volgens de beginselen van autonomie, 
transparantie en verantwoordingsplicht.
Voor elke missie worden door het 
Europees Parlement 2 raadsleden 
benoemd.

De missieraad zal advies geven over:

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de inhoud van werkprogramma's en de 
herziening ervan om de doelstellingen van 
de missie te kunnen verwezenlijken, in 
voorkomend geval in co-ontwerp met 
belanghebbenden en het publiek;

a) de inhoud van werkprogramma's en de 
herziening ervan om de doelstellingen van 
de missie te kunnen verwezenlijken, in 
cocreatie en co-ontwerp met alle relevante
belanghebbenden;

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIC-college heeft een voorzitter die 
door de Commissie na een transparante 
selectieprocedure wordt aangesteld. De 
voorzitter is een hooggeplaatste persoon 
met banden met de innovatiewereld.

Het EIC-college heeft een voorzitter die 
door de Commissie na een transparante 
selectieprocedure wordt aangesteld. De 
voorzitter is een hooggeplaatste persoon 
met banden met de onderzoeks- en
innovatiewereld.

Amendement 19
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Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter zit het EIC-college voor, 
bereidt de vergaderingen voor, geeft de 
leden opdrachten en kan specifieke 
subgroepen instellen, met name om 
opkomende technologische trends in de 
portefeuille van de EIC op te sporen. Zij of 
hij bevordert de EIC, fungeert als 
gesprekspartner voor de Commissie en 
vertegenwoordigt de EIC in de 
innovatiewereld. De Commissie kan de 
voorzitter bij de uitvoering van haar/zijn 
taken administratieve ondersteuning 
bieden.

De voorzitter zit het EIC-college voor, 
bereidt de vergaderingen voor, geeft de 
leden opdrachten en kan specifieke 
subgroepen instellen, met name om 
opkomende technologische trends in de 
portefeuille van de EIC op te sporen. Zij of 
hij bevordert de EIC, fungeert als 
gesprekspartner voor de Commissie en 
vertegenwoordigt de EIC in de 
onderzoeks- en innovatiewereld. De 
Commissie kan de voorzitter bij de 
uitvoering van haar/zijn taken 
administratieve ondersteuning bieden.

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma wordt uitgevoerd door 
middel van werkprogramma's zoals 
bedoeld in artikel 110 van het Financieel 
Reglement. De werkprogramma's worden 
opgesteld volgens een proces voor 
strategische planning, zoals beschreven in 
bijlage I.

Het programma wordt uitgevoerd door 
middel van werkprogramma's zoals 
bedoeld in artikel 110 van het Financieel 
Reglement. De werkprogramma's worden 
opgesteld volgens een proces voor 
transparante, participatieve en
strategische meerjarige planning, zoals 
beschreven in bijlage I.

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Werkprogramma's bevatten een schatting 
van het percentage dat zij bijdragen aan 
klimaatgerelateerd onderzoek.



AD\1165338NL.docx 13/57 PE625.445v02-00

NL

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt door middel 
van uitvoeringshandelingen afzonderlijke 
werkprogramma's vast voor de uitvoering 
van acties in het kader van de volgende 
componenten, zoals vastgesteld in artikel 3, 
lid 1, van dit besluit:

2. De Commissie stelt door middel 
van gedelegeerde handelingen
afzonderlijke werkprogramma's vast voor 
de uitvoering van acties in het kader van de 
volgende componenten, zoals vastgesteld 
in artikel 3, lid 1, van dit besluit:

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 3 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een indicatie van het voor elke actie en
missie toegewezen bedrag en een indicatief 
tijdschema voor de uitvoering ervan;

a) een indicatie van het voor elke actie,
elke missie en elk Europees partnerschap
toegewezen bedrag en een indicatief 
tijdschema voor de uitvoering ervan;

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal een sterke 
betrokkenheid van burgers en 
maatschappelijke organisaties in alle fasen 
van onderzoek en innovatie bevorderen 
alsook de cocreatie van kennis en de 
doeltreffende stimulering van 
gendergelijkheid, met inbegrip van de 
integratie van de genderdimensie in 
onderzoeks- en innovatieonderwerpen, en 

De strategische planning zal zorgen voor
een sterke en evenwichtige betrokkenheid 
van burgers en maatschappelijke 
organisaties in alle fasen van onderzoek en 
innovatie, in het bijzonder bij de 
vaststelling van de agenda, het co-ontwerp 
en de cocreatie van kennis en de 
doeltreffende stimulering van 
gendergelijkheid, met inbegrip van de 
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zal de naleving van de hoogste ethische en 
integriteitsnormen verzekeren en 
bevorderen.

integratie van de genderdimensie in 
onderzoeks- en innovatieonderwerpen, en 
zal de naleving van de hoogste ethische en 
integriteitsnormen verzekeren en 
bevorderen. De Commissie zal derhalve 
richtsnoeren en criteria ontwikkelen om 
burgers en eindgebruikers, evenals de 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld die hen vertegenwoordigen, 
erbij te betrekken om cocreatie en 
coproductie tussen door de Unie 
gefinancierde projecten te bevorderen.

Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de strategische planning worden acties 
vastgesteld die moeten worden 
ondernomen om conform de doelstelling 
ten minste 35% van de totale financiële 
middelen van Horizon Europa te 
bestemmen voor klimaatgerelateerde 
onderzoeks- en innovatieprojecten.

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De strategische planning zal bijdragen aan 
de ontwikkeling en uitvoering van het 
beleid voor de betrokken gebieden op EU-
niveau en zal het beleid en de 
beleidsbenaderingen in de lidstaten 
aanvullen. Tijdens het 
strategischeplanningsproces zal rekening 
worden gehouden met EU-
beleidsprioriteiten om de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan de 
totstandbrenging van beleid te vergroten. 
Er zal ook rekening worden gehouden met 

De strategische planning zal bijdragen aan 
de ontwikkeling en uitvoering van het 
beleid voor de betrokken gebieden op EU-
niveau en zal het beleid en de 
beleidsbenaderingen in de lidstaten 
aanvullen. Tijdens het 
strategischeplanningsproces zal rekening 
worden gehouden met EU-
beleidsprioriteiten, in het bijzonder de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, om de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan de 
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prognoseactiviteiten, onderzoeken en ander 
wetenschappelijk bewijs alsook met 
relevante bestaande initiatieven op 
nationaal en EU-niveau.

totstandbrenging van beleid te vergroten. 
Er zal ook rekening worden gehouden met 
prognoseactiviteiten, onderzoeken en ander 
wetenschappelijk bewijs alsook met 
relevante bestaande initiatieven op 
nationaal en EU-niveau.

Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van Horizon Europa 
wordt er speciaal op gelet dat ten aanzien 
van onderzoek en innovatie een 
evenwichtige en brede benadering wordt 
gehanteerd die niet beperkt blijft tot de 
ontwikkeling van nieuwe producten, 
processen en diensten op basis van 
wetenschappelijke en technologische 
kennis en doorbraken, maar die ook het 
gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen en voortdurende 
verbetering alsook niet-technologische en 
sociale innovaties omvat. Een 
systematische, discipline-, sector- en 
beleidsoverschrijdende benadering van 
onderzoek en innovatie zal ervoor zorgen 
dat uitdagingen kunnen worden aangepakt 
terwijl er ook nieuwe concurrerende 
bedrijven en industrieën zullen ontstaan, 
wat de concurrentie en particuliere 
investeringen zal bevorderen en het gelijke 
speelveld binnen de interne markt veilig 
zal stellen.

Bij de uitvoering van Horizon Europa 
wordt er speciaal op gelet dat ten aanzien 
van onderzoek en innovatie een 
evenwichtige en brede benadering wordt 
gehanteerd die niet beperkt blijft tot de 
ontwikkeling van nieuwe producten, 
processen en diensten op basis van 
wetenschappelijke en technologische 
kennis en doorbraken, maar die ook het 
gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen en voortdurende 
verbetering alsook niet-technologische en 
sociale innovaties omvat. Een 
systematische, discipline-, sector- en 
beleidsoverschrijdende benadering van 
onderzoek en innovatie zal ervoor zorgen 
dat maatschappelijke uitdagingen kunnen 
worden aangepakt terwijl er, mits dit op 
een manier gebeurt die in lijn is met 
duurzame ontwikkeling, ook nieuwe 
concurrerende bedrijven en industrieën 
zullen ontstaan, wat de concurrentie en 
particuliere investeringen zal bevorderen 
en het gelijke speelveld binnen de interne 
markt veilig zal stellen.

Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – alinea 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voortbouwend op de met Horizon 2020 
opgedane ervaring zullen de sociale 
wetenschappen en de 
geesteswetenschappen in het kader van de 
pijler "Wereldwijde uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen" volledig 
worden geïntegreerd in alle clusters, met 
inbegrip van specifieke en gerichte 
activiteiten. Ook activiteiten in verband 
met onderzoek en innovatie op marien en 
maritiem gebied zullen op strategische en 
geïntegreerde wijze worden uitgevoerd 
overeenkomstig het geïntegreerd maritiem 
beleid van de EU, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en internationale 
verbintenissen.

Voortbouwend op de met Horizon 2020 
opgedane ervaring zullen de sociale 
wetenschappen en de 
geesteswetenschappen in het kader van de 
pijler "Wereldwijde uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen" volledig 
worden geïntegreerd in alle clusters, met 
inbegrip van specifieke en gerichte 
activiteiten. Het verband tussen milieu en 
innovatie wordt benadrukt, met bijzondere 
aandacht voor "nature-based solutions" 
die zowel economisch als ecologisch 
slimme oplossingen bieden voor het 
aanpakken van uitdagingen op het vlak 
van o.a. klimaatverandering, 
grondstoffenschaarste, vervuiling en 
antimicrobiële resistentie.

Ook activiteiten in verband met innovatie 
en onderzoek naar en de ontwikkeling van 
mariene ecosystemen, visbestanden en de 
maritieme sector, met de relaties tussen 
behoud van biodiversiteit en voordelen 
voor de volksgezondheid en het 
economisch welzijn worden op 
strategische en geïntegreerde wijze 
uitgevoerd overeenkomstig het 
geïntegreerd maritiem beleid van de EU, 
het gemeenschappelijk visserijbeleid en 
internationale verbintenissen.

Amendement 29

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – alinea 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en innovatie zullen, evenals de 
ontwikkeling van slimme zakelijke 
modellen op basis van 
hulpbronnenefficiëntie met het oog op de 
transitie naar een circulaire economie in 
de Unie, integraal deel uitmaken van de 
pijler "Wereldwijde uitdagingen en 
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industrieel concurrentievermogen".

Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – alinea 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon Europa zal specifieke 
ondersteuning bieden voor open toegang 
tot wetenschappelijke publicaties, 
kennisarchieven en andere 
gegevensbronnen. Acties op het gebied van 
verspreiding en kennisverbreiding zullen 
worden ondersteund, ook die welke uit 
samenwerkingen met andere EU-
programma's voortvloeien, met inbegrip 
van de groepering en het samenbrengen in 
pakketten van resultaten en gegevens in 
talen en formaten voor doelgroepen en 
netwerken voor burgers, de industrie, 
overheidsdiensten, de academische wereld, 
maatschappelijke organisaties en 
beleidsmakers. Hiervoor kan Horizon 
Europa geavanceerde technologieën en 
kennisinstrumenten gebruiken.

Horizon Europa zal specifieke 
ondersteuning bieden voor open toegang 
tot wetenschappelijke publicaties, 
onderzoeksgegevens (met specifieke en 
strenge regels voor noodzakelijke 
uitzonderingen, bijvoorbeeld om 
persoonsgegevens te beschermen), 
kennisarchieven en andere 
gegevensbronnen. Acties op het gebied van 
verspreiding en kennisverbreiding zullen 
worden ondersteund, ook die welke uit 
samenwerkingen met andere EU-
programma's voortvloeien, met inbegrip 
van de groepering en het samenbrengen in 
pakketten van resultaten en gegevens in 
talen en formaten voor doelgroepen en 
netwerken voor burgers, de industrie, 
overheidsdiensten, de academische wereld, 
maatschappelijke organisaties en 
beleidsmakers. Hiervoor kan Horizon 
Europa geavanceerde technologieën en 
kennisinstrumenten gebruiken.

Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – alinea 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal voldoende steun zijn voor 
mechanismen om het programma bij 
mogelijke aanvragers bekend te maken 
(bijv. nationale contactpunten).

Er zal voldoende steun zijn voor 
mechanismen om het programma bij 
mogelijke aanvragers en burgers bekend te 
maken door middel van 
voorlichtingscampagnes en andere 
promotieactiviteiten (bijv. nationale 
contactpunten).
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Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en innovatie zijn belangrijke 
drijvende krachten achter duurzame groei 
en industriële concurrentiekracht en zij 
zullen bijdragen aan het vinden van 
oplossingen voor de problemen van 
vandaag om zo snel mogelijk de negatieve 
en gevaarlijke trend waarbij economische 
ontwikkeling, het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen en sociale problemen met
elkaar verbonden zijn, om te keren en in 
nieuwe zakelijke mogelijkheden om te 
zetten.

Onderzoek en innovatie zijn belangrijke 
drijvende krachten achter duurzame 
ontwikkeling, inclusieve groei en 
industriële concurrentiekracht en zij zullen 
bijdragen aan het vinden van oplossingen 
voor de problemen van vandaag om zo snel 
mogelijk de negatieve en gevaarlijke trend 
waarbij economische ontwikkeling, het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 
sociale problemen met elkaar verbonden 
zijn, om te keren en in nieuwe, duurzame
zakelijke mogelijkheden ten gunste van de 
hele maatschappij om te zetten.

Amendement 33

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU zal hier als gebruiker en producent 
van technologieën en industrieën baat bij 
hebben en aantonen hoe een moderne 
geïndustrialiseerde, duurzame, inclusieve, 
open en democratische maatschappij en 
economie kunnen functioneren en zich 
kunnen ontwikkelen. De toenemende 
economische/milieugerelateerde/sociale 
voorbeelden van de duurzame industriële 
economie van de toekomst zullen worden 
bevorderd en gestimuleerd, zowel voor 
gezondheid en welzijn voor iedereen; als 
voor veerkrachtige, inclusieve en veilige 
maatschappijen; als voor beschikbare 
schone energie en mobiliteit; als voor een 
gedigitaliseerde economie en samenleving; 
als voor een transdisciplinaire en creatieve 

De EU zal hier als gebruiker en producent 
van technologieën en industrieën baat bij 
hebben en aantonen hoe een moderne 
geïndustrialiseerde, duurzame, inclusieve, 
open en democratische maatschappij en 
economie kunnen functioneren en zich 
kunnen ontwikkelen op een manier die 
bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en 
het welzijn van mensen. De toenemende 
economische/milieugerelateerde/sociale 
voorbeelden van de duurzame industriële 
economie van de toekomst zullen worden 
bevorderd en gestimuleerd, zowel voor 
gezondheid en welzijn voor iedereen; als 
voor veerkrachtige, inclusieve en veilige 
maatschappijen; als voor beschikbare 
schone energie en mobiliteit; als voor een 
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industrie; als voor ruimte-, zee- of 
landgebaseerde oplossingen; als voor 
oplossingen op het gebied van voedsel en 
voeding; als voor duurzaam gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen, de bescherming 
van het klimaat en aanpassing aan 
klimaatverandering, die allemaal welvaart 
creëren en voor kwaliteitsvolle banen 
zorgen. Een industriële transformatie zal 
van cruciaal belang zijn.

gedigitaliseerde economie en samenleving; 
als voor een transdisciplinaire en creatieve 
industrie; als voor ruimte-, zee- of 
landgebaseerde oplossingen; als voor 
duurzame oplossingen op het gebied van 
voedsel en voeding; als voor duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de 
bescherming van het klimaat en aanpassing 
aan klimaatverandering, die allemaal 
welvaart creëren en voor kwaliteitsvolle 
banen zorgen. Een industriële transformatie 
zal van cruciaal belang zijn. 

Amendement 34

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezondheidsonderzoek zorgt voor de 
kennisbasis die nodig is om mensen 
gezonder te maken en de patiëntenzorg te 
verbeteren. Gezondheidsonderzoek heeft 
unieke kenmerken, houdt nauw verband 
en heeft veel raakvlakken met innovatie, 
patiëntenzorg en de volksgezondheid en 
vindt plaats in een multidisciplinaire 
omgeving met complexe regelgeving.
Gezondheidsonderzoek biedt een grotere 
maatschappelijke waarde dan louter het 
financiële rendement en is van primair 
belang voor de Unieburgers.

Amendement 35

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en innovatie op het gebied van 
gezondheid hebben een grote rol gespeeld 
bij het bereiken van dit resultaat maar ook 
bij de verbetering van de productiviteit en 
kwaliteit in de gezondheids- en 
zorgindustrie. De EU krijgt echter 

Onderzoek en innovatie op het gebied van 
gezondheid hebben een grote rol gespeeld 
bij het bereiken van dit resultaat maar ook 
bij de verbetering van de productiviteit en 
kwaliteit in de gezondheids- en 
zorgindustrie. De EU krijgt echter 
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voortdurend te maken met nieuwe, 
opkomende of aanhoudende uitdagingen 
die een gevaar vormen voor de burgers en 
de volksgezondheid, de duurzaamheid van 
de systemen voor gezondheidszorg en 
sociale bescherming en de 
concurrentiekracht van de gezondheids- en 
zorgindustrie. De grote uitdagingen op het 
gebied van gezondheid in de EU omvatten: 
het gebrek aan doeltreffende 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; de toename van niet-
overdraagbare ziekten; de uitbreiding van 
antimicrobiële resistentie en het opkomen 
van infectieuze epidemieën; de 
toegenomen milieuverontreiniging; 
aanhoudende ongelijkheid op het gebied 
van gezondheid tussen en binnen landen 
waarbij kansarme personen en personen in 
kwetsbare levensstadia onevenredig 
worden benadeeld; het opsporen, 
begrijpen, beheersen, voorkomen en 
beperken van gezondheidsrisico's in een 
snel veranderende sociale, stedelijke en 
natuurlijke omgeving; de toenemende 
kostprijs van Europese gezondheidsstelsels 
en de toename van gepersonaliseerde 
geneeskunde en digitalisering op het 
gebied van gezondheid en zorg; en de 
toenemende druk op de Europese 
gezondheids- en zorgindustrie om 
concurrerend te blijven ten opzichte van 
nieuwe en opkomende wereldwijde spelers 
door gezondheidsinnovaties te 
ontwikkelen.

voortdurend te maken met nieuwe, 
opkomende of aanhoudende uitdagingen 
die een gevaar vormen voor de burgers en 
de volksgezondheid, de duurzaamheid van 
de systemen voor gezondheidszorg en 
sociale bescherming en de 
concurrentiekracht van de gezondheids- en 
zorgindustrie. De grote uitdagingen op het 
gebied van gezondheid in de EU omvatten: 
het gebrek aan doeltreffende 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; de toename van niet-
overdraagbare ziekten; de uitbreiding van 
antimicrobiële resistentie en het opkomen 
van infectieuze epidemieën; de 
toegenomen milieuverontreiniging; 
aanhoudende ongelijkheid op het gebied 
van gezondheid tussen en binnen landen 
waarbij kansarme personen en personen in 
kwetsbare levensstadia onevenredig 
worden benadeeld; het vroeger opsporen, 
begrijpen en beheersen, voorkomen en 
beperken van gezondheidsrisico's op het 
niveau van bevolkingsgroepen in een snel 
veranderende sociale, stedelijke en 
natuurlijke omgeving; de toenemende 
kostprijs van Europese gezondheidsstelsels 
en de toename van gepersonaliseerde 
geneeskunde en digitalisering op het 
gebied van gezondheid en zorg; de 
toenemende druk op de Europese 
gezondheids- en zorgindustrie om 
concurrerend te blijven ten opzichte van 
nieuwe en opkomende wereldwijde spelers 
door gezondheidsinnovaties te 
ontwikkelen; en de toegenomen 
onderlinge afhankelijkheid van de Unie 
en andere regio's als gevolg van 
globalisering, waardoor een mondiale 
aanpak van gezondheidskwesties nodig is.

Amendement 36

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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In de EU sterven elk jaar 550 000 mensen 
uit de beroepsbevolking aan vier grote 
chronische ziekten (hart- en vaatziekten, 
kanker, luchtwegaandoeningen en 
diabetes). Dit brengt aanzienlijke 
maatschappelijke en economische kosten 
met zich mee. De OESO schat dat het 
verlies van 550 000 productieve levens de 
Unie-economie 115 miljard EUR per jaar 
kost. Dit komt overeen met 0,8% van het 
bbp in de Unie.

Amendement 37

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze gezondheidsuitdagingen zijn 
complex, onderling verbonden en van 
mondiale aard en moeten met 
multidisciplinaire, sectoroverschrijdende 
en transnationale samenwerkingen worden 
aangepakt. De onderzoeks- en innovatie-
activiteiten zullen nauwe banden 
opbouwen tussen op ontdekking gericht 
onderzoek, klinisch onderzoek, 
epidemiologisch onderzoek, 
milieuonderzoek en sociaaleconomisch 
onderzoek alsook met onderzoek op het 
vlak van regelgeving. Zij zullen de 
gezamenlijke vaardigheden van de 
academische wereld en de industrie 
aanwenden en hun samenwerking met 
gezondheidsdiensten, patiënten, 
beleidsmakers en burgers stimuleren om 
publieke financiering te benutten en het 
gebruik van resultaten in de klinische 
praktijk en in de gezondheidsstelsels te 
verzekeren. Zij zullen strategische 
samenwerking op internationaal en EU-
niveau stimuleren om de deskundigheid, 
capaciteit en middelen te bundelen die 
nodig zijn om voordelen op het gebied van 
schaal, toepassingsgebied en snelheid te 
creëren en de verwachte baten en de 

Deze gezondheidsuitdagingen zijn 
complex, onderling verbonden en van 
mondiale aard en moeten met 
multidisciplinaire, sectoroverschrijdende 
en transnationale samenwerkingen en 
onderzoeksprojecten worden aangepakt. 
De onderzoeks- en innovatie-activiteiten 
zullen nauwe banden opbouwen tussen op 
ontdekking gericht onderzoek, klinisch 
onderzoek, epidemiologisch onderzoek, 
milieuonderzoek en sociaaleconomisch 
onderzoek alsook met onderzoek op het 
vlak van regelgeving. Zij zullen de 
gezamenlijke vaardigheden van de 
academische wereld en de industrie 
aanwenden en hun samenwerking met 
gezondheidsdiensten, patiënten, 
beleidsmakers, relevante 
belanghebbenden, maatschappelijke 
organisaties en burgers stimuleren om 
publieke financiering te benutten en het 
gebruik van resultaten in de klinische 
praktijk en in de gezondheids- en 
socialezekerheidsstelsels te verzekeren. Zij 
zullen strategische samenwerking op 
internationaal en EU-niveau stimuleren om 
de deskundigheid, capaciteit en middelen 
te bundelen die nodig zijn om voordelen op 
het gebied van schaal, toepassingsgebied 
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financiële risico's te delen. en snelheid te creëren en de verwachte 
baten en de financiële risico's te delen.

Amendement 38

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om het publieke rendement van met 
publieke middelen gefinancierde O&I-
initiatieven te verhogen, zullen 
aanvragers van Horizon Europa in het 
daarvoor bedoelde gedeelte van de 
aanvraag een plan bijvoegen waarin staat 
beschreven hoe de toegang tot de 
resultaten van het project wordt 
gegarandeerd.

Amendement 39

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Unie-financiering voor onderzoek zal in 
de toekomst een grote rol blijven spelen 
bij de bevordering van onderzoek van 
algemeen belang ter ondersteuning van de 
publieke besluitvorming.

Amendement 40

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten in het kader van deze 
cluster kunnen worden uitgevoerd door 
middel van een partnerschap van de Unie 
met de industrie.
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Amendement 41

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zullen met name 
rechtstreeks bijdragen tot de volgende 
doelen voor duurzame ontwikkeling 
(Sustainable Development Goals; SDG's): 
SDG 3 – een goede gezondheid en welzijn 
voor mensen; SDG 13 – klimaatactie.

De activiteiten zullen met name 
rechtstreeks bijdragen tot de volgende 
doelen voor duurzame ontwikkeling 
(Sustainable Development Goals; SDG's): 
SDG 2: Einde aan honger; SDG 3 – een 
goede gezondheid en welzijn voor mensen; 
SDG 13 – klimaatactie.

Amendement 42

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.1 – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) Een groep op hoog niveau, de 
stuurgroep Gezondheid, zal de 
verwezenlijking van deze doelen 
ondersteunen. Deze groep zal garanderen 
dat er sprake is van onderlinge 
afstemming en synergieën met de 
gezondheidsonderzoeksprogramma's in 
het kader van andere uitdagingen. bijv. in 
de pijler "Digitaal" en in verwante pijlers, 
zoals met de EIC, ERC en ook binnen 
strategische partnerschappen. De groep 
zal een wetenschappelijke insteek hebben 
en alle belanghebbenden zullen erbij 
worden betrokken, met een intensieve 
participatie van het maatschappelijk 
middenveld, burgers en patiënten. De taak 
van de groep zal zijn om sturing/advies te 
verschaffen bij de ontwikkeling van het 
werkprogramma en de missies op 
gezondheidsgebied. Als de 
onderzoeksprogramma's op het gebied 
van gezondheid op elkaar kunnen worden 
afgestemd en co-ontwerp met het 
maatschappelijk middenveld mogelijk 
wordt gemaakt, zal de maatschappelijke 
impact van de programma's groter zijn en 
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de verspilling afnemen.

Amendement 43

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Personen in een kwetsbaar levensstadium 
(pasgeborenen, zuigelingen, kinderen, 
adolescenten, zwangere personen, 
ouderen), met inbegrip van personen met 
een handicap of letsel, hebben specifieke 
gezondheidsbehoeften die een beter inzicht 
en oplossingen op maat vereisen. Dit maakt 
het mogelijk de ongelijkheid op het gebied 
van gezondheid te verminderen en de 
gezondheidsresultaten te verbeteren ten 
voordele van actief en gezond ouder 
worden gedurende de hele levensloop, met 
name door middel van een gezonde start in 
het leven, wat het risico op mentale en 
fysieke ziekten in het latere leven 
vermindert.

Personen in een kwetsbaar levensstadium 
(pasgeborenen, zuigelingen, kinderen, 
adolescenten, zwangere personen, 
ouderen), met inbegrip van personen met 
een handicap of letsel, hebben specifieke 
gezondheidsbehoeften die een beter inzicht 
en oplossingen op maat vereisen. Dit maakt 
het mogelijk de ongelijkheid op het gebied 
van gezondheid te verminderen en de 
gezondheidsresultaten te verbeteren ten 
voordele van actief en gezond ouder 
worden gedurende de hele levensloop, met 
name door middel van een gezonde start in 
het leven, wat het risico op mentale en 
fysieke ziekten in het latere leven 
vermindert.

Amendement 44

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 2 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– goed vormgegeven interventies op het 
gebied van volksgezondheid om de last en 
impact van infecties gedurende de 
levenscyclus te verminderen;

Amendement 45

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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– de gezondheid van moeders, 
vaders, zuigelingen en kinderen alsook de 
rol van ouders;

– de gezondheid van moeders, 
vaders, zuigelingen en kinderen, inclusief 
de overlevingskansen van kinderen en 
moeders, alsook de rol van ouders;

Amendement 46

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 2 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zorgbehoeften en consequenties 
voor de gezondheid die gemoeid gaan met 
een hoge mortaliteit en langdurige 
morbiditeit, met name bij kinderen;

- gender en gezondheid;

Amendement 47

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 2 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– consequenties voor de gezondheid als 
gevolg van een weigering om te 
vaccineren;

Amendement 48

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een beter inzicht in de elementen die 
gezondheid bevorderen en in de 
risicofactoren die worden bepaald door het 
sociale, economische en fysieke milieu in 
het dagelijks leven en op het werk, met 
inbegrip van de gezondheidseffecten van 
digitalisering, verontreiniging, 
klimaatverandering en andere 

Een beter inzicht in de elementen die 
gezondheid bevorderen en bepalen en in 
de risicofactoren die worden bepaald door 
het sociale, economische en fysieke milieu 
in het dagelijks leven en op het werk, met 
inbegrip van de gezondheidseffecten van 
digitalisering, verontreiniging, snelle 
verstedelijking, klimaatverandering en 
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milieuproblemen, zal bijdragen tot het 
identificeren en beperken van risico's en 
gevaren voor de gezondheid; het 
verminderen van sterfte en ziekte wegens 
blootstelling aan chemische stoffen en 
milieuverontreiniging; het stimuleren van 
milieuvriendelijke, gezonde, veerkrachtige 
en duurzame leef- en werkomgevingen; het 
bevorderen van een gezonde levensstijl en
gezond consumptiegedrag; en het 
ontwikkelen van een rechtvaardige, 
inclusieve en betrouwbare samenleving.

andere nationale en transnationale
milieuproblemen, zal bijdragen tot een 
verbeterde preventie van ziekten en het 
identificeren en beperken van risico's en 
gevaren voor de gezondheid; het 
verminderen van sterfte en ziekte wegens 
blootstelling aan chemische stoffen en 
milieuverontreiniging; het stimuleren van 
milieuvriendelijke, gezonde, veerkrachtige 
en duurzame leef- en werkomgevingen; het 
bevorderen van een gezonde levensstijl, 
onder meer door maatregelen om 
tabaksconsumptie te beheersen, en gezond 
consumptiegedrag; en het ontwikkelen van 
een rechtvaardige, inclusieve en 
betrouwbare samenleving.

Amendement 49

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Technologieën voor het beoordelen 
van gevaren veroorzaakt door, 
blootstellingen aan en gezondheidseffecten 
van chemische stoffen, verontreinigende 
stoffen en andere stressfactoren, met 
inbegrip van klimaat- en 
milieugerelateerde stressfactoren, en de 
gezamenlijke effecten van verschillende 
stressfactoren;

– Veilige en doeltreffende
technologieën voor het beoordelen van 
gevaren veroorzaakt door, blootstellingen 
aan en gezondheidseffecten van chemische 
stoffen, verontreinigende stoffen en andere 
stressfactoren, met inbegrip van klimaat-
en milieugerelateerde stressfactoren, en de 
gezamenlijke effecten van verschillende 
stressfactoren;

Amendement 50

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– milieugerelateerde,
werkgerelateerde, sociale en 
gedragsfactoren die een invloed op de 
fysieke en mentale gezondheid en het 
welzijn van mensen hebben en de 

– omgevingsgerelateerde – met 
inbegrip van de bebouwde omgeving 
(ontwerp en bouw) – werkgerelateerde, 
economische, politieke, sociale en 
gedragsfactoren die een invloed op de 
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interacties ervan, met speciale aandacht 
voor kwetsbare en kansarme personen;

fysieke en mentale gezondheid, het welzijn 
van mensen, hun productiviteit en hun 
herstel hebben en de interacties ervan, met 
speciale aandacht voor kwetsbare en 
kansarme personen;

Amendement 51

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.3. Niet-overdraagbare en zeldzame 
ziekten

1.2.3. Niet-overdraagbare en zeldzame 
ziekten, waaronder kanker

Amendement 52

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niet-overdraagbare ziekten, met inbegrip 
van zeldzame ziekten, zijn een grote 
maatschappelijke en gezondheidsuitdaging 
en vereisen een doeltreffendere aanpak 
voor de preventie, behandeling en 
genezing, met inbegrip van 
gepersonaliseerde geneeskunde.

Niet-overdraagbare ziekten, met inbegrip 
van zeldzame ziekten, zijn een grote 
maatschappelijke en gezondheidsuitdaging 
en vereisen een doeltreffendere aanpak op 
het niveau van bevolkingsgroepen voor de 
primaire en secundaire preventie, 
behandeling en genezing, onder meer in de 
vorm van beleidsonderzoek en 
gepersonaliseerde geneeskunde.

Amendement 53

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – alinea 2 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- instrumenten, waaronder 
biobanken en het genereren van 
genoomgegevens, waardoor een beter 
inzicht kan worden verkregen in de 
onderliggende mechanismen van ziekten 
en sneller gepersonaliseerde 
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behandelingen kunnen worden 
ontwikkeld;

Amendement 54

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – alinea 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– behandelingen en remedies, met 
inbegrip van zowel farmacologische als 
niet-farmacologische behandelingen;

– veilige, doeltreffende en 
toegankelijke behandelingen en remedies, 
met inbegrip van zowel farmacologische 
als niet-farmacologische behandelingen;

Amendement 55

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – alinea 2 – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gebieden met grote, nog niet 
vervulde klinische behoeften, zoals 
zeldzame kankers, waaronder 
kinderkankers;

Amendement 56

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – alinea 2 – streepje 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– infrastructuur en vermogen om de 
vorderingen in de genomische 
geneeskunde in de standaard klinische 
praktijk te integreren.

Amendement 57

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal voorrang worden gegeven aan 
projecten met betrekking tot ziekten 
waarvoor nationale activiteiten of 
plannen alleen geen doeltreffende 
resultaten kunnen bereiken of waar actie 
op Europees niveau een aanzienlijke 
positieve bijdrage kan leveren aan de 
resultaten.

Amendement 58

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mensen tegen grensoverschrijdende 
gevaren voor de gezondheid beschermen is 
een grote uitdaging op het gebied van 
volksgezondheid en vereist een 
doeltreffende internationale samenwerking 
op EU- en wereldniveau. Dit omvat 
preventie, paraatheid, vroegtijdige 
opsporing, behandeling en genezing van 
infectieziekten en het aanpakken van 
antimicrobiële resistentie (AMR) volgens 
een "één gezondheid"-benadering.

Mensen tegen infectieziekten en
grensoverschrijdende gevaren voor de 
gezondheid beschermen is een grote 
uitdaging op het gebied van 
volksgezondheid en vereist een 
doeltreffende internationale samenwerking 
op Unie- en wereldniveau. Dit omvat 
preventie (met inbegrip van vaccinatie), 
paraatheid, vroegtijdige opsporing, 
behandeling en genezing van 
infectieziekten en het aanpakken van 
antimicrobiële resistentie (AMR) volgens 
een "één gezondheid"-benadering. De 
Wereldgezondheidsorganisatie heeft een 
lijst samengesteld van verwaarloosde 
ziekten waarvoor de particuliere sector 
onvoldoende in O&I investeert omdat de 
commerciële prikkels beperkt zijn. Er zijn 
meer ambitieuze publieke investeringen 
nodig om de gevolgen van dergelijke 
armoedegerelateerde en verwaarloosde 
ziekten aan te pakken. 
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Amendement 59

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.4 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Factoren die het opduiken of 
opnieuw opduiken van infectieziekten en 
de verspreiding ervan aandrijven, met 
inbegrip van de overdracht van dieren op 
mensen (zoönose) of via andere delen van 
het milieu (water, bodem, planten, 
levensmiddelen) op mensen;

– Factoren die het opduiken of 
opnieuw opduiken van infectieziekten en 
de verspreiding ervan aandrijven, met 
inbegrip van de mechanismen van
overdracht van dieren op mensen (zoönose) 
of via andere delen van het milieu (water, 
bodem, planten, levensmiddelen) op 
mensen en de invoering van empirische, 
preventieve oplossingen die de overdracht 
tot een minimum beperken;

Amendement 60

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.4 – alinea 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ontwikkeling van nieuwe antibiotica om 
superbacteriën te bestrijden;

Amendement 61

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.4 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vaccins, diagnosemethoden, 
behandelingen en remedies voor 
infectieziekten, met inbegrip van 
comorbiditeit en coïnfecties;

– diagnosemethoden, behandelingen 
en remedies voor infectieziekten, met 
inbegrip van comorbiditeit en coïnfecties;



AD\1165338NL.docx 31/57 PE625.445v02-00

NL

Amendement 62

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.4 – alinea 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– grensoverschrijdende aspecten van 
infectieziekten en specifieke uitdagingen in 
lage- en middeninkomenslanden, zoals 
tropische ziekten.

– grensoverschrijdende aspecten van 
infectieziekten en specifieke uitdagingen in 
lage- en middeninkomenslanden, zoals 
verwaarloosde tropische ziekten, aids, 
tuberculose en malaria. 
Armoedegerelateerde en verwaarloosde 
ziekten moeten worden aangepakt door 
middel van een integrale benadering die is 
gebaseerd op partnerschap tussen de 
lidstaten en de getroffen regio's.

Amendement 63

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.4 – alinea 2 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geschikte, veilige en doeltreffende vaccins 
voor de preventie en profylaxe van 
infectieziekten, met inbegrip van 
onderzoek naar en de ontdekking van 
nieuwe vaccins, geavanceerde 
immuniseringstechnologieën en 
onderzoek op het vlak van regelgeving.

Amendement 64

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezondheidstechnologieën en -
instrumenten zijn essentieel voor de 
volksgezondheid en hebben een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de grote 

Gezondheidstechnologieën en -
instrumenten zijn essentieel voor de 
volksgezondheid en hebben een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de grote 
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verbeteringen op het gebied van 
levenskwaliteit, gezondheid en zorg in de 
EU. Een belangrijke strategische uitdaging 
is dus het ontwerpen, ontwikkelen, leveren 
en toepassen van geschikte, betrouwbare, 
veilige en kostenefficiënte instrumenten en 
technologieën voor gezondheid en zorg, 
rekening houdend met de behoeften van 
personen met een handicap en de 
verouderende bevolking. Dit omvat 
kunstmatige intelligentie en andere digitale 
technologieën die aanzienlijk beter zijn dan 
bestaande technologieën en die een 
concurrerende en duurzame 
gezondheidsindustrie stimuleren die 
hoogwaardige banen oplevert. De Europese 
gezondheidsindustrie is één van de kritieke 
bedrijfstakken in de EU en is goed voor 
3 % van het bbp en 1,5 miljoen 
werknemers.

verbeteringen op het gebied van 
levenskwaliteit, gezondheid en zorg in de 
EU. Een belangrijke strategische uitdaging 
is dus het ontwerpen, ontwikkelen, leveren 
en toepassen van geschikte, toegankelijke,
betrouwbare, veilige en kostenefficiënte 
instrumenten en technologieën voor 
gezondheid en zorg, rekening houdend met 
de behoeften van personen met een 
handicap en de verouderende bevolking. 
Dit omvat kunstmatige intelligentie en 
andere digitale hulpmiddelen en
technologieën die aanzienlijk beter zijn dan 
bestaande technologieën en die een 
concurrerende en duurzame 
gezondheidsindustrie stimuleren die 
hoogwaardige banen oplevert. De Europese 
gezondheidsindustrie is één van de kritieke 
bedrijfstakken in de EU en is goed voor 
3 % van het bbp en 1,5 miljoen 
werknemers.

Amendement 65

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.5 – alinea 2 – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– uitvoeringsonderzoek met betrokkenheid 
van burgers en eindgebruikers (bijv. 
patiënten en/of artsen).

Amendement 66

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.6. Gezondheidsstelsels 1.2.6. Persoonsgerichte en rechtvaardige
gezondheidsstelsels
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Amendement 67

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezondheidsstelsels zijn een belangrijk 
onderdeel van de sociale systemen van de 
EU en waren in 2017 goed voor 24 miljoen 
werknemers in de sector van gezondheid 
en maatschappelijk werk. Het is een 
belangrijke prioriteit om 
gezondheidsstelsels toegankelijk, 
kosteneffectief, veerkrachtig, duurzaam en 
betrouwbaar te maken en om de
ongelijkheid te verminderen, onder andere 
door het potentieel voor betere gezondheid 
en persoonsgerichte zorg van op gegevens 
gebaseerde en digitale innovatie te 
benutten en voort te bouwen op Europese 
open gegevensinfrastructuren. Dit zal de 
digitale transformatie van gezondheid en 
zorg bevorderen.

Gezondheidsstelsels zijn een belangrijk 
onderdeel van de sociale systemen van de 
EU en waren in 2017 goed voor 24 miljoen 
werknemers in de sector van gezondheid 
en maatschappelijk werk. Het is een 
belangrijke prioriteit om ervoor te zorgen 
dat gezondheidsstelsels voor iedereen 
(ongeacht iemands inkomensniveau)
toegankelijk, kosteneffectief, veerkrachtig, 
duurzaam, veilig en betrouwbaar worden 
gemaakt en om de ongelijkheid te 
verminderen, onder andere door het 
potentieel voor betere gezondheid en 
persoonsgerichte zorg van op gegevens 
gebaseerde en digitale innovatie te 
benutten en voort te bouwen op Europese 
open gegevensinfrastructuren. Dit zal de 
digitale transformatie van gezondheid en 
zorg bevorderen.

Amendement 68

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.6 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de beoordeling van 
gezondheidstechnologieën verbeteren;

– de beoordeling van 
gezondheidstechnologieën 
vergemakkelijken en verbeteren en een 
efficiëntere toewijzing van 
gezondheidsbegrotingen op basis van 
gezondheidsresultaten ondersteunen;

Amendement 69

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.6 – alinea 2 – streepje 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gelijke toegang tot diensten en 
gezondheidsresultaten;

Amendement 70

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.6 – alinea 2 – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gespecialiseerde opleidingen voor 
beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg, opleidingen inzake en 
de ontwikkeling van technische knowhow 
en nieuwe werkwijzen op het gebied van 
e-gezondheid en -gezondheidszorg die de 
innovatie ten goede komen; 

Amendement 71

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.6 – alinea 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– verbetering van tijdige
gezondheidsinformatie en het gebruik van 
gezondheidsgegevens, met inbegrip van 
elektronische patiëntendossiers met de 
nodige aandacht voor veiligheid, privacy, 
interoperabiliteit, normen, 
vergelijkbaarheid en integriteit;

– verbetering van de tijdigheid en 
kwaliteit van gezondheidsinformatie en 
van de infrastructuur voor een 
doeltreffende verzameling en doeltreffend 
gebruik van gezondheidsgegevens, met 
inbegrip van elektronische 
patiëntendossiers met de nodige aandacht 
voor veiligheid, privacy, interoperabiliteit, 
normen, vergelijkbaarheid en integriteit;

Amendement 72

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.6 – alinea 2 – streepje 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– oplossingen voor inspraak van 
burgers en patiënten, zelfcontrole en 

– oplossingen voor inspraak van 
burgers en patiënten, waaronder door de 
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interactie met professionals in de 
maatschappelijke en gezondheidszorg voor 
een meer geïntegreerde zorg en een 
gebruikersgerichte benadering;

metingen te verbeteren van de resultaten 
die door patiënten worden gemeld, 
zelfcontrole en interactie met professionals 
in de maatschappelijke en gezondheidszorg 
voor een meer geïntegreerde zorg en een 
gebruikersgerichte benadering;

Amendement 73

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.6 – alinea 2 – streepje 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gegevens, informatie, kennis en 
beste praktijken uit onderzoek naar 
gezondheidsstelsels op EU- en 
wereldniveau.

– gegevens, informatie, kennis en 
beste praktijken uit onderzoek naar 
gezondheidsstelsels, met inbegrip van 
aspecten van socialezekerheidsstelsels, op 
Unie- en wereldniveau.

Amendement 74

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.6 – alinea 2 – streepje 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– uitvoeringsonderzoek met betrokkenheid 
van burgers en eindgebruikers (bijv. 
patiënten en/of artsen).

Amendement 75

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU staat voor een unieke combinatie
van economische groei en sociaal beleid, 
met een hoog niveau van sociale inclusie 
en gedeelde waarden op het gebied van 
democratie, mensenrechten, 
gendergelijkheid en rijkdom aan 
verscheidenheid. Dit model is voortdurend 
in ontwikkeling en moet worden aangepast 

De EU staat voor een unieke vorm van 
duurzame ontwikkeling in combinatie met
sociaal beleid, met een hoog niveau van 
sociale inclusie en gedeelde waarden op 
het gebied van democratie, mensenrechten, 
gendergelijkheid en rijkdom aan 
verscheidenheid. Dit model is voortdurend 
in ontwikkeling en moet worden aangepast 
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aan, bijvoorbeeld, de mondialisering en 
technologische verandering. Europa moet 
ook een antwoord geven op aanhoudende 
veiligheidsbedreigingen. Terroristische 
aanslagen en radicalisering, maar ook 
cyberaanvallen en hybride bedreigingen, 
leiden tot grote bezorgdheid over de 
veiligheid en specifieke maatschappelijke 
spanningen.

aan, bijvoorbeeld, de mondialisering en 
technologische verandering. Europa moet 
ook een antwoord geven op aanhoudende 
veiligheidsbedreigingen. Terroristische 
aanslagen en radicalisering, maar ook 
cyberaanvallen en hybride bedreigingen, 
leiden tot grote bezorgdheid over de 
veiligheid en specifieke maatschappelijke 
spanningen.

Amendement 76

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 
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 

Europese burgers, overheidsinstanties en 
de economie moeten worden beschermd 
tegen de aanhoudende dreigingen van de 
georganiseerde criminaliteit, waaronder 
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 actief
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 
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bestuur, in gevaar brengen. bestuur, in gevaar brengen.

Amendement 77

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.4 – alinea 2 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het vermogen van de primaire sectoren 
(met name de land- en bosbouwsector) om 
bij te dragen aan meer bestendige 
ecosystemen en duurzaam gebruik te 
maken van grond, in het bijzonder om 
hoge en lage waterstanden lokaal en 
regionaal te voorkomen, onder meer door 
middel van natuurlijke oplossingen;

Amendement 78

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.4 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de mogelijkheden van de 
samenleving om het rampenrisico, voor 
zowel bestaande als nieuwe risico's, beter 
te beheersen en te verkleinen, onder meer 
via natuurlijke oplossingen en door betere 
preventie, paraatheid en respons;

– de mogelijkheden van de 
samenleving en van lokale overheden om 
het rampenrisico, voor zowel bestaande als 
nieuwe risico's, beter te beheersen en te 
verkleinen, onder meer via natuurlijke 
oplossingen en door betere preventie, 
paraatheid en respons, bijvoorbeeld door 
middel van grondgebruik en stedelijke 
planning;

Amendement 79

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.4 – alinea 2 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het vermogen om te reageren op 
uitbraken van infectieziekten die het 
gevolg zijn van rampen;
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Amendement 80

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.5 – alinea 2 – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- innovatieve benaderingen voor de 
gebruikszekerheid van 
gezondheidsgegevens/praktijkgegevens 
(met inbegrip van patiëntregisters en 
elektronische medische dossiers met de 
nodige aandacht voor veiligheid, privacy, 
interoperabiliteit, normen, 
vergelijkbaarheid en integriteit). 

Amendement 81

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De industrie is een belangrijke bron van 
werkgelegenheid en welvaart in de EU: zij 
produceert meer dan drie kwart van de 
wereldwijde uitvoer van de EU en creëert 
meer dan 100 miljoen directe en indirecte 
banen. De grootste uitdaging voor de EU-
industrie is het om op wereldniveau 
concurrerend te blijven met slimmere en 
meer op maat gemaakte producten met een 
hoge toegevoegde waarde, die tegen veel 
lagere energiekosten zijn geproduceerd. 
Creatieve en culturele input zal cruciaal 
zijn om toegevoegde waarde te genereren.

De industrie is een belangrijke bron van 
werkgelegenheid en welvaart in de EU: zij 
produceert meer dan drie kwart van de 
wereldwijde uitvoer van de EU en creëert 
meer dan 100 miljoen directe en indirecte 
banen. De grootste uitdaging voor de EU-
industrie is om duurzamer te worden en op 
wereldniveau concurrerend te blijven met 
slimmere en meer op maat gemaakte 
producten met een hoge toegevoegde 
waarde, die tegen veel lagere energiekosten 
en met een lagere koolstofvoetafdruk en 
met behulp van veel energie- en 
hulpbronnenefficiëntere processen zijn 
geproduceerd. Creatieve en culturele input 
zal cruciaal zijn om toegevoegde waarde te 
genereren.

Amendement 82

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.6 – alinea 2 – streepje 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- aanbesteding van proefproductie 
van blockchain-technologieën in 
specifieke sectoren;

Amendement 83

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.7 – alinea 4 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Industriële symbiose met 
hulpbronnenstromen tussen fabrieken in 
verschillende bedrijfstakken en stedelijke 
gemeenschappen; processen en materialen, 
om hulpbronnen te vervoeren, te 
transformeren, te hergebruiken en op te 
slaan, in combinatie met de valorisatie van 
bijproducten, afval en CO2;

– Industriële symbiose met 
hulpbronnenstromen tussen fabrieken in 
verschillende bedrijfstakken en stedelijke 
gemeenschappen; processen en materialen, 
om de effectiviteit van het gebruik van 
hulpbronnen te maximaliseren via het 
cascadeproces, om hulpbronnen te 
vervoeren, te transformeren, te 
hergebruiken en op te slaan, in combinatie 
met de valorisatie van bijproducten, afval 
en CO2, indien dit vanuit milieuoogpunt 
veilig is en substantiële klimaatvoordelen 
biedt;

Amendement 84

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.7 – alinea 4 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– producten ter verbetering van de 
prestaties tijdens de levensduur, 
duurzaamheid, mogelijkheid tot upgraden, 
reparatievriendelijkheid, demontage en 
recycling;

– prestaties tijdens de levensduur, 
duurzaamheid, mogelijkheid tot upgraden, 
reparatievriendelijkheid, demontage en 
recycling, waarbij wordt bijgedragen aan 
de instandhouding van lokale 
hulpbronnen van goed aangepaste en 
veerkrachtige ecosystemen in de gebieden 
waar de biomassa vandaan komt;
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Amendement 85

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.7 – alinea 4 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– innovatieve benaderingen voor het 
gebruik van traditionele grondstoffen, 
waaronder het gebruik van alternatieven 
voor hetzelfde soort grondstof (bijv. zowel 
hard- als zachthout), om een maximale 
hoeveelheid lokale hulpbronnen, lokale 
soorten en goed aangepaste ecosystemen 
tot stand te brengen;

Amendement 86

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.8 – alinea 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– industriële CO2-valorisatie; – efficiënte industriële processen om 
CO2 op te vangen, waaronder CO2-
valorisatie, indien dit vanuit 
milieuoogpunt veilig is en substantiële 
klimaatvoordelen biedt;

Amendement 87

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.8 – alinea 3 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– elektrificatie en gebruik van 
onconventionele energiebronnen in 
fabrieksinstallaties, en uitwisseling van 
energie en hulpbronnen tussen 
fabrieksinstallaties (bv. via industriële 
symbiose);

– elektrificatie en gebruik van schone
energiebronnen in fabrieksinstallaties, en 
uitwisseling van energie en hulpbronnen 
tussen fabrieksinstallaties (bv. via 
industriële symbiose);
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Amendement 88

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.8 – alinea 3 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– industrieproducten waarvan het 
productieproces gedurende de hele 
levenscyclus beperkte of geen 
koolstofemissies vereist.

– industrieproducten, waaronder in 
de bouw, waarvan het productieproces 
gedurende de hele levenscyclus beperkte of 
geen koolstofemissies vereist.

Amendement 89

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 4 – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te kunnen voldoen aan de doelen van 
de Overeenkomst van Parijs moeten de 
economieën en samenlevingen in de EU 
koolstofarm, hulpbronnenefficiënt en 
bestendig worden. Dit vereist ingrijpende 
veranderingen van technologie en diensten 
en van het gedrag van bedrijven en 
consumenten, evenals nieuwe vormen van 
bestuur. De beperking van de gemiddelde 
wereldwijde temperatuurstijging tot 
beduidend minder dan 2 °C en het streven 
naar een maximale stijging van 1,5 °C, 
vergt snelle vooruitgang bij het 
koolstofarm maken van het energiesysteem 
en een wezenlijke reductie van de 
broeikasgasemissies van de vervoersector. 
Ook zal een nieuwe impuls nodig zijn om 
de ontwikkeling van doorbraken van de 
volgende generatie in een 
stroomversnelling te brengen en voor de 
demonstratie en toepassing van innovatieve 
technologieën en oplossingen, waarbij ook 
de mogelijkheden van digitale en 
ruimtetechnologieën moeten worden benut. 
Dit zal gebeuren in het kader van een 
geïntegreerde benadering voor 
decarbonisatie, hulpbronnenefficiëntie,
reductie van luchtverontreiniging, toegang 

Om te kunnen voldoen aan de doelen van 
de Overeenkomst van Parijs moeten de 
economieën en samenlevingen in de EU 
koolstofarm, hulpbronnenefficiënt, 
duurzaam en bestendig worden. Dit vereist 
ingrijpende veranderingen van technologie 
en diensten en van het gedrag van 
bedrijven en consumenten, evenals nieuwe 
vormen van bestuur. De beperking van de 
gemiddelde wereldwijde 
temperatuurstijging tot beduidend minder 
dan 2 °C en het streven naar een maximale 
stijging van 1,5 °C, vergt snelle 
vooruitgang bij het koolstofarm maken van 
het energiesysteem en een wezenlijke 
reductie van de broeikasgasemissies van de 
vervoersector17. Ook zal een nieuwe 
impuls nodig zijn om de ontwikkeling van 
doorbraken van de volgende generatie in 
een stroomversnelling te brengen en voor 
de demonstratie en toepassing van 
innovatieve technologieën en oplossingen, 
waarbij ook de mogelijkheden van digitale 
en ruimtetechnologieën moeten worden 
benut. Dit zal gebeuren in het kader van 
een geïntegreerde benadering voor 
decarbonisatie, hulpbronnenefficiëntie, 
reductie van luchtverontreiniging, toegang 
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tot grondstoffen en circulaire economie. tot grondstoffen en circulaire economie.

_________________ _________________

17 Andere gebieden van de pijler 
"Wereldwijde uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen" van Horizon 
Europa hebben betrekking op het 
aanzienlijk koolstofarmer maken van 
andere sectoren.

17 Andere gebieden van de pijler 
"Wereldwijde uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen" van Horizon 
Europa hebben betrekking op het 
aanzienlijk koolstofarmer maken van 
andere sectoren.

Amendement 90

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 4 – punt 4.1 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten in het kader van dit cluster 
dragen in het bijzonder bij tot het behalen 
van de doelen van de energie-unie en van 
de digitale eengemaakte markt, de agenda 
voor banen, groei en investeringen, de 
versterking van de EU als wereldspeler, de 
nieuwe strategie voor het industriebeleid 
van de EU, de circulaire economie, het 
grondstoffeninitiatief, de Veiligheidsunie 
en de stedelijke agenda, alsook het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid van de 
EU en de wettelijke voorschriften van de 
EU voor de beperking van geluidshinder en 
luchtverontreiniging.

De activiteiten in het kader van deze 
cluster dragen in het bijzonder bij aan de 
toezeggingen van de EU in het kader van 
de Overeenkomst van Parijs, het behalen 
van de doelen van de energie-unie en van 
de digitale eengemaakte markt, de agenda 
voor banen, groei en investeringen, de 
versterking van de EU als wereldspeler, de 
nieuwe strategie voor het industriebeleid 
van de EU, de circulaire economie, het 
grondstoffeninitiatief, de Veiligheidsunie 
en de stedelijke agenda, alsook het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid van de 
EU en de wettelijke voorschriften van de 
EU voor de beperking van geluidshinder en 
luchtverontreiniging.

Amendement 91

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 4 – punt 4.1 – alinea 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zullen met name 
rechtstreeks bijdragen tot de volgende 
doelen voor duurzame ontwikkeling 
(Sustainable Development Goals; SDG's): 
SDG 7: Betaalbare en schone energie; 
SDG 9: Industrie, innovatie en 

De activiteiten zullen met name 
rechtstreeks bijdragen tot de volgende 
doelen voor duurzame ontwikkeling 
(Sustainable Development Goals; SDG's): 
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn,
SDG 7: Betaalbare en schone energie; 
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infrastructuur; SDG 11: Duurzame steden 
en gemeenschappen; SDG 13: 
Klimaatactie.

SDG 9: Industrie, innovatie en 
infrastructuur; SDG 11: Duurzame steden 
en gemeenschappen; SDG 13: 
Klimaatactie.

Amendement 92

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU streeft ernaar wereldleider te 
worden op het gebied van betaalbare, 
zekere en duurzame energietechnologieën 
en zo haar concurrentievermogen in de 
wereldwijde waardeketens en haar positie 
op de groeimarkten te verbeteren. 
Vanwege de uiteenlopende 
klimatologische, geografische, ecologische 
en sociaal-economische omstandigheden in 
de EU, en de noodzaak om de 
energiezekerheid en de toegang tot 
grondstoffen te garanderen, is er een breed 
scala aan energieoplossingen nodig, 
waaronder oplossingen die niet van 
technische aard zijn. De kosten van 
technologieën voor hernieuwbare energie 
moeten verder worden teruggebracht, 
terwijl de prestaties ervan, alsmede de 
integratie ervan in het energiesysteem, 
moeten worden verbeterd. Ook moeten er 
baanbrekende technologieën op dit gebied 
worden ontwikkeld. Het gebruik van 
fossiele brandstoffen moet koolstofvrij 
worden gemaakt om aan de 
klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen.

De EU streeft ernaar wereldleider te 
worden op het gebied van betaalbare, 
zekere en duurzame energietechnologieën 
en zo haar concurrentievermogen in de 
wereldwijde waardeketens en haar positie 
op de groeimarkten te verbeteren. 
Vanwege de uiteenlopende 
klimatologische, geografische, ecologische 
en sociaal-economische omstandigheden in 
de EU, en de noodzaak om de 
energiezekerheid en de toegang tot 
grondstoffen te garanderen, is er een breed 
scala aan energieoplossingen nodig, 
waaronder oplossingen die niet van 
technische aard zijn. De kosten van 
technologieën voor hernieuwbare energie 
moeten verder worden teruggebracht, 
terwijl de prestaties ervan, alsmede de 
integratie ervan in het energiesysteem, 
moeten worden verbeterd. Ook moeten er 
baanbrekende technologieën op dit gebied 
worden ontwikkeld. Het gebruik van 
fossiele brandstoffen moet stapsgewijs 
worden afgeschaft om aan de 
klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen.

Amendement 93

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.3 – alinea 2 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- schone oplossingen die zorgen 
voor een betrouwbaar systeem en die 
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hernieuwbare energiebronnen en opslag 
op basis van elektrificatie aanvullen en 
overtreffen; 

Amendement 94

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.4 – alinea 4 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– levenscyclusontwerp, bouw, 
exploitatie en demontage van gebouwen, 
met inachtneming van kringloopgebruik en 
milieuprestaties, gericht op energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, 
klimaatbestendigheid en recycling;

– koolstofarm(e) ontwerp, 
materiaalgebruik, bouw, exploitatie en 
demontage van gebouwen, met 
inachtneming van kringloopgebruik en 
milieuprestaties, gericht op energie- en 
hulpbronnenefficiëntie, 
klimaatbestendigheid en 
koolstofvoetafdruk en recycling;

Amendement 95

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.7 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Elektrificatie van alle 
vervoerswijzen (bv. batterijen, 
brandstofcellen, hybridisatie enz.), met 
inbegrip van nieuwe technologieën voor de 
aandrijflijn van 
voertuigen/vaartuigen/luchtvaartuigen, 
snelladen/-tanken, energie oogsten en 
gebruikersvriendelijke en toegankelijke 
interfaces met de oplaadinfrastructuur, 
waarbij de interoperabiliteit en naadloze 
dienstverlening wordt gewaarborgd; 
ontwikkeling en toepassing van 
concurrerende, veilige, krachtige en 
duurzame batterijen voor emissiearme en 
emissievrije voertuigen;

– Elektrificatie van alle 
vervoerswijzen (bv. batterijen, 
brandstofcellen, hybridisatie enz.), met 
inbegrip van nieuwe technologieën voor de 
aandrijflijn van 
voertuigen/vaartuigen/luchtvaartuigen, 
snelladen/-tanken, energie oogsten en 
gebruikersvriendelijke en toegankelijke 
interfaces met de tank- en
oplaadinfrastructuur, waarbij de 
interoperabiliteit en naadloze 
dienstverlening wordt gewaarborgd; 
ontwikkeling en toepassing van 
concurrerende, veilige, krachtige, 
recycleerbare en duurzame batterijen voor 
emissiearme en emissievrije voertuigen;
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Amendement 96

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.9 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Energieopslagtechnologieën om 
aan de dagelijkse of seizoensbehoeften te 
voldoen, onder meer voor vloeibare en 
gasvormige hernieuwbare brandstoffen en 
de daarmee verbonden waardeketens;

– Energieopslagtechnologieën om 
aan de dagelijkse of seizoensbehoeften te 
voldoen, onder meer voor vloeibare en 
gasvormige koolstofarme of hernieuwbare 
brandstoffen en de daarmee verbonden 
waardeketens;

Amendement 97

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.9 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– koolstofvrije waterstof, met 
inbegrip van brandstofcellen, en de EU-
waardeketen van ontwerp tot eindgebruik, 
met diverse toepassingen.

– schonewaterstof- en 
brandstofceltechnologie en de EU-
waardeketen van ontwerp tot eindgebruik, 
met diverse toepassingen.

Amendement 98

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. CLUSTER "LEVENSMIDDELEN 
EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN"

5. CLUSTER "DUURZAME
LEVENSMIDDELEN, MILIEU EN 
NATUURLIJKE HULPBRONNEN"

Amendement 99

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.1 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zullen met name 
rechtstreeks bijdragen tot de volgende 

De activiteiten zullen met name 
rechtstreeks bijdragen tot de volgende 
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doelen voor duurzame ontwikkeling 
(Sustainable Development Goals; SDG's): 
SDG 2: Einde aan honger; SDG 6: Schoon 
drinkwater en goede sanitaire 
voorzieningen; SDG 11: Duurzame steden 
en gemeenschappen; SDG 12: 
Verantwoorde consumptie en productie; 
SDG 13: Klimaatactie; SDG 14: Leven 
onder water; SDG 15: Leven op het land.

doelen voor duurzame ontwikkeling 
(Sustainable Development Goals; SDG's): 
SDG 2: Einde aan honger; SDG 3: Goede 
gezondheid en welzijn, SDG 6: Betaalbare
en schone energie; SDG 11: Duurzame 
steden en gemeenschappen; SDG 12: 
Verantwoorde consumptie en productie; 
SDG 13: Klimaatactie; SDG 14: Leven 
onder water; SDG 15: Leven op het land.

Amendement 100

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.2 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– modellen van trends en 
geïntegreerde scenario's op het gebied van 
biodiversiteit, ecosysteemdiensten en een 
goede levenskwaliteit, met verschillende 
schalen en horizonnen; de potentiële 
bijdragen van biotopen en ecosystemen als 
koolstofputten bij diverse scenario's voor 
klimaatverandering;

– modellen van trends en 
geïntegreerde scenario's op het gebied van 
biodiversiteit, ecosysteemdiensten en een 
goede levenskwaliteit, met verschillende 
schalen en horizonnen; de potentiële 
bijdragen van biotopen en ecosystemen als 
koolstofputten bij diverse scenario's voor 
klimaatverandering; verbanden tussen het 
gebruik van stoffen en de stijging van de 
sterftecijfers onder bestuivers;

Amendement 101

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 
innovatieve hulpmiddelen voor duurzame 
en bestendige productie in de land- en 
bosbouw en voor het meest efficiënte 
gebruik van waterbronnen;

Amendement 102

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.3 – alinea 2 – streepje 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– plantenplagen en -ziekten en 
gezondheid en welzijn van dieren; 
alternatieven voor het gebruik van 
omstreden pesticiden, antibiotica en andere 
stoffen;

– plantenplagen en -ziekten en 
gezondheid en welzijn van dieren; 
alternatieven voor het gebruik van 
omstreden pesticiden, antibiotica en andere 
stoffen; onderzoek naar niet-chemische 
pesticiden waarmee een laag risico is 
gemoeid, om plaagbestrijding op basis van 
een laag pesticidegebruik mogelijk te 
maken;

Amendement 103

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.3 – alinea 2 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– open gegevenssystemen die bevorderen 
dat gegevens en kennis over planten, 
pathogenen en het milieu die verder 
wetenschappelijk onderzoek, 
milieuplanning en de ontwikkeling van 
commerciële producten mogelijk maken, 
worden gedeeld;

Amendement 104

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.3 – alinea 2 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– land- en bosbouwsystemen van 
boerderij- tot landschapsniveau; gebruik en 
verlening van ecosysteemdiensten in de 
primaire productie;

– innovatieve land- en 
bosbouwsystemen van boerderij- tot 
landschapsniveau; gebruik en verlening 
van ecosysteemdiensten in de primaire 
productie;

Amendement 105

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.3 – alinea 2 – streepje 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– innovaties in de landbouw op het 
breukvlak van landbouw, aquacultuur en 
bosbouw en in stedelijke gebieden;

– innovaties in de landbouw op het 
breukvlak van landbouw, aquacultuur en 
bosbouw en in stedelijke gebieden; de 
ontwikkeling van duurzame diervoeders 
voor de landbouwsector van de Unie als 
alternatief voor producten met palmolie;

Amendement 106

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.2.4. Zeeën en oceanen 5.2.4. Zeeën, oceanen en de blauwe 
economie

Amendement 107

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.4 – alinea 2 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– levende rijkdommen van de zee, 
vangsttechnologieën, aquacultuur en 
verwerkings- en marketingtechnologie;

Amendement 108

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.4 – alinea 2 – streepje 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de ontwikkeling van nieuwe 
bioproducten op basis van mariene 
organismen, met een breed 
toepassingsgebied, waardoor nieuwe 
producten en diensten kunnen worden 
ontwikkeld;
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Amendement 109

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.4 – alinea 2 – streepje 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bijdrage van duurzame visserij- en 
aquacultuuractiviteiten aan de 
ontwikkeling van kustregio's en de 
verbetering van de levenskwaliteit van de 
bevolking in deze regio's.

Amendement 110

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.4 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– oceaanbeheer op regionaal en 
wereldniveau om te zorgen voor 
instandhouding en duurzaam gebruik van 
de hulpbronnen in de zeeën en oceanen;

– oceaanbeheer op regionaal en 
wereldniveau om te zorgen voor 
instandhouding en duurzaam gebruik van 
de hulpbronnen in de zeeën en oceanen; 
het behoud van het arctische ecosysteem 
en internationale samenwerking;

Amendement 111

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gecombineerde effecten van 
bevolkingsgroei, schaarste van 
hulpbronnen en overexploitatie, aantasting 
van het milieu, klimaatverandering en 
migratie leiden tot ongekende uitdagingen, 
die een transformatie van het 
voedselsysteem vereisen (FOOD 2030)9. 
De huidige wijze van productie en 
consumptie van levensmiddelen is 
grotendeels niet-duurzaam, terwijl we 
geconfronteerd worden met de dubbele last 
van wanvoeding, waarbij ondervoeding en 
obesitas naast elkaar bestaan. Toekomstige 

De gecombineerde effecten van 
bevolkingsgroei, schaarste van 
hulpbronnen en overexploitatie, aantasting 
van het milieu, klimaatverandering en 
migratie leiden tot ongekende uitdagingen, 
die een transformatie van het 
voedselsysteem vereisen (FOOD 2030)20. 
De huidige wijze van productie en 
consumptie van levensmiddelen is 
grotendeels niet-duurzaam, terwijl we 
geconfronteerd worden met de dubbele last 
van wanvoeding, waarbij ondervoeding en 
obesitas naast elkaar bestaan. Toekomstige 
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voedselsystemen moeten zorgen voor 
voldoende veilige, gezonde en 
hoogwaardige voeding voor iedereen, op 
basis van hulpbronnenefficiëntie, 
duurzaamheid (met beperking van 
broeikasgasemissies, verontreiniging en 
afvalproductie), verbinding van land en 
zee, beperking van voedselafval en 
verbetering van de productie van voedsel 
uit zeeën en oceanen, en moeten de hele 
"voedselwaardeketen" van producent tot 
consument, en vice versa, omvatten. Dit 
moet hand in hand gaan met de 
ontwikkeling van de 
voedselveiligheidssystemen van de 
toekomst en het ontwerp, de ontwikkeling 
en de aflevering van hulpmiddelen, 
technologieën en digitale oplossingen die 
wezenlijke voordelen voor consumenten 
opleveren en het concurrentievermogen en 
de duurzaamheid van de 
voedselwaardeketen versterken. Ook 
moeten er stimulansen komen voor 
gedragsveranderingen bij de consumptie en 
productie van levensmiddelen, waarbij ook 
primaire producenten, de industrie 
(inclusief kleine en middelgrote 
ondernemingen), de detailhandel, de 
horeca, consumenten en overheidsdiensten 
moeten worden betrokken.

voedselsystemen moeten zorgen voor 
voldoende veilige, gezonde en 
hoogwaardige voeding voor iedereen, op 
basis van hulpbronnenefficiëntie, 
duurzaamheid (met beperking van 
broeikasgasemissies, verontreiniging en 
afvalproductie), verbinding van land en 
zee, beperking van voedselafval en 
verbetering van de productie van voedsel 
uit zeeën en oceanen, en moeten de hele 
"voedselwaardeketen" van producent tot 
consument, en vice versa, omvatten. Dit 
moet hand in hand gaan met de 
ontwikkeling van de 
voedselveiligheidssystemen van de 
toekomst en het ontwerp, de ontwikkeling 
en de aflevering van hulpmiddelen, 
technologieën en digitale oplossingen die 
wezenlijke voordelen voor producenten en
consumenten opleveren en het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid 
van de voedselwaardeketen versterken. 
Ook moeten er stimulansen komen voor 
gedragsveranderingen bij de consumptie en 
productie van levensmiddelen ter 
bevordering van voedzame en gezonde 
eetpatronen, waarbij ook primaire 
producenten, de industrie (inclusief kleine 
en middelgrote ondernemingen), de 
detailhandel, de horeca, consumenten en 
overheidsdiensten moeten worden 
betrokken.

_________________ _________________

20 COM(2016) 319 definitief: European 
Research and Innovation for Food and 
Nutrition Security.

20 COM(2016) 319 definitief: European 
Research and Innovation for Food and 
Nutrition Security.

Amendement 112

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.5 – alinea 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ecologisch duurzame, circulaire en 
hulpbronnenefficiënte voedselsystemen 
van land en zee, op weg naar een geheel 

– ecologisch duurzame, circulaire en 
hulpbronnenefficiënte voedselsystemen 
van land en zee, op weg naar een geheel 
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voedselafvalvrij voedselsysteem, door 
hergebruik van voedsel en biomassa, 
recycling van voedselafval, nieuwe 
levensmiddelenverpakkingen, vraag naar 
op de consument afgestemde en lokale 
levensmiddelen;

voedselafvalvrij voedselsysteem, door 
hergebruik van voedsel en biomassa, 
recycling van voedselafval, nieuwe 
levensmiddelenverpakkingen, vraag naar 
op de consument afgestemde en lokale 
levensmiddelen; het beheer van neven- en 
bijproducten van voedselproductie, de 
handel in en de opslag van voedsel, 
houdbaarheidsdata, digitale 
technologieën en het verband tussen de 
handelsnormen voor de materialen die in 
aanraking komen met levensmiddelen 
enerzijds en voedselafval anderzijds;

Amendement 113

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bio-innovatie legt de grondslag voor de 
transitie vanuit een op fossiele brandstoffen 
gebaseerde economie en betreft de 
duurzame winning en industriële 
verwerking van biomassa uit land en zee, 
en de omzetting daarvan in materialen en 
producten van biologische oorsprong. 
Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van het 
potentieel van levende hulpbronnen, 
biowetenschappen en industriële 
biotechnologie om nieuwe ontdekkingen te 
doen en nieuwe producten en processen te 
creëren. Bio-innovaties, ook op 
technologisch gebied, kunnen nieuwe 
economische activiteiten en 
werkgelegenheid opleveren voor regio's en 
steden, bijdragen tot heropleving van 
plattelands- en kusteconomieën en de 
circulaire aard van de bio-economie 
versterken.

Bio-innovatie legt de grondslag voor de 
transitie vanuit een op fossiele brandstoffen 
gebaseerde economie en betreft de 
duurzame winning en industriële 
verwerking van biomassa uit land en zee, 
en de omzetting daarvan in materialen en 
producten van biologische oorsprong. 
Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van het 
potentieel van levende hulpbronnen, 
biowetenschappen, groene en industriële 
biotechnologie om nieuwe ontdekkingen te 
doen en nieuwe producten en processen te 
creëren. Bio-innovaties, ook op 
technologisch gebied, kunnen nieuwe 
economische activiteiten en 
werkgelegenheid opleveren voor regio's en 
steden, bijdragen tot heropleving van 
plattelands- en kusteconomieën en de 
circulaire aard van de bio-economie 
versterken.

Amendement 114

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 6 – punt 6.1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het JRC verricht zijn eigen onderzoek en is 
een strategische beheerder van de kennis, 
informatie, gegevens en competenties die 
nodig zijn om de relevante 
wetenschappelijke gegevens voor slimmer 
beleid te kunnen aanleveren. Daartoe werkt 
het JRC samen met de beste organisaties 
over de hele wereld, alsmede met 
internationale, nationale en regionale 
belanghebbenden. Het onderzoek van het 
JRC draagt bij tot de verwezenlijking van 
de algemene doelstellingen en prioriteiten 
van Horizon Europa en is met name gericht 
op de Europese beleidsprioriteiten, 
waarmee wordt gestreefd naar een veilig en 
zeker Europa, een welvarend en duurzaam 
Europa, een sociaal Europa en een Europa 
dat sterker is op het wereldtoneel.

Het JRC verricht zijn eigen onafhankelijk
onderzoek en is een strategische beheerder 
van de kennis, informatie, gegevens en 
competenties die nodig zijn om de 
relevante wetenschappelijke gegevens voor 
slimmer beleid te kunnen aanleveren. 
Daartoe werkt het JRC samen met de beste 
organisaties over de hele wereld, alsmede 
met internationale, nationale en regionale 
belanghebbenden. Het onderzoek van het 
JRC draagt bij tot de verwezenlijking van 
de algemene doelstellingen en prioriteiten 
van Horizon Europa en is met name gericht 
op de Europese beleidsprioriteiten, 
waarmee wordt gestreefd naar een veilig en 
zeker Europa, een welvarend en duurzaam 
Europa, een sociaal Europa en een Europa 
dat sterker is op het wereldtoneel.

Amendement 115

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.1 – alinea 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Modellen, micro-economische
evaluatie, risicobeoordelingsmethoden, 
kwaliteitsborgingsinstrumenten voor 
metingen, ontwerp van 
monitoringregelingen, indicatoren en 
scoreborden, gevoeligheidsanalyse en 
audits, levenscyclusbeoordeling, data- en 
tekstmining, analysemethoden en 
toepassingen voor (big) data, 
designdenken, horizonverkenning, 
anticiperende en prognostische studies, 
gedragsonderzoek, en betrokkenheid van 
belanghebbenden en burgers;

– Modellen, micro-economische 
evaluatie, risicobeoordelingsmethoden, 
kwaliteitsborgingsinstrumenten voor 
metingen, ontwerp van 
monitoringregelingen, indicatoren en 
scoreborden, gevoeligheidsanalyse en 
audits, levenscyclusbeoordeling, data- en 
tekstmining, analysemethoden en 
toepassingen voor (big) data, 
designdenken, horizonverkenning, 
anticiperende en prognostische studies, 
gedragsonderzoek, en betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld,
belanghebbenden en burgers, onder meer 
door de obstakels weg te nemen die de 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld bij de vaststelling van de 
O&I-agenda en monitoring en evaluatie 
en het mainstreamen van verantwoorde 
onderzoek en innovatie-activiteiten in de 
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weg staan;

Amendement 116

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.2 – alinea 2 – punt 4 – streepje 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– analyses van alternatieve 
brandstoffen en de daarvoor benodigde 
infrastructuur.

– analyses van koolstofarme en
alternatieve brandstoffen en de daarvoor 
benodigde infrastructuur;

Amendement 117

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler II – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.2 – alinea 2 – punt 4 – streepje 13 bis 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- analyse van hoe de Unie snel, op 
grote schaal en op kosteneffectieve wijze 
koolstofarm kan worden, waarbij ook de 
bestaande infrastructuur wordt benut;

Amendement 118

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de nadruk leggen op baanbrekende 
en disruptieve innovaties, waaronder 
sociale, die nieuwe markten kunnen 
creëren, en niet op innovaties waarmee 
bestaande producten, diensten of 
bedrijfsmodellen stapsgewijs worden 
verbeterd;

– de nadruk leggen op baanbrekende 
en disruptieve innovaties, waaronder 
sociale, die nieuwe markten kunnen 
creëren of nieuwe oplossingen mogelijk 
kunnen maken, en niet op innovaties 
waarmee bestaande producten, diensten of 
bedrijfsmodellen stapsgewijs worden 
verbeterd;

Amendement 119

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3 – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– innovaties aanmoedigen waarin 
verschillende gebieden van wetenschap, 
technologie (bv. combinatie van fysiek en 
digitaal) en bedrijfstakken samenkomen;

– onderzoek en innovaties 
aanmoedigen waarin verschillende 
gebieden van wetenschap, technologie (bv. 
combinatie van fysiek en digitaal) en 
bedrijfstakken samenkomen;

Amendement 120

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler III – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene doelstelling van de Pathfinder 
zal zijn bij te dragen tot potentiële 
marktcreërende innovatie op basis van 
baanbrekende technologische ideeën en 
deze te helpen bij het bereiken van de 
demonstratiefase of de ontwikkeling van 
verdienmodellen of strategieën voor 
verdere toepassing door de Accelerator of 
een andere wijze van marktintroductie. 
Daartoe zal de Pathfinder in eerste instantie 
steun verlenen voor de vroegste stadia van 
onderzoek en ontwikkeling, waaronder 
"proof of concept" en prototypen voor 
technologische validatie.

De algemene doelstelling van de Pathfinder 
zal zijn bij te dragen tot potentiële 
marktcreërende innovatie op basis van 
baanbrekende wetenschappelijke en
technologische ideeën en deze te helpen bij 
het bereiken van de demonstratiefase of de 
ontwikkeling van verdienmodellen of 
strategieën voor verdere toepassing door de 
Accelerator of een andere wijze van 
marktintroductie. Daartoe zal de Pathfinder 
in eerste instantie steun verlenen voor de 
vroegste stadia van onderzoek en 
ontwikkeling, waaronder "proof of 
concept" en prototypen voor 
technologische validatie.

Amendement 121

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler III – punt 2 – punt 2.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU moet ook streven naar de 
ontwikkeling van ecosystemen die, 
behalve aan innovatie in het bedrijfsleven, 
ook steun verlenen aan sociale innovatie en 
innovatie in de overheidssector. De 
overheidssector moet namelijk zelf 
innoveren en vernieuwen om de 
bestuurlijke en regelgevingsomslag te 

De EU moet ook ecosystemen ontwikkelen
die, behalve aan innovatie in het 
bedrijfsleven, ook steun verlenen aan 
sociale innovatie en innovatie in de 
overheidssector, met inbegrip van sociale 
interacties. De overheidssector moet 
namelijk zelf innoveren en vernieuwen om 
de bestuurlijke en regelgevingsomslag te 
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kunnen maken die nodig is om de 
grootschalige toepassing van nieuwe 
technologieën te ondersteunen en te 
kunnen voldoen aan de groeiende vraag 
van burgers naar efficiëntere en 
doelmatigere dienstverlening. Sociale 
innovaties zijn cruciaal om de welvaart van 
onze samenlevingen te vergroten.

kunnen maken die nodig is om de 
grootschalige toepassing van nieuwe 
technologieën te ondersteunen en te 
kunnen voldoen aan de groeiende vraag 
van burgers naar efficiëntere en 
doelmatigere dienstverlening. Sociale 
innovaties zijn cruciaal om de welvaart van 
onze samenlevingen te vergroten.

Amendement 122

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – pijler IV – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verkleinen van de verschillen in 
onderzoeks- en innovatieprestaties door 
kennis en deskundigheid in de hele EU te 
delen, zal de landen en regio's met mindere 
onderzoeks- en innovatieprestaties, 
waaronder de ultraperifere gebieden van de 
EU, een concurrentiepositie in de 
wereldwijde waardeketens helpen 
verwerven. Er kunnen ook activiteiten 
worden geïnitieerd om bij te dragen tot 
"brain circulation" in de hele EOR en 
betere benutting van de bestaande 
onderzoeksinfrastructuren in de betrokken 
landen (waaronder mogelijk die van 
gezamenlijk beheerde EU-programma's) 
door mobiliteit van onderzoekers en 
innovators.

Het verkleinen van de verschillen in 
onderzoeks- en innovatieprestaties door 
kennis en deskundigheid in de hele EU te 
delen, zal de landen en regio's met mindere 
onderzoeks- en innovatieprestaties, 
waaronder de ultraperifere gebieden van de 
EU en de minder ontwikkelde regio's (op 
basis van de criteria van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en de 
regionale indicator van het 
Innovatiescorebord), een 
concurrentiepositie in de wereldwijde 
waardeketens helpen verwerven. Er kunnen 
ook activiteiten worden geïnitieerd om bij 
te dragen tot "brain circulation" in de hele 
EOR en betere benutting van de bestaande 
onderzoeksinfrastructuren in de betrokken 
landen (waaronder mogelijk die van 
gezamenlijk beheerde EU-programma's) 
door mobiliteit van onderzoekers en 
innovators.
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