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BEKNOPTE MOTIVERING 

Om de doelstellingen van de Unie en de prioriteiten en streefdoelen die zijn vastgesteld in de 

agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering, de Overeenkomst van 

Parijs en de doelen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken, moet de algemene 

begroting passend zijn om het mondiale concurrentievermogen van Europa en zijn leidersrol 

op het gebied van wetenschap, technologie en industrie te verzekeren. Bijna 75 % van de 

projecten die als uitstekend werden beoordeeld, kon niet uit Horizon 2020 worden 

gefinancierd omdat er onvoldoende middelen beschikbaar waren. Het is dan ook van cruciaal 

belang dat de totale begroting van Horizon Europa wordt verhoogd naar 131 749 000 000 

EUR. 

Het concurrentievermogen van de Europese industrie moet een van de kerndoelstellingen van 

Horizon Europa zijn. Met name pijler II, "Wereldwijde uitdagingen en industrieel 

concurrentievermogen", is van cruciaal belang voor de groei en het concurrentievermogen van 

Europa. Als de EU en haar industrie willen uitgroeien tot wereldleiders op het gebied van 

innovatie, digitalisering en decarbonisatie, moet het begrotingsaandeel van pijler II worden 

verhoogd naar 60 % van de totale begroting. 

De vervoerssector van de EU vormt de ruggengraat van zijn economie en 

concurrentievermogen. De automobielsector verschaft werk aan twaalf miljoen mensen en is 

goed voor 4 % van het bbp van de EU. De sector is de grootste particuliere investeerder in 

O&O. De EU behoort tot de grootste producenten van motorvoertuigen ter wereld en is tevens 

een van de grootste exporteurs van voertuigtechnologieën. De luchtvaart is goed voor bijna 

5 miljoen banen en genereert 2,1 % van het Europese bbp. De maritieme en de 

spoorwegindustrie van Europa spelen een belangrijke rol in de verwezenlijking van de 

ambitieuze klimaatdoelstellingen en dragen bij aan de economie van de EU. 

De verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen en de vermindering van de CO2-emissies, 

vooral in de vervoerssector, is een van de belangrijkste thema's voor Europa. Het wegverkeer 

is goed voor ongeveer een vijfde van de totale uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in de EU. 

Het is dan ook van het allergrootste belang dat de uitrol van emissiearme alternatieve energie 

voor het vervoer, zoals geavanceerde biobrandstoffen, elektriciteit, waterstof en hernieuwbare 

synthetische brandstoffen, wordt versneld en de belemmeringen voor de overschakeling op 

elektrisch vervoer worden weggenomen. 

De leidersrol van de EU op het gebied van schone energie en technologieën voor schone 

mobiliteit moet worden verzekerd. De EU moet bijdragen aan veiligere wegen en een 

veiligere mobiliteit om de Vision Zero-doelstelling voor op de lange termijn tegen 2050 te 

halen.  

Digitalisering en automatisering bieden enorme kansen voor de mobiliteit in Europa. Er 

moeten nieuwe oplossingen worden gevonden om de muren tussen de verschillende 

vervoerswijzen tegen te gaan. De gegevensstroom in de logistieke ketens moet worden 

verbeterd en de logistiek moet efficiënter worden gemaakt door meer aandacht te schenken 

aan de ontwikkeling van slimme automatisering. Tegelijkertijd moet cyberveiligheid volledig 

worden geïntegreerd in alle clusters. 

Het is belangrijk om mogelijkheden te creëren voor sectoroverschrijdend en multidisciplinair 
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onderzoek en samenwerking tussen alle pijlers en clusters en binnen de clusters. Ook is het 

belangrijk om de vervoerssector, de energiesector en de digitale sector beter te integreren om 

de economie van de EU sneller koolstofvrij te maken en te digitaliseren.  

De rapporteur is tot slot ingenomen met de nieuwe generatie van Europese partnerschappen 

en de intensievere samenwerking met andere programma's van de EU. Horizon Europa zal het 

aantal mede door de EU geprogrammeerde of gefinancierde partnerschappen met partners in 

de industrie, het maatschappelijk middenveld en financieringsstichtingen stroomlijnen om de 

doeltreffendheid en de effecten ervan op de verwezenlijking van de Europese 

beleidsprioriteiten te vergroten. Horizon Europa zal effectieve, operationele banden met 

andere toekomstige EU-programma's, zoals het cohesiebeleid, het Europese Defensiefonds, 

het programma Digitaal Europa en de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, 

bevorderen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en 

energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

 

Amendement  1 

 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In het licht van het belang 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 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 

(5) Onderkennend dat de 

klimaatverandering één van de grootste 

en belangrijkste wereldwijde uitdagingen 

voor onze samenlevingen is, en in het licht 

van het belang 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 25 % van de uitgaven in de 

EU-begroting klimaatdoelen moet 

ondersteunen, waarbij tevens moet worden 

gewaarborgd dat het resterende deel van 

de uitgaven geen negatieve klimaat- en 

milieueffecten veroorzaakt. Acties in het 
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en zullen in het kader van de 

desbetreffende beoordelingen en 

herzieningsprocedures opnieuw worden 

beoordeeld. 

kader van het specifieke programma 

moeten ten minste 35% van alle financiële 

middelen van het specifieke programma 

aan de 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 in de vorm van de 

strategische planning en de 

werkprogramma's en zullen in het kader 

van de desbetreffende beoordelingen en 

herzieningsprocedures opnieuw worden 

beoordeeld. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) De uitdagen op het gebied van 

klimaat en milieu die de Unie vanaf nu 

het hoofd moet bieden, vergen een 

diepgaande omschakeling van onze 

manier van leven, met name wat energie, 

de economie en technologie betreft. Deze 

veranderingen zullen sociaal-

economische gevolgen hebben waarop we 

moeten anticiperen om deze transitie zo 

rechtvaardig mogelijk te maken. 

Amendement  3 

 

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 

(6) De acties van het specifieke 

programma moeten worden gebruikt om 

investeringen te bevorderen middels O&I, 

zonder opnieuw te investeren in projecten 

die niet langer innoverend zijn of reeds 

worden toegepast, en zonder dat 

particuliere financiering wordt overlapt of 
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toegevoegde waarde. verdrongen, en hebben een duidelijke 

Europese toegevoegde waarde. 

 

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 

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. 

(7) In het licht van de belangrijke 

bijdrage die onderzoek en innovatie aan het 

aanpakken van uitdagingen op het gebied 

van levensmiddelen, landbouw, visserij en 

aquacultuur, plattelandsontwikkeling en 

de bio-economie moeten leveren en om de 

desbetreffende kansen inzake onderzoek en 

innovatie te benutten in synergie met het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid en het 

gemeenschappelijk visserijbeleid, zullen 

desbetreffende acties in het kader van het 

specifieke programma met 16 miljard EUR 

voor de cluster "Levensmiddelen, 

natuurlijke hulpbronnen, zeeën en 

oceanen" worden ondersteund voor de 

periode 2021-2027. 

 

Amendement  5 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) excellentie versterken en 

verspreiden; 

a) wetenschap, onderzoek en 

innovatie ondersteunen, excellentie 

versterken en verspreiden; 

 

Amendement  6 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de samenwerking tussen sectoren b) de samenwerking tussen sectoren 
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en disciplines vergroten; en onderzoeksdisciplines vergroten; 

 

Amendement  7 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) onderzoeksinfrastructuren in de 

hele Europese Onderzoeksruimte 

verbinden en ontwikkelen; 

c) onderzoeksinfrastructuren in de 

hele Europese Onderzoeksruimte 

verbinden en ontwikkelen, het 

concurrentievermogen van Europa 

verbeteren en Europa tot mondiale 

voorloper maken op het gebied van 

onderzoek en innovatie; 

 

Amendement  8 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de internationale samenwerking 

versterken; 

d) de internationale samenwerking 

versterken om de productiviteit en het 

concurrentievermogen op de interne 

markt te stimuleren, en de uitdagingen 

voor onze samenlevingen aan te pakken; 

 

Amendement  9 

 

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 verzekeren, 

waardoor het innovatiepotentieel van met 

name kmo's toeneemt; 
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Amendement  10 

 

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, maatschappelijke 

organisaties en organisaties van 

eindgebruikers bij het vaststellen van de 

O&I-agenda, inclusief processen voor co-

ontwerp en cocreatie, betrekken; 

 

Amendement  11 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter n 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

n) vaardigheden voor innovatie 

verbeteren; 

n) vaardigheden voor innovatie 

verbeteren om het concurrentievermogen 

en de duurzaamheid van kmo's te 

vergroten en echte verandering teweeg te 

brengen in het leven van burgers en de 

maatschappij als geheel; 

 

Amendement  12 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter o 

 

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 start-

ups en kmo's, stimuleren; 

 

Amendement  13 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter p 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

p) de toegang tot risicofinanciering 

verbeteren, in het bijzonder wanneer de 

markt geen toereikende financiering biedt. 

p) de toegang tot risicofinanciering 

verbeteren, in het bijzonder voor start-ups 

en kmo's, wanneer de markt geen 

toereikende financiering biedt. 

 

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 "Levensmiddelen, 

natuurlijke hulpbronnen, zeeën en 

oceanen", 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. 

 

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 mag een 

missieraad worden ingesteld. Hij zal 

bestaan uit ongeveer 15 hooggeplaatste 
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personen, onder wie vertegenwoordigers 

van betrokken eindgebruikers. De 

missieraad zal advies geven over: 

personen, onder wie vertegenwoordigers 

van betrokken eindgebruikers, die door de 

Commissie worden aangewezen volgens 

een transparante en onafhankelijke 

selectieprocedure. De missieraad bestaat 

onder meer uit vertegenwoordigers van de 

academische wereld, onderzoeks- en 

technologieorganisaties, grote en kleine 

industrieën, en vertegenwoordigers van 

betrokken eindgebruikers en 

maatschappelijke organisaties. Zij zullen 

advies geven over: 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de selectie van deskundige 

beoordelaars, briefen van deskundige 

beoordelaars en beoordelingscriteria en de 

weging ervan; 

c) de selectie van deskundige 

beoordelaars, briefen van deskundige 

beoordelaars en beoordelingscriteria en de 

weging ervan, het vermijden van 

belangenconflicten van deskundige 

beoordelaars; 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) duidelijke en meetbare 

streefdoelen en uitkomsten voor missies; 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 1 – letter e ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e ter) de evaluatie van het 
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ondernemingspotentieel van de missie; 

 

Amendement  20 

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, 

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. De 

Commissie voert een instrument in om de 

uitvoering van het programma in real 

time openbaar te maken, met inbegrip van 

gegevens over de deelnemers, de 

financieringsbedragen en de 

marktacceptatie. 

 

Amendement  21 

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 

bewustmakingscampagnes en andere 

promotie-initiatieven (bijv. nationale 
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contactpunten). 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.1 – alinea 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De MSCA helpen de EOR op wereldschaal 

doeltreffender, concurrerender en 

aantrekkelijker te maken. Dit kan worden 

bereikt door in te zetten op een nieuwe 

generatie hoogopgeleide onderzoekers en 

ondersteuning te bieden aan opkomend 

talent uit de hele EU en daarbuiten; door de 

verbreiding van nieuwe kennis en ideeën te 

bevorderen alsook de toepassing ervan op 

het Europees beleid, de economie en de 

maatschappij, onder andere door 

verbeterde communicatie over wetenschap 

en bewustmakingsmaatregelen; door de 

samenwerking tussen 

onderzoeksorganisaties te 

vergemakkelijken; en door een 

uitgesproken structurerend effect op de 

EOR te hebben, te ijveren voor een open 

arbeidsmarkt en normen vast te stellen 

voor hoogwaardige opleidingen, 

aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en open 

rekrutering voor alle onderzoekers. 

De MSCA helpen de EOR op wereldschaal 

doeltreffender, concurrerender en 

aantrekkelijker te maken. Dit wordt bereikt 

door in te zetten op een nieuwe generatie 

hoogopgeleide onderzoekers en 

ondersteuning te bieden aan opkomend 

talent uit de hele EU en daarbuiten; door de 

verbreiding van nieuwe kennis en ideeën te 

bevorderen alsook de toepassing ervan op 

het Europees beleid, de economie en de 

maatschappij, onder andere door 

verbeterde communicatie over wetenschap 

en bewustmakingsmaatregelen; door de 

samenwerking tussen 

onderzoeksorganisaties te 

vergemakkelijken; en door een 

uitgesproken structurerend effect op de 

EOR te hebben, te ijveren voor een open 

arbeidsmarkt en normen vast te stellen 

voor hoogwaardige opleidingen, 

aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en 

open, transparante en op verdienste 

gebaseerde rekrutering voor alle 

onderzoekers. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het algemene doel is Europa te voorzien 

van duurzame onderzoeksinfrastructuren 

van wereldklasse die voor alle 

onderzoekers binnen en buiten Europa 

toegankelijk zijn en die de mogelijkheden 

voor wetenschappelijke vooruitgang en 

Het algemene doel is Europa beter te 

voorzien van duurzame 

onderzoeksinfrastructuren van 

wereldklasse die voor alle onderzoekers 

binnen en buiten Europa toegankelijk zijn 

en die de mogelijkheden voor 
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innovatie volledig benutten. De 

vermindering van de fragmentering van het 

ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 

het vermijden van dubbel werk en de 

betere coördinatie van de ontwikkeling en 

het gebruik van onderzoeksinfrastructuren 

zijn belangrijke doelstellingen. Het is van 

cruciaal belang om de open toegang tot 

onderzoeksinfrastructuren voor alle 

Europese onderzoekers te ondersteunen 

alsook, door middel van de Europese open 

wetenschapscloud, meer toegang tot 

digitale onderzoekshulpmiddelen, waarbij 

met name de momenteel gebrekkige 

toepassing van praktijken op het gebied 

van open wetenschap en open gegevens 

moet worden aangepakt. De EU moet 

eveneens de snel toenemende wereldwijde 

strijd om talent aanpakken door 

onderzoekers uit derde landen aan te 

trekken om met Europese 

onderzoeksinfrastructuren van 

wereldklasse samen te werken. Een andere 

belangrijke doelstelling is het vergroten 

van de concurrentiekracht van de Europese 

industrie en het ondersteunen van 

belangrijke technologieën en diensten die 

voor onderzoeksinfrastructuren en hun 

gebruikers van belang zijn om zo de 

voorwaarden voor het leveren van 

innovatieve oplossingen te verbeteren. 

wetenschappelijke vooruitgang en 

innovatie volledig benutten. De 

vermindering van de fragmentering van het 

ecosysteem voor onderzoek en innovatie, 

het waarborgen van voortdurende 

modernisering, het vermijden van dubbel 

werk en de betere coördinatie van de 

ontwikkeling, het gebruik en de 

toegankelijkheid van 

onderzoeksinfrastructuren, alsook een 

grotere betrokkenheid hiervan bij de 

projecten van Horizon Europa, met 

inbegrip van onderzoeksinfrastructuren 

die tot stand zijn gekomen met behulp van 

de EU – met name met middelen uit het 

EFRO – zijn belangrijke doelstellingen. 

Dit zal voor duidelijke synergieën zorgen 

tussen Horizon Europa en de gevoerde 

nationale en regionale strategieën. Het is 

tevens van cruciaal belang om de open 

toegang tot onderzoeksinfrastructuren voor 

alle Europese onderzoekers te 

ondersteunen alsook, door middel van de 

Europese open wetenschapscloud, meer 

toegang tot digitale 

onderzoekshulpmiddelen, waarbij met 

name de momenteel gebrekkige toepassing 

van praktijken op het gebied van open 

wetenschap en open gegevens moet 

worden aangepakt. De EU moet eveneens 

de snel toenemende wereldwijde strijd om 

talent aanpakken door onderzoekers uit 

derde landen aan te trekken om met 

Europese onderzoeksinfrastructuren van 

wereldklasse samen te werken. Een andere 

belangrijke doelstelling is het vergroten 

van de concurrentiekracht van de Europese 

industrie en het ondersteunen van 

belangrijke technologieën en diensten die 

voor onderzoeksinfrastructuren en hun 

gebruikers van belang zijn om zo de 

voorwaarden voor het leveren en 

gebruiken van innovatieve oplossingen te 

verbeteren. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een besluit 
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Bijlage I – deel II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.2.2. Cultureel erfgoed 2.2.2. Cultureel erfgoed en toerisme 

 

Amendement  25 

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Cultureel erfgoed is het bindmiddel van 

onze levens, dat belangrijk is voor 

gemeenschappen, groepen en 

samenlevingen, en een gevoel van 

verbondenheid schept. Het verbindt de 

huidige samenlevingen met die uit het 

verleden. Het is de aanjager van lokale 

economieën en een krachtige inspiratiebron 

voor de creatieve en culturele sector. De 

beoordeling, instandhouding, bescherming 

en restauratie, interpretatie en benutting 

van het volledige potentieel van ons 

culturele erfgoed vormen cruciale 

uitdagingen voor de huidige en 

toekomstige generaties. Cultureel erfgoed 

vormt de belangrijkste input en 

inspiratiebron voor beeldende kunst, 

traditionele ambachten en de culturele, 

commerciële en creatieve sectoren die de 

aanjagers zijn van duurzame economische 

groei, nieuwe werkgelegenheid en 

buitenlandse handel. 

Cultureel erfgoed is het bindmiddel van 

onze levens, dat belangrijk is voor 

gemeenschappen, groepen en 

samenlevingen, en een gevoel van 

verbondenheid schept. Het verbindt de 

huidige samenlevingen met die uit het 

verleden. Het is de aanjager van lokale 

economieën en een krachtige inspiratiebron 

voor de creatieve en culturele sector en 

voor de toeristische sector. De 

beoordeling, instandhouding, bescherming 

en restauratie, interpretatie en benutting 

van het volledige potentieel van ons 

culturele erfgoed vormen cruciale 

uitdagingen voor de huidige en 

toekomstige generaties. Cultureel erfgoed 

vormt de belangrijkste input en 

inspiratiebron voor beeldende kunst, 

traditionele ambachten en de culturele, 

commerciële, creatieve en toeristische 

sectoren die de aanjagers zijn van 

duurzame economische groei, nieuwe 

werkgelegenheid en buitenlandse handel. 

 

Amendement  26 

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – alinea 2 – streepje 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– cultureel erfgoed koppelen aan 

opkomende creatieve sectoren; 

– cultureel erfgoed koppelen aan 

opkomende creatieve sectoren en aan 



 

AD\1169269NL.docx 15/40 PE625.455v02-00 

 NL 

toerisme; 

 

Amendement  27 

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – alinea 2 – streepje 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - innovatieve werkwijzen en 

technologieën, digitalisering van 

bedrijven en vaardigheden voor 

professionals uit de toeristische sector; 

 

Amendement  28 

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – alinea 2 – streepje 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - kennisbasis voor de ontwikkeling 

van het toerisme, evenals uitdagingen en 

kansen; 

 

Amendement  29 

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel 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 bedrijven die zeer gevoelig 

zijn voor overmacht, zoals het geval is bij 

de reis- en toerismesector, 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; 
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Amendement  30 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.4 – alinea 2 – streepje 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – acties voor emissiereductie en 

aanpassing aan de klimaatverandering; 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – alinea 2 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– toepassingen en diensten van het 

internet van de volgende generatie voor 

consumenten, bedrijven en de 

samenleving, die berusten op vertrouwen, 

interoperabiliteit, betere controle over 

gegevens, transparante taaltoegang, nieuwe 

concepten voor multimodale interactie, 

inclusieve en sterk gepersonaliseerde 

toegang tot objecten, informatie en content, 

met inbegrip van immersieve en 

betrouwbare media, sociale media en 

sociale netwerken; 

– toepassingen en diensten van het 

internet van de volgende generatie voor 

consumenten, bedrijven en de 

samenleving, die berusten op vertrouwen, 

interoperabiliteit, betere controle over 

gegevens, transparante taaltoegang, nieuwe 

concepten voor multimodale interactie, 

inclusieve en sterk gepersonaliseerde 

toegang tot objecten, informatie en content, 

met inbegrip van immersieve en 

betrouwbare media, sociale media en 

sociale netwerken, e-commerce; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.9 – alinea 3 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Copernicus: innovatieve 

toepassingen, wereldwijde toepassing en 

internationale partners, robuustheid en 

ontwikkeling van diensten, duurzaamheid 

van toeleveringsketens, sensoren, systemen 

en missieconcepten (bv. platforms op grote 

hoogte, drones, lichte satellieten); 

kalibratie en validatie; langdurige 

exploitatie van diensten en impact op 

maatschappelijke uitdagingen; 

– Copernicus: innovatieve 

toepassingen, wereldwijde toepassing en 

internationale partners, robuustheid en 

ontwikkeling van diensten, duurzaamheid 

van toeleveringsketens, sensoren, systemen 

en missieconcepten (bv. platforms op grote 

hoogte, drones, lichte satellieten); 

kalibratie en validatie; langdurige 

exploitatie van diensten en impact op 

maatschappelijke uitdagingen; 
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datatechnieken voor aardobservatie, big 

data, computercapaciteit en algoritmische 

hulpmiddelen. Ontwikkeling van systemen 

van de volgende generatie voor nieuwe 

uitdagingen, zoals klimaatverandering, en 

beveiliging; 

datatechnieken voor aardobservatie, big 

data, computercapaciteit en algoritmische 

hulpmiddelen. Ontwikkeling van systemen 

van de volgende generatie voor nieuwe 

uitdagingen, zoals beperking van het risico 

op natuurrampen, klimaatverandering en 

beveiliging; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.1 – alinea 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vervoer zorgt voor de mobiliteit van 

mensen en goederen die noodzakelijk is 

voor een geïntegreerde Europese 

eengemaakte markt, territoriale samenhang 

en een open en op integratie gerichte 

maatschappij. Tegelijkertijd heeft vervoer 

ook aanzienlijke schadelijke gevolgen voor 

de menselijke gezondheid, 

verkeersopstoppingen, landgebruik, 

luchtkwaliteit en geluidshinder, alsook 

voor de veiligheid, met talrijke voortijdige 

sterfgevallen en hogere sociaal-

economische kosten tot gevolg. Daarom 

moeten duurzame mobiliteits- en 

vervoersnetwerken schoon, veilig, slim, 

stil, betrouwbaar en betaalbaar worden en 

zorgen voor een naadloos geïntegreerd 

vervoer van deur tot deur. 

Vervoer zorgt voor de mobiliteit van de 

mensen en goederen die noodzakelijk is 

voor een geïntegreerde Europese 

eengemaakte markt, ontwikkeling, voor 

territoriale samenhang en een open en op 

integratie gerichte maatschappij. 

Anderzijds heeft de verontreiniging die 

wordt veroorzaakt door de vervoersector 
ook aanzienlijke schadelijke gevolgen voor 

de menselijke gezondheid, voor 

verkeersopstoppingen, voor landgebruik, 

voor luchtkwaliteit en geluidshinder, 

alsook voor de veiligheid, met talrijke 

voortijdige sterfgevallen en hogere sociaal-

economische kosten tot gevolg. Daarom 

moeten duurzame mobiliteits- en 

vervoersnetwerken schoon, veilig, 

toegankelijk voor alle gebruikers en 

vervoerswijzen, slim, stil, betrouwbaar en 

betaalbaar worden en zorgen voor een 

naadloos geïntegreerd en onderling 

verbonden vervoer van deur tot deur. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.1 – alinea 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De bedrijfstakken vervoer en energie 

hebben echter ook te maken met andere 

De bedrijfstakken vervoer en energie 

hebben echter ook te maken met andere 
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vraagstukken, die verder reiken dan de 

noodzaak om de emissies terug te dringen. 

Zij worden geconfronteerd met 

verschillende uitdagingen, waaronder de 

opmars van digitale en 

ruimtetechnologieën, veranderingen in 

gebruikersgedrag en mobiliteitspatronen, 

nieuwe spelers op de markt en disruptieve 

bedrijfsmodellen, mondialisering, 

toenemende internationale concurrentie en 

een vergrijzende en meer stedelijke en 

diverse bevolking. 

vraagstukken, die verder reiken dan de 

noodzaak om de emissies terug te dringen. 

Zij worden geconfronteerd met 

verschillende uitdagingen, waaronder de 

opmars van digitale en 

ruimtetechnologieën, veranderingen in 

gebruikersgedrag en mobiliteitspatronen, 

nieuwe spelers op de markt en disruptieve 

bedrijfsmodellen, mondialisering, 

toenemende internationale concurrentie en 

een vergrijzende en meer stedelijke en 

diverse bevolking, en tegelijkertijd een 

bevolking op het platteland en in 

stedelijke randgebieden die geïsoleerd 

raakt en behoefte heeft aan toegankelijke 

vervoerswijzen. 

 

Amendement  35 

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.1 – alinea 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om nieuwe manieren te kunnen vinden om 

de toepassing van schone technologieën te 

versnellen en oplossingen te kunnen vinden 

voor een koolstofarme Europese economie, 

moet er ook meer vraag naar innovatie 

komen. Dit kan worden gestimuleerd door 

burgers zeggenschap te geven en door 

sociaaleconomische innovaties en 

innovaties in de overheidssector, en zal 

leiden tot benaderingen die breder zijn dan 

technologiegedreven innovatie. 

Sociaaleconomisch onderzoek, dat onder 

meer betrekking heeft op de behoeften en 

patronen van gebruikers, 

prognoseactiviteiten, ecologische, 

economische, sociale en gedragsaspecten, 

verdien- en bedrijfsmodellen en 

prenormatief onderzoek met het oog op 

normalisatie, zal ook bijdragen tot 

innovatiebevorderende acties op sociaal 

gebied en op het gebied van regelgeving en 

financiering, vaardigheden en het 

engagement en de zeggenschap van 

Om nieuwe manieren te kunnen vinden om 

de toepassing van schone technologieën en 

de transitie naar energiesystemen op basis 

van hernieuwbare bronnen te versnellen 

en oplossingen te kunnen vinden voor een 

koolstofarme Europese economie, moet er 

ook meer vraag naar innovatie komen. Dit 

kan worden gestimuleerd door burgers 

zeggenschap te geven en door 

sociaaleconomische innovaties en 

innovaties in de overheidssector, en zal 

leiden tot benaderingen die breder zijn dan 

technologiegedreven innovatie. 

Sociaaleconomisch onderzoek, dat onder 

meer betrekking heeft op de behoeften en 

patronen van alle gebruikers, 

prognoseactiviteiten, ecologische, 

economische, sociale en gedragsaspecten, 

verdien- en bedrijfsmodellen en 

prenormatief onderzoek met het oog op 

normalisatie, zal ook bijdragen tot 

innovatiebevorderende acties op sociaal 

gebied en op het gebied van regelgeving en 

financiering, vaardigheden en het 
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marktdeelnemers en consumenten. engagement en de zeggenschap van 

marktdeelnemers, consumenten en 

gemeenschappen. In de vervoerssector 

spelen toegepast onderzoek en proeven 

gericht op het op de markt brengen van 

innovaties een cruciale rol. 

Amendement  36 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel 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 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, het maritiem 

beleid, alsook het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid van de EU en de wettelijke 

voorschriften van de EU voor de beperking 

van geluidshinder en luchtverontreiniging. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel 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, 

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, 
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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. 

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. 

Ook de gasinfrastructuur is belangrijk in 

verband met de integratie van 

hernieuwbare en koolstofarme gassen. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.2 – alinea 2 – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Technologieën en oplossingen voor 

hernieuwbare energie ten behoeve van 

stroomopwekking, verwarming en koeling, 

duurzame vervoersbrandstoffen en 

intermediaire energiedragers, op 

verschillende schaal en in verschillende 

ontwikkelingsstadia, die zijn afgestemd op 

de geografische omstandigheden en de 

markten, zowel in als buiten de EU; 

– Technologieën en oplossingen voor 

hernieuwbare energie ten behoeve van 

stroomopwekking, hernieuwbare 

vervoersbrandstoffen en intermediaire 

energiedragers, op verschillende schaal en 

in verschillende ontwikkelingsstadia, die 

zijn afgestemd op de geografische 

omstandigheden en de markten, zowel in 

als buiten de EU; 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.2 – alinea 2 – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– technologieën en oplossingen om 

de broeikasgasemissies van de opwekking 

van elektriciteit met fossiele brandstof te 

verminderen door afvang, gebruik en 

opslag van CO2. 

– technologieën en oplossingen om 

de broeikasgasemissies van de opwekking 

van elektriciteit met fossiele brandstof te 

verminderen door afvang, gebruik en 

opslag van CO2, alsook oplossingen ter 

ondersteuning van de opslag van 

overtollige elektriciteit uit wind- en zonne-
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energie in de vorm van gas; 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De verwachte groei van variabele 

elektriciteitsproductie en de verschuiving 

naar elektrische verwarming, elektrische 

koeling en elektrisch vervoer vergen 

nieuwe benaderingen voor het beheer van 

de elektriciteitsnetten. Doel is, behalve het 

koolstofvrij maken, te zorgen voor een 

betaalbare, beveiligde en stabiele 

stroomvoorziening door te investeren in 

innovatieve technologieën voor 

netwerkinfrastructuur en innovatief 

systeembeheer. De opslag van energie in 

verschillende vormen zal een cruciale rol 

spelen bij de verlening van 

netwerkdiensten, waarmee de netwerken 

tevens een grotere en robuustere capaciteit 

krijgen. Om een slimme, geïntegreerde 

exploitatie van de betrokken 

infrastructuren mogelijk te kunnen maken, 

zal gebruik moeten worden gemaakt van 

synergieën tussen de verschillende 

netwerken (bv. elektriciteitsnetten, 

verwarmings- en koelingsnetwerken, 

gasnetwerken, oplaad- en 

tankinfrastructuur voor voertuigen, 

waterstof en telecommunicatienetwerken) 

en partijen (bv. industriële locaties, 

datacentra en zelfproducenten). 

De verwachte groei van variabele 

elektriciteitsproductie en de verschuiving 

naar meer gedecentraliseerde productie, 

elektrische verwarming, elektrische 

koeling en elektrisch vervoer vergen 

nieuwe benaderingen voor het beheer van 

de elektriciteitsnetten. Doel is, behalve het 

koolstofvrij maken, te zorgen voor een 

betaalbare, beveiligde en stabiele 

stroomvoorziening door te investeren in 

innovatieve technologieën voor 

netwerkinfrastructuur en innovatief 

systeembeheer. De opslag van energie in 

verschillende vormen zal een cruciale rol 

spelen bij de verlening van 

netwerkdiensten, waarmee de netwerken 

tevens een grotere en robuustere capaciteit 

krijgen. Om een slimme, geïntegreerde 

exploitatie van de betrokken 

infrastructuren mogelijk te kunnen maken, 

zal gebruik moeten worden gemaakt van 

synergieën tussen de verschillende 

netwerken (bv. elektriciteitsnetten, 

verwarmings- en koelingsnetwerken, 

gasnetwerken, oplaad- en 

tankinfrastructuur voor voertuigen, 

waterstof en telecommunicatienetwerken) 

en partijen (bv. industriële en 

landbouwlocaties, datacentra, 

zelfproducenten en netwerkexploitanten). 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.3 – alinea 2 – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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– Technologieën en hulpmiddelen 

voor de integratie van hernieuwbare 

energie en nieuwe belastingen, zoals 

elektrische mobiliteit en warmtepompen, in 

elektriciteitsnetten; 

– Technologieën en hulpmiddelen 

voor de integratie van hernieuwbare 

energie en nieuwe belastingen, zoals 

elektrische mobiliteit en warmtepompen, in 

netwerken; 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.4 – alinea 4 – streepje 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– monitoring en optimalisatie van de 

energieprestaties van gebouwen; 

– monitoring en optimalisatie van de 

energieprestaties van gebouwen, met 

inbegrip van toeristische accommodatie; 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.4 – alinea 4 – streepje 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– renovatie van bestaande gebouwen 

tot "bijna-energieneutrale gebouwen". 

– renovatie van bestaande gebouwen 

tot "bijna-energieneutrale gebouwen", met 

inbegrip van toeristische accommodatie. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.5 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Geschat wordt dat in 2050 meer dan 80 % 

van de EU-bevolking in stedelijke 

gebieden zal wonen en het leeuwendeel 

van de beschikbare hulpbronnen, zoals 

energie, zal gebruiken. Deze gebieden zijn 

in het bijzonder kwetsbaar voor de 

verslechterende meteorologische 

omstandigheden als gevolg van 

klimaatverandering en natuurrampen, die 

zich nu al voordoen en in de toekomst 

zullen verhevigen. Een belangrijke opgave 

Geschat wordt dat in 2050 meer dan 80 % 

van de EU-bevolking in stedelijke 

gebieden zal wonen en het leeuwendeel 

van de beschikbare hulpbronnen, zoals 

energie, zal gebruiken. Deze gebieden zijn 

daarnaast in het bijzonder kwetsbaar voor 

de negatieve gevolgen van verslechterende 

meteorologische omstandigheden, die 

reeds groter worden als gevolg van 

klimaatverandering en natuurrampen, en in 

de toekomst nog veel groter zullen zijn.  
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is dat de algehele energie- en 

hulpbronnenefficiëntie en de 

klimaatbestendigheid van de Europese 

steden aanzienlijk moeten worden 

verbeterd. Daarbij moet een totaalaanpak 

worden gevolgd, met aandacht voor de 

gebouwenvoorraad, energiesystemen, 

mobiliteit, klimaatverandering, water-, 

bodem- en luchtkwaliteit, afvalstoffen en 

geluidsoverlast.  Er moet worden 

gestreefd naar en gebruik worden gemaakt 

van synergieën met de beleidsmaatregelen 

en acties die door het EFRO worden 

gefinancierd. 

Een belangrijke opgave is dat de algehele 

energie- en hulpbronnenefficiëntie en de 

klimaatbestendigheid van de Europese 

steden aanzienlijk moeten worden 

verbeterd. Daarbij moet een totaalaanpak 

worden gevolgd, met aandacht voor de 

gebouwenvoorraad, energiesystemen, 

mobiliteit, klimaatverandering, water-, 

bodem- en luchtkwaliteit, afvalstoffen en 

geluidsoverlast. Er moet worden gestreefd 

naar en gebruik worden gemaakt van 

synergieën met de beleidsmaatregelen en 

acties die door het EFRO worden 

gefinancierd. 

Anderzijds moet bijzondere aandacht 

worden besteed aan de mobiliteit en 

zekerheid van de resterende 20 % van de 

bevolking die in afgelegen en 

plattelandsgebieden woont, met de nadruk 

op efficiënte en doeltreffende strategieën 

voor zowel de vervoersector 

(infrastructuur, intelligente en onderling 

verbonden mobiliteit) als de energiesector, 

om een optimale logistiek en 

energiezekerheid te kunnen waarborgen. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.5 – alinea 2 – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– levenskwaliteit van de burgers, 

veilige mobiliteit, stedelijke sociale 

innovatie, circulaire en regeneratieve 

capaciteit van steden, kleinere ecologische 

voetafdruk en afname van vervuiling; 

– levenskwaliteit van de burgers en 

bezoekers, veilige mobiliteit, stedelijke 

sociale innovatie, circulaire en 

regeneratieve capaciteit van steden, 

kleinere ecologische voetafdruk en afname 

van vervuiling, slimme bestemmingen; 

 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.6 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De overgang op schone technologieën, 

connectiviteit en automatisering is alleen 

mogelijk als er tijdig luchtvaartuigen, 

voertuigen en vaartuigen worden 

ontwikkeld en geproduceerd waarin 

verschillende technologieën zijn verwerkt 

en als de introductie ervan wordt 

bespoedigd. Daarbij blijft het van cruciaal 

belang dat de minimalisatie van de effecten 

gedurende de levenscyclus op het milieu, 

de menselijke gezondheid en het 

energieverbruik gepaard gaat met 

verbetering van het comfort, de efficiëntie 

en de betaalbaarheid. Innovatieve, 

hoogwaardige vervoersinfrastructuur is 

essentieel voor een goede werking van alle 

middelen van vervoer met het oog op de 

toegenomen vraag naar mobiliteit en de 

snel veranderende technologische eisen. 

Bijzondere aandacht moet worden besteed 

aan een geïntegreerde benadering voor de 

ontwikkeling van infrastructuur en 

voertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen 

om het energieverbruik en het milieueffect 

zo klein mogelijk te maken. 

De overgang op schone technologieën, 

connectiviteit en automatisering is alleen 

mogelijk als er tijdig luchtvaartuigen, 

voertuigen en vaartuigen worden 

ontwikkeld en geproduceerd waarin 

verschillende technologieën zijn verwerkt 

en als de introductie ervan wordt 

bespoedigd. Daarbij blijft het van cruciaal 

belang dat de minimalisatie van de effecten 

gedurende de levenscyclus op het milieu, 

de menselijke gezondheid en het 

energieverbruik gepaard gaat met 

verbetering van het comfort, de efficiëntie 

en de betaalbaarheid. Innovatieve, 

hoogwaardige, interoperabele en 

multimodale vervoersinfrastructuur is 

essentieel voor een goede werking van alle 

middelen van vervoer met het oog op de 

toegenomen vraag naar mobiliteit en de 

snel veranderende technologische eisen. 

Bijzondere aandacht moet worden besteed 

aan een geïntegreerde benadering voor de 

ontwikkeling van infrastructuur en 

voertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen 

om het energieverbruik en het milieueffect 

zo klein mogelijk te maken. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.6 – alinea 2 – streepje 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– nieuwe materialen, technieken en 

methoden voor de bouw, de exploitatie en 

het onderhoud van infrastructuren, waarbij 

een betrouwbare netwerkbeschikbaarheid 

en volledige levenscyclusbenadering wordt 

gewaarborgd; 

– nieuwe materialen, technieken en 

methoden voor de bouw, de exploitatie, de 

monitoring en het onderhoud van 

infrastructuren, waarbij een betrouwbare 

netwerkbeschikbaarheid en volledige 

levenscyclusbenadering wordt 

gewaarborgd; 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een besluit 
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Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.6 – alinea 2 – streepje 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – elektromobiliteit; 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.7 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als de EU haar kwaliteits-, klimaat- en 

energiedoelen wil halen, met een afname 

van de broeikasgasemissies met 60 % in 

2050 en geluidsreductie, dan zal het hele 

mobiliteitssysteem, inclusief gebruikers, 

voertuigen, brandstoffen en infrastructuren, 

opnieuw onder de loep moeten worden 

genomen. Ook zal dan gebruik moeten 

worden gemaakt van emissiearme 

alternatieve energiebronnen en moeten 

emissievrije 

voertuigen/vaartuigen/luchtvaartuigen 

ingang vinden op de markt. Het vervoer 

draagt niet alleen bij tot de schadelijke 

effecten van broeikasgasemissies, maar 

levert ook een aanzienlijke bijdrage aan de 

slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast in 

Europa, waaronder de gezondheid van 

burgers te lijden heeft18. Het is cruciaal dat 

er, voortbouwend op de vorderingen bij de 

elektrificatie en het gebruik van 

brandstofcellen voor auto's, bussen en 

lichte bedrijfsvoertuigen, meer vaart wordt 

gemaakt met onderzoek en innovatie naar 

sectoren als de luchtvaart, de scheepvaart 

en het vrachtverkeer over de weg. 

Als de EU haar kwaliteits-, klimaat- en 

energiedoelen wil halen, met een afname 

van de broeikasgasemissies met 60 % in 

2050 en geluidsreductie, dan zal het hele 

mobiliteitssysteem, inclusief gebruikers, 

voertuigen, brandstoffen en infrastructuren, 

opnieuw onder de loep moeten worden 

genomen. Ook zal dan gebruik moeten 

worden gemaakt van emissiearme 

alternatieve energiebronnen en moeten 

emissievrije 

voertuigen/vaartuigen/luchtvaartuigen 

ingang vinden op de markt. Het vervoer 

draagt niet alleen bij tot de schadelijke 

effecten van broeikasgasemissies, maar 

levert ook een aanzienlijke bijdrage aan de 

slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast in 

Europa, waaronder de gezondheid van 

burgers te lijden heeft18. Het is cruciaal dat 

er, voortbouwend op de vorderingen bij de 

elektrificatie en het gebruik van 

brandstofcellen voor auto's, bussen en 

lichte bedrijfsvoertuigen, meer vaart wordt 

gemaakt met onderzoek en innovatie naar 

sectoren als de luchtvaart, de scheepvaart, 

en het vervoer over de weg en toerisme. 

_________________ _________________ 

18 Ongeveer een derde van de EU-burgers 

woont in stedelijke gebieden waar de 

wettelijke normen voor verontreinigende 

stoffen worden overschreden. 

18 Ongeveer een derde van de EU-burgers 

woont in stedelijke gebieden waar de 

wettelijke normen voor verontreinigende 

stoffen worden overschreden. 
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Amendement  50 

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel 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; 

– Decarbonisatie van 

vervoerswijzen, 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; 

 

Amendement  51 

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.7 – alinea 2 – streepje 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - ondersteuning van een aangepaste 

Europese productie van batterijcellen en 

een volledig concurrerende waardeketen 

in Europa; versterking van industrieel 

leiderschap door middel van versnelde 

steun voor onderzoek en innovatie op het 

gebied van geavanceerde technologieën 

(bv. lithium-ionbatterijen) en disruptieve 

technologieën (bv. solid-statebatterijen); 

 

Amendement  52 

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.7 – alinea 2 – streepje 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– duurzame nieuwe brandstoffen en 

nieuwe slimme 

voertuigen/vaartuigen/luchtvaartuigen voor 

bestaande en toekomstig 

mobiliteitspatronen en ondersteunende 

infrastructuur; technologieën en 

gebruikersgerichte oplossingen voor 

interoperabiliteit en naadloze 

dienstverlening; 

– duurzame nieuwe brandstoffen en 

nieuwe slimme 

voertuigen/vaartuigen/luchtvaartuigen voor 

bestaande en toekomstig 

mobiliteitspatronen en ondersteunende 

infrastructuur; technologieën en 

gebruikersgerichte oplossingen voor 

interoperabiliteit en naadloze 

dienstverlening; stillere en meer 

milieuvriendelijke luchtvaartuigen (Clean 

Sky 2); 

 

Amendement  53 

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.7 – alinea 2 – streepje 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - ondersteuning van een 

hulpbronnenefficiënte en 

milieuvriendelijke vervoerssector door 

vliegtuigen, voertuigen en vaartuigen 

schoner en stiller te maken en zo de 

effecten van vervoerssystemen op het 

klimaat en het milieu tot een minimum te 

beperken, door middel van de 

ontwikkeling van slimme apparatuur, 

infrastructuur en diensten en door voor 

beter vervoer en betere mobiliteit in 

stedelijke gebieden te zorgen; 

 

Amendement  54 

 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.7 – alinea 2 – streepje 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - ondersteuning van betere 

mobiliteit, minder congestie, meer 

veiligheid en beveiliging, door de 

verkeerscongestie aanzienlijk te doen 

dalen; door de mobiliteit van personen en 
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goederen aanzienlijk te verbeteren; door 

nieuwe modellen voor vrachtvervoer en 

logistiek te ontwerpen; en door het aantal 

ongevallen, verkeersdoden en -gewonden 

te doen dalen en de veiligheid te 

verbeteren; 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.8 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Slimme mobiliteit zal, met name door 

gebruik te maken van digitale 

technologieën, geavanceerde 

satellietnavigatie (Egnos/Galileo) en 

kunstmatige intelligentie, ervoor zorgen dat 

het vervoer van deur tot deur en alle 

onderdelen ervan doelmatig, veilig en 

bestendig worden. Nieuwe technologieën 

zullen bijdragen tot optimalisatie van het 

gebruik en de doelmatigheid van 

vervoersinfrastructuur en -netwerken, 

multimodaliteit en aansluitingen 

verbeteren, het verkeersbeheer 

optimaliseren en innovatieve oplossingen 

en diensten op het gebied van vervoer 

mogelijk maken, waardoor de 

verkeersopstoppingen en milieuschade 

worden gereduceerd en burgers en 

bedrijven de beschikking krijgen over 

betere logistieke en mobiliteitsdiensten. 

Geconnecteerde en geautomatiseerde 

mobiliteit zal, in combinatie met de 

benodigde infrastructuur, de doelmatigheid 

en veiligheid van alle vervoerswijzen 

vergroten. 

Slimme mobiliteit zal, met name door 

gebruik te maken van digitale 

technologieën, geavanceerde 

satellietnavigatie (Egnos/Galileo) en 

kunstmatige intelligentie, ervoor zorgen dat 

het vervoer van deur tot deur en alle 

onderdelen ervan doelmatig, veilig en 

bestendig worden.  Nieuwe technologieën 

zullen bijdragen tot optimalisatie van het 

gebruik en de doelmatigheid van 

vervoersinfrastructuur en -netwerken, 

multimodaliteit en aansluitingen 

verbeteren, het verkeersbeheer 

optimaliseren en innovatieve oplossingen 

en diensten op het gebied van vervoer 

mogelijk maken die toegankelijk zijn voor 

alle gebruikers, met name met beperkte 

mobiliteit. Dit zal het mogelijk maken de 

verkeersopstoppingen en milieuschade te 

reduceren en krijgen burgers en bedrijven 

de beschikking over betere logistieke en 

mobiliteitsdiensten. Geconnecteerde en 

geautomatiseerde mobiliteit zal, in 

combinatie met de benodigde 

infrastructuur, de doelmatigheid en 

veiligheid van alle vervoerswijzen 

vergroten. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.8 – alinea 2 – streepje 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– spoorwegtechnologieën en stappen 

voor een stil, interoperabel en automatisch 

spoorwegsysteem met een hoge capaciteit; 

– spoorwegtechnologieën en stappen 

voor een volledig geconnecteerd, stil, 

interoperabel en automatisch 

spoorwegsysteem met een hoge capaciteit; 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.8 – alinea 2 – streepje 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – grensoverschrijdende 

binnenwateren: oplossingen voor 

economisch rendabele activiteiten om 

over te schakelen naar een 

geautomatiseerd, geconnecteerd, efficiënt, 

betrouwbaar, veilig, beveiligd en robuust 

systeem voor vervoer over de waterwegen 

dat in verbinding staat met andere 

vervoerswijzen; 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.8 – alinea 2 – streepje 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– verbonden, samenwerkende en 

geautomatiseerde mobiliteitssystemen en -

diensten, met inbegrip van technologische 

oplossingen en niet-technologische 

vraagstukken. 

– verbonden, interoperabele, 

samenwerkende en geautomatiseerde 

mobiliteitssystemen en -diensten, met 

inbegrip van technologische oplossingen 

en niet-technologische vraagstukken. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.8 – alinea 2 – streepje 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – slimme oplossingen voor de 

scheepvaart, met het oog op efficiëntere 
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vervoersactiviteiten over water. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.8 – alinea 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Scheepvaart: steun voor 

digitaliseringssystemen voor maritiem 

vervoer en voor de bevordering van 

maritieme snelwegen; 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 5 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. CLUSTER "LEVENSMIDDELEN 

EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN" 

5. CLUSTER "LEVENSMIDDELEN, 

NATUURLIJKE HULPBRONNEN, 

ZEEËN EN OCEANEN" 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 5 – punt 5.1 – alinea 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Zij zullen in het bijzonder bijdragen aan 

een missie "Schone en productieve zeeën 

en oceanen", die in detail wordt 

omschreven in het specifieke 

werkprogramma. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.2 – alinea 2 – streepje 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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– aanpasbare en multifunctionele 

natuurlijke oplossingen waarmee 

problemen in verband met 

klimaatverandering, natuurrampen, 

biodiversiteitsverlies, achteruitgang van 

ecosystemen, vervuiling en de gezondheid 

en het welzijn van burgers in steden, 

plattelandsgebieden en kustgebieden 

worden aangepakt; 

– aanpasbare en multifunctionele 

natuurlijke oplossingen waarmee 

problemen in verband met 

klimaatverandering, natuurrampen, 

biodiversiteitsverlies, achteruitgang van 

ecosystemen, vervuiling en de gezondheid 

en het welzijn van burgers en bezoekers in 

steden, plattelandsgebieden en 

kustgebieden worden aangepakt; 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel 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. (Niet van toepassing op de 

Nederlandse versie) 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.4 – alinea 2 – streepje 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– blauwe waardeketens, meervoudig 

gebruik van de mariene ruimte en groei van 

de sector hernieuwbare energie met behulp 

van zeeën en oceanen, waaronder 

duurzame microalgen en zeewier; 

– blauwe waardeketens, met inbegrip 

van kust- en maritiem toerisme, 
meervoudig gebruik van de mariene ruimte 

en groei van de sector hernieuwbare 

energie met behulp van zeeën en oceanen, 

waaronder duurzame microalgen en 

zeewier; 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.4 – alinea 2 – streepje 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– blauwe innovatie, onder meer in de 

blauwe en digitale economieën, in 

kustgebieden, in kuststeden en in havens, 

om de bestendigheid van kustgebieden te 

– blauwe innovatie, onder meer in de 

blauwe en digitale economieën, in 

kustgebieden, in kuststeden en in havens, 

en kust- en maritiem toerisme, om de 
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versterken en grotere voordelen voor 

burgers te behalen; 

bestendigheid van kustgebieden te 

versterken en grotere voordelen voor 

burgers en bezoekers te behalen; 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.4 – alinea 2 – streepje 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– blauwe innovatie, onder meer in de 

blauwe en digitale economieën, in 

kustgebieden, in kuststeden en in havens, 

om de bestendigheid van kustgebieden te 

versterken en grotere voordelen voor 

burgers te behalen; 

– blauwe innovatie, onder meer in de 

blauwe en digitale economie, in 

kustgebieden, kuststeden, havens en 

eilandgebieden, om de bestendigheid van 

kustgebieden te versterken en grotere 

voordelen voor burgers te behalen; 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.5 – alinea 2 – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– gedrag, levensstijl en motivatie van 

consumenten, bevordering van sociale 

innovatie en maatschappelijk engagement 

om in de hele voedselwaardeketen te 

zorgen voor betere gezondheid en 

ecologische duurzaamheid; 

– gedrag, levensstijl en motivatie van 

consumenten, bevordering van sociale 

innovatie en maatschappelijk engagement 

om in de hele voedselwaardeketen te 

zorgen voor betere gezondheid en 

ecologische duurzaamheid; in 

samenwerking met andere takken van de 

reis- en toeristische sector. 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.5 – alinea 2 – streepje 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– innovatie en voedselsystemen voor 

plaatsgebonden innovatie en empowerment 

van gemeenschappen, bevordering van 

eerlijke handel en eerlijke prijzen, 

inclusiviteit en duurzaamheid door middel 

– innovatie en voedselsystemen voor 

plaatsgebonden innovatie en empowerment 

van gemeenschappen, bevordering van 

eerlijke handel en eerlijke prijzen, 

inclusiviteit en duurzaamheid door middel 



 

AD\1169269NL.docx 33/40 PE625.455v02-00 

 NL 

van partnerschappen tussen de industrie, 

lokale autoriteiten, onderzoekers en de 

samenleving. 

van partnerschappen tussen sectoren die 

sterk kunnen bijdragen aan een 

aanzienlijke verschuiving in de manier 

waarop we produceren en consumeren – 

zoals toerisme – en lokale autoriteiten, 

onderzoekers en de samenleving. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.2 – alinea 2 – punt 3 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– digitalisering in afzonderlijke 

bedrijfstakken, zoals energie, vervoer, 

bouwnijverheid, gezondheid en overheid; 

– digitalisering in afzonderlijke 

bedrijfstakken, zoals energie, vervoer, 

bouwnijverheid, gezondheid, overheid en 

toerisme; 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.2 – alinea 2 – punt 5 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Levensmiddelen en natuurlijke 

hulpbronnen; 

5. Levensmiddelen, natuurlijke 

hulpbronnen, zeeën en oceanen; 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel IV – punt 1 – alinea 3 – streepje 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – invoering van specifieke 

financieringslijnen in het 

werkprogramma, en/of het voorstellen van 

specifieke quota's voor groepen landen 

waar in het kader van de H2020-acties 

aanzienlijke leemten in de verdeling van 

de middelen worden gemeld; 
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Amendement  73 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 3 – punt 3.1 – alinea 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De bundeling van activiteiten op het gebied 

van digitale, sleutel- en 

ruimtetechnologieën, met duurzame 

aanvoer van grondstoffen, zal een meer 

systemische benadering mogelijk maken, 

alsook een snellere en diepgaandere 

digitale en industriële transformatie. 

Gewaarborgd zal worden dat het onderzoek 

en de innovatie op deze gebieden verwerkt 

worden in en bijdragen tot de uitvoering 

van het EU-beleid inzake industrie, 

digitalisering, milieu, energie en klimaat, 

circulaire economie, grondstoffen en 

geavanceerde materialen en ruimtevaart. 

De bundeling van activiteiten op het gebied 

van digitale, sleutel- en 

ruimtetechnologieën, met duurzame 

aanvoer van grondstoffen, zal een meer 

systemische benadering mogelijk maken, 

alsook een snellere en diepgaandere 

digitale en industriële transformatie. 

Gewaarborgd zal worden dat het onderzoek 

en de innovatie op deze gebieden verwerkt 

worden in en bijdragen tot de uitvoering 

van het EU-beleid inzake industrie, 

digitalisering, milieu, energie en klimaat, 

mobiliteit, circulaire economie, 

grondstoffen en geavanceerde materialen 

en ruimtevaart. 

Amendement  74 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel 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 

onconventionele of hernieuwbare 

energiebronnen in fabrieksinstallaties, en 

uitwisseling van energie en hulpbronnen 

tussen fabrieksinstallaties (bv. via 

industriële symbiose); 

Amendement  75 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel 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 

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 
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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 

tot grondstoffen en circulaire economie. 

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. De vervoerssector 

vertegenwoordigt momenteel bijna een 

kwart van de broeikasgasemissies van de 

Unie. De vervoersector is van cruciaal 

belang om de uitstoot van broeikasgassen 

te verminderen en de economie van de 

Unie koolstofvrij te maken. 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, 

automatiserings- en ruimtetechnologieën 

moeten worden benut. Dit zal gebeuren in 

het kader van een geïntegreerde benadering 

voor decarbonisatie, 

hulpbronnenefficiëntie, reductie van 

luchtverontreiniging, toegang 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  76 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.1 – alinea 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De bedrijfstakken vervoer en energie De bedrijfstakken vervoer en energie 
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hebben echter ook te maken met andere 

vraagstukken, die verder reiken dan de 

noodzaak om de emissies terug te dringen. 

Zij worden geconfronteerd met 

verschillende uitdagingen, waaronder de 

opmars van digitale en 

ruimtetechnologieën, veranderingen in 

gebruikersgedrag en mobiliteitspatronen, 

nieuwe spelers op de markt en disruptieve 

bedrijfsmodellen, mondialisering, 

toenemende internationale concurrentie en 

een vergrijzende en meer stedelijke en 

diverse bevolking. 

hebben echter ook te maken met andere 

vraagstukken, die verder reiken dan de 

noodzaak om de emissies terug te dringen. 

Zij worden geconfronteerd met 

verschillende uitdagingen, waaronder de 

opmars van digitale, geautomatiseerde en 

ruimtetechnologieën, veranderingen in 

gebruikersgedrag en mobiliteitspatronen, 

nieuwe spelers op de markt en disruptieve 

bedrijfsmodellen, mondialisering, 

toenemende internationale concurrentie en 

een vergrijzende en meer stedelijke en 

diverse bevolking. 

Amendement  77 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel 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 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 en helpen de lidstaten 

om de nationale 

emissiereductiedoelstellingen te bereiken. 

Amendement  78 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.2 – alinea 2 – streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Technologieën en oplossingen voor 

hernieuwbare energie ten behoeve van 

stroomopwekking, verwarming en koeling, 

duurzame vervoersbrandstoffen en 

– Technologieën en oplossingen voor 

hernieuwbare energie ten behoeve van 

stroomopwekking, waterstofproductie, 

verwarming en koeling, duurzame 
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intermediaire energiedragers, op 

verschillende schaal en in verschillende 

ontwikkelingsstadia, die zijn afgestemd op 

de geografische omstandigheden en de 

markten, zowel in als buiten de EU; 

vervoersbrandstoffen en intermediaire 

energiedragers, op verschillende schaal en 

in verschillende ontwikkelingsstadia, die 

zijn afgestemd op de geografische 

omstandigheden en de markten, zowel in 

als buiten de EU; 

Amendement  79 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.9 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Grootschalige, geconcentreerde en 

decentrale opslagoplossingen voor het 

energiesysteem (met chemische, 

elektrochemische, elektrische, 

mechanische en thermale elementen) 

zullen leiden tot grotere doelmatigheid, 

flexibiliteit, technologieonafhankelijkheid 

en toegankelijkheid, alsook 

voorzieningszekerheid. Om het vervoer 

emissiearm en koolstofvrij te kunnen 

maken, zal het aandeel van met elektriciteit 

en/of andere alternatieve brandstoffen 

aangedreven voertuigen op de weg moeten 

toenemen. Bovendien zullen de batterijen 

van elektrische voertuigen beter, 

goedkoper, recycleerbaar en herbruikbaar 

moeten worden en moeten 

synthetische/hernieuwbare brandstoffen, 

zoals waterstof, op lokaal niveau 

verkrijgbaar worden en moeten er 

innovatieve oplossingen voor opslag ter 

plaatse komen. 

Grootschalige, geconcentreerde en 

decentrale opslagoplossingen voor het 

energiesysteem (met chemische, 

elektrochemische, elektrische, 

mechanische en thermale elementen) 

zullen leiden tot grotere doelmatigheid, 

flexibiliteit, technologieonafhankelijkheid 

en toegankelijkheid, alsook 

voorzieningszekerheid. Om het vervoer 

emissiearm en koolstofvrij te kunnen 

maken, zal het aandeel van met elektriciteit 

en/of andere alternatieve brandstoffen 

aangedreven voertuigen op de weg moeten 

toenemen. Bovendien zullen de batterijen 

van elektrische voertuigen beter, 

goedkoper, duurzaam geproduceerd, 

recycleerbaar en herbruikbaar moeten 

worden en moeten 

synthetische/hernieuwbare brandstoffen, 

zoals waterstof, op lokaal niveau 

verkrijgbaar worden en moeten er 

innovatieve oplossingen voor opslag ter 

plaatse komen. 

Amendement  80 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – deel 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, 

– opslag- en gerelateerde 

infrastructuur voor koolstofarme 
waterstof en andere stoffen en materialen 

die het mogelijk maken om energie op te 
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met diverse toepassingen. slaan, met inbegrip van, maar niet beperkt 

tot de technologie van brandstofcellen, en 

de EU-waardeketen van ontwerp tot 

eindgebruik, met diverse toepassingen. 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage II – alinea 1 – punt 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Levensmiddelen en natuurlijke 

hulpbronnen; 

8. Levensmiddelen, natuurlijke 

hulpbronnen, zeeën en oceanen; 
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