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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 176
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Dit specifieke programma houdt 
rekening met de belangrijke rol van de 
universiteiten als basisinstellingen voor het 
uitvoeren op echt topniveau van onderzoek 
op het gebied van wetenschap en 
technologie met het oog op de 
totstandbrenging van de Europese 
onderzoeksruimte, zoals wordt erkend in de 
mededeling van de Commissie over "De rol 
van de universiteiten in het Europa van de 
kennis" (COM(2003)0058) en als bijdrage 
aan de ontwikkeling van een 
kennismaatschappij.

Or. en
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 177
Artikel 2, alinea 1, letter f)

f) Milieu (inclusief klimaatverandering); f) Milieu (inclusief klimaatverandering en 
natuurrampen);

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat in het thematische gebied "Milieu" van het specifiek programma 
Samenwerking bijzondere nadruk wordt gelegd op natuurrampen, daar deze steeds meer 
voorkomen en er oplossingen en efficiënte antwoorden gevonden moeten worden.

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler en Angelika Niebler

Amendement 178
Artikel 2, alinea 1, letter i)

i) Veiligheid en ruimtevaart. i) Veiligheid;

Or. de

Motivering

Hoewel veiligheid en ruimtevaart met elkaar samenhangen, moeten ze als twee afzonderlijke 
thema's behandeld worden.

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler en Angelika Niebler

Amendement 179
Artikel 2, alinea 1, letter i bis) (nieuw)

i bis) Ruimtevaart.

Or. de

Motivering

Hoewel veiligheid en ruimtevaart met elkaar samenhangen, moeten ze als twee afzonderlijke 
thema's behandeld worden.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 180
Artikel 4, lid 1

1. Alle onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
het specifiek programma moeten worden 
uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen.

1. Alle onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
het specifiek programma moeten worden 
uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen. Projecten 
op het gebied van onderzoek aan embryo's 
en embryonale stamcellen worden niet 
gefinancierd, daar dergelijk onderzoek in 
verschillende lidstaten is verboden uit 
mensenrechtenoverwegingen en vanwege 
constitutionele beginselen.

Or. en

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 181
Artikel 4, lid 1

1. Alle onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
het specifiek programma moeten worden 
uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen.

1. Alle onderzoeksactiviteiten uit hoofde van 
het specifiek programma moeten worden 
uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen, rekening 
houdende met de wetenschappelijke 
garanties die gezien het kennisgebied en 
het soort onderzoek geboden zijn.

Or. es

Amendement ingediend door Angelika Niebler, Herbert Reul en Jan Christian Ehler

Amendement 182
Artikel 4, lid 2

2. De volgende onderzoeksgebieden worden 
niet gefinancierd uit hoofde van dit 
programma:

2. Voor onderzoeksprojecten die ethisch 
gevoelig liggen moeten de deelnemers 
goedkeuring of toestemming verkrijgen van 
de nationale of lokale ethische commissies 
alvorens hun project te starten. Bovendien 
onderzoekt de Commissie de projecten 
systematisch en stelt zij de Raad en het 
Europees Parlement elk jaar hiervan in 
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kennis. Onder speciale omstandigheden 
kan het ethisch onderzoek gedurende de 
verwezenlijking van het project worden 
uitgevoerd.

– onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op 
het klonen van mensen voor 
voortplantingsdoeleinden,
– onderzoek dat gericht is op het 
modificeren van menselijk genetisch 
materiaal waardoor dergelijke 
veranderingen erfelijk kunnen worden ,
– onderzoeksactiviteiten die uitsluitend 
gericht zijn op het aanmaken van 
menselijke embryo's voor 
onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te 
verkrijgen, inclusief door overbrenging van 
somatische celkernen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is al eerder in dezelfde formulering ingediend voor het kaderprogramma. 
Deze kwestie moet worden opgelost in het kaderprogramma, maar ter wille van de 
samenhang wordt het amendement ook voor de specifieke programma's ingediend.

Amendement ingediend door Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli en 
Paul Rübig

Amendement 183
Artikel 4, lid 2

2. De volgende onderzoeksgebieden worden 
niet gefinancierd uit hoofde van dit 
programma:

2. De volgende onderzoeksgebieden worden 
niet gefinancierd in het kader van dit 
programma:

- onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op 
het klonen van mensen voor 
voortplantingsdoeleinden,

- onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op 
het klonen van menselijke embryo's,

- onderzoek dat gericht is op het modificeren 
van menselijk genetisch materiaal waardoor 
dergelijke veranderingen erfelijk kunnen 
worden,

- onderzoek dat gericht is op het modificeren 
van menselijk genetisch materiaal waardoor 
dergelijke veranderingen erfelijk kunnen 
worden,

- onderzoeksactiviteiten die uitsluitend 
gericht zijn op het aanmaken van menselijke 
embryo's voor onderzoeksdoeleinden of om 

- onderzoeksactiviteiten die uitsluitend 
gericht zijn op het aanmaken van menselijke 
embryo's voor onderzoeksdoeleinden of om 
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stamcellen te verkrijgen, inclusief door 
overbrenging van somatische celkernen.

stamcellen te verkrijgen en onderzoek dat 
gebruik maakt van cellen van dergelijke 
embryo's,
- onderzoeksactiviteiten die tot de 
vernietiging van menselijke embryo's leiden 
of gebruik maken van humane embryonale 
stamcellen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is al eerder in dezelfde formulering ingediend voor het kaderprogramma. 
Deze kwestie moet worden opgelost in het kaderprogramma, maar ter wille van de 
samenhang wordt het amendement ook voor de specifieke programma's ingediend.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 184
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Het volgende wordt niet gefinancierd 
uit hoofde van dit programma:
- onderzoek dat in lidstaten verboden is uit 
mensenrechtenoverwegingen en vanwege 
constitutionele beginselen,
- onderzoeksprojecten die een bedreiging 
vormen voor fundamentele aspecten van de 
menselijke waardigheid,
- methoden voor het klonen van menselijke 
embryo's,
- ingrepen in de menselijke geslachtslijn,
- het gebruik en aanmaken van embryo's 
en embryonale stamcellen ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek, daar mensen 
een doel op zich zijn en het menselijk 
lichaam, in het bijzonder dat van de vrouw, 
niet gecommercialiseerd mag worden.
Onderzoek op het gebied van chimeren 
wordt noch direct noch indirect 
gefinancierd.

Or. en
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Amendement ingediend door Angelika Niebler, Herbert Reul en Jan Christian Ehler

Amendement 185
Artikel 4, lid 3

3. De volgende onderzoeksactiviteiten
worden niet gefinancierd uit hoofde van dit 
programma:

3. De volgende onderzoeksgebieden worden 
niet gefinancierd uit hoofde van dit 
programma:

- onderzoeksactiviteiten die in alle lidstaten 
verboden zijn,

- onderzoek dat het klonen van menselijke 
embryo's ten doel heeft,

- onderzoeksactiviteiten die moeten worden 
uitgevoerd in een lidstaat waar dergelijk 
onderzoek verboden is.

- onderzoek dat gericht is op het 
modificeren van menselijk genetisch 
materiaal waardoor dergelijke 
veranderingen erfelijk kunnen worden,
- onderzoek dat uitsluitend gericht is op het 
aanmaken van menselijke embryo's voor 
onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te 
verkrijgen en onderzoek dat gebruik maakt 
van cellen van dergelijke embryo's,
- onderzoeksprojecten die direct of indirect 
tot de vernietiging van menselijke embryo's 
leiden.
Op het gebied van het embryonaal 
stamcelonderzoek zal gebruik worden 
gemaakt van de ervaring van het National 
Institute of Health en zal het onderzoek 
worden beperkt tot embryonale stamcellen 
die vóór augustus 2001 zijn gecreëerd

Or. en

Motivering

Dit amendement is al eerder in dezelfde formulering ingediend voor het kaderprogramma. 
Deze kwestie moet worden opgelost in het kaderprogramma, maar ter wille van de 
samenhang wordt het amendement ook voor de specifieke programma's ingediend.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese en 
Jan Christian Ehler

Amendement 186
Artikel 4, lid 3

3. De volgende onderzoeksactiviteiten 3. Ingeval van een uit ethisch oogpunt 
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worden niet gefinancierd uit hoofde van dit 
programma:

omstreden technologie (bijvoorbeeld 
onderzoek met embryonale stamcellen, 
overtollige embryo's van een IVF-
behandeling, vragen rond het gebruik van 
genetische gegevens indien er geen 
therapieën bestaan) verleent de EU 
prioriteit aan onderzoeksprojecten die een 
alternatief bieden voor deze ethisch 
omstreden technologieën, bijvoorbeeld 
onderzoek met volwassen stamcellen en 
navelstreng-stamcellen, behandeling van 
vruchtbaarheidsproblemen zonder het 
creëren van overtollige embryo's, 
genetische tests in verband met de therapie.

- onderzoeksactiviteiten die in alle lidstaten 
verboden zijn,
- onderzoeksactiviteiten die moeten worden 
uitgevoerd in een lidstaat waar dergelijk 
onderzoek verboden is.

Or. en

Motivering

Dit amendement is al eerder in dezelfde formulering ingediend voor het kaderprogramma. 
Deze kwestie moet worden opgelost in het kaderprogramma, maar ter wille van de 
samenhang wordt het amendement ook voor de specifieke programma's ingediend.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 187
Artikel 4, lid 3, streepje 1 bis (nieuw)

- onderzoek aan embryo's en embryonale 
stamcellen dat in verschillende lidstaten is 
verboden uit mensenrechtenoverwegingen 
en vanwege constitutionele beginselen,

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 188
Artikel 4, lid 3, streepje 2
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- onderzoeksactiviteiten die moeten worden 
uitgevoerd in een lidstaat waar dergelijk 
onderzoek verboden is.

- onderzoeksprojecten die in strijd zijn met 
het subsidiariteitsbeginsel en de menselijke 
waardigheid en kunnen leiden tot 
commercialisering van het menselijk 
lichaam, in het bijzonder dat van de vrouw.

Or. en

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 189
Artikel 6, lid 3

3. Het werkprogramma specificeert de 
criteria voor de evaluatie van voorstellen 
voor acties onder contract in het kader van 
de financieringssystemen, en voor de 
selectie van projecten. De criteria zijn 
excellentie, impact en uitvoering, en binnen 
dit kader kunnen in het werkprogramma 
bepaalde eisen, wegingen en drempels 
worden gespecificeerd of aangevuld.

3. Het werkprogramma specificeert de 
criteria voor de evaluatie van voorstellen 
voor acties onder contract in het kader van 
de financieringssystemen, en voor de 
selectie van projecten, met erkenning van 
de verenigbaarheid van de deelneming van 
onderzoekers en onderzoeksgroepen aan 
nationale en Europese programma's 
tegelijk. De criteria zijn excellentie, impact 
en uitvoering, en binnen dit kader kunnen in 
het werkprogramma bepaalde eisen, 
wegingen en drempels worden 
gespecificeerd of aangevuld.

Or. es

Motivering

Ter verbetering van de Europese Onderzoeksruimte moeten onderzoeksgroepen een aanvraag 
gelijktijdig op nationaal en internationaal niveau kunnen indienen, zonder dat dit uitsluiting 
van een van beide betekent.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 190
Artikel 6, lid 3

3. Het werkprogramma specificeert de 
criteria voor de evaluatie van voorstellen 
voor acties onder contract in het kader van 
de financieringssystemen, en voor de 
selectie van projecten. De criteria zijn 
excellentie, impact en uitvoering, en binnen
dit kader kunnen in het werkprogramma 

3. Het werkprogramma specificeert de 
criteria voor de evaluatie van voorstellen 
voor acties onder contract in het kader van 
de financieringssystemen, en voor de 
selectie van projecten. De criteria zijn 
wetenschappelijke en technologische 
excellentie, impact op de economische en 
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bepaalde eisen, wegingen en drempels 
worden gespecificeerd of aangevuld.

sociale ontwikkeling en kwaliteit en 
doeltreffendheid bij de uitvoering, met 
inbegrip van een doeltreffend gebruik van 
de middelen. Binnen dit kader kunnen in het 
werkprogramma bepaalde eisen, wegingen 
en drempels worden gespecificeerd of 
aangevuld.

Or. es

Motivering

Dient ter verduidelijking. In het oorspronkelijke amendement (nr. 17) stond 
"wetenschappelijke en technische excellentie" in plaats van "technologische".

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 191
Artikel 7, lid 2

2. De procedure van artikel 8, lid 2, is van 
toepassing voor de vaststelling van:

2. De procedure van artikel 8, lid 2, is van
toepassing voor de vaststelling van de 
volgende maatregelen:

a) het werkprogramma bedoeld in artikel 6, 
lid 1;

a) opstellen en bijwerken van het 
werkprogramma bedoeld in artikel 6, lid 1, 
inclusief de instrumenten die worden 
gebruikt op basis van de prioriteiten, latere 
aanpassingen van het gebruik, de inhoud 
van de uitnodigingen en toepasselijke 
criteria voor selectie en evaluatie.

b) iedere aanpassing van de indicatieve 
verdeling van het bedrag zoals vastgesteld 
in bijlage II.

b) goedkeuring voor de financiering van:.

(i) OTO-acties met betrekking tot 
netwerken van excellentie en geïntegreerde 
projecten;
(ii) OTO-acties op de volgende gebieden:
- gezondheid,
- voedsel, landbouw en biotechnologie,
- nanowetenschappen, nanotechnologieën, 
technologieën;
b bis) vaststellen van criteria voor de 
externe evaluatie die wordt genoemd in 
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artikel 7 van het kaderprogramma.
b ter) eventuele aanpassingen van de 
indicatieve verdeling van het bedrag in 
bijlage II.

Or. en

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 192
Artikel 8, lid 5

5. De Commissie licht het comité regelmatig 
in over het algemene verloop van de 
uitvoering van het specifiek programma, en 
verstrekt het informatie over alle op grond 
van dit programma gefinancierde OTO-
acties.

5. De Commissie houdt bij de goedkeuring 
van de verschillende projecten rekening 
met het comité en licht dit regelmatig in 
over het algemene verloop van de uitvoering 
van het specifiek programma, en verstrekt 
het informatie over alle op grond van dit 
programma gefinancierde OTO-acties.

Or. es

Motivering

De rol van de comités van beheer bij de goedkeuring van de projecten moet worden vermeld. 
De lidstaten moeten zich mede verantwoordelijk voelen voor het welslagen van de 
programma's en moeten daarom bij de goedkeuring worden betrokken.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 193
Bijlage I, alinea 3, punt 6

(6) Milieu (inclusief klimaatverandering); (6) Milieu (inclusief klimaatverandering en 
natuurrampen);

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat in het thematische gebied "Milieu" van het specifieke programma 
Samenwerking bijzondere nadruk wordt gelegd op natuurrampen, daar deze steeds meer 
voorkomen en er oplossingen en efficiënte antwoorden gevonden moeten worden.
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Amendement ingediend door Jan Christian Ehler en Angelika Niebler

Amendement 194
Bijlage I, alinea 3, punten 9 en 9 bis (nieuw)

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

Or. de

Motivering

Hoewel veiligheid en ruimtevaart met elkaar samenhangen, moeten ze als twee afzonderlijke 
thema's behandeld worden.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 195
Bijlage I, alinea 5

Er wordt terdege rekening gehouden met
het beginsel van duurzame ontwikkeling en 
gendergelijkheid. Bovendien wordt er in het 
kader van de activiteiten van dit specifiek 
programma voorzover relevant nagedacht 
over de ethische, sociale, juridische en 
bredere culturele aspecten van het te 
verrichten onderzoek en de potentiële 
toepassingen ervan, alsmede over de sociaal-
economische effecten van wetenschappelijke 
en technologische ontwikkeling en foresight.

In het zevende kaderprogramma moet het 
beginsel van wetenschappelijke en 
technologische excellentie steeds aanwezig 
zijn. Bovendien wordt er in het kader van de 
activiteiten van dit specifiek programma 
voorzover relevant nagedacht over de 
ethische, sociale, juridische en bredere 
culturele aspecten van het te verrichten 
onderzoek en de potentiële toepassingen 
ervan, alsmede over de sociaal-economische 
effecten van wetenschappelijke en 
technologische ontwikkeling en foresight.

Or. en

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 196
Bijlage I, alinea 5

Er wordt terdege rekening gehouden met het 
beginsel van duurzame ontwikkeling en 
gendergelijkheid. Bovendien wordt er in het 
kader van de activiteiten van dit specifiek 
programma voorzover relevant nagedacht 

Er wordt terdege rekening gehouden met het 
beginsel van duurzame ontwikkeling, 
toegankelijkheid en gendergelijkheid. 
Bovendien wordt er in het kader van de 
activiteiten van dit specifiek programma 
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over de ethische, sociale, juridische en 
bredere culturele aspecten van het te 
verrichten onderzoek en de potentiële 
toepassingen ervan, alsmede over de sociaal-
economische effecten van wetenschappelijke 
en technologische ontwikkeling en foresight.

voorzover relevant nagedacht over de 
ethische, sociale, juridische en bredere 
culturele aspecten van het te verrichten 
onderzoek en de potentiële toepassingen 
ervan, alsmede over de sociaal-economische 
effecten van wetenschappelijke en 
technologische ontwikkeling en foresight.

Or. en

Motivering

In het specifieke programma "Samenwerking" moet toegankelijkheid hetzelfde gewicht krijgen 
als duurzame ontwikkeling en gendergelijkheid, zodat onderzoek wordt bevorderd dat van het 
begin af aan oog heeft voor de behoeften van alle categorieën mensen die problemen hebben 
met toegankelijkheid (ouderen, gehandicapten, moeders met kinderwagens, toeristen, enz).

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz en Caroline Lucas

Amendement 197
Bijlage I, titel, "Multidisciplinair en interthematisch onderzoek, inclusief gezamenlijke 

uitnodigingen", alinea 1, inleidende formule

Er wordt vooral aandacht besteed aan 
prioritaire wetenschappelijke gebieden die 
interthematisch zijn zoals mariene 
wetenschappen en technologieën. 
Multidisciplinariteit wordt gestimuleerd 
door gezamenlijke interthematische 
benaderingen van onderwerpen op het 
gebied van onderzoek en technologie die 
relevant zijn voor meer dan één thema. 
Dergelijke interthematische benaderingen 
worden onder meer geïmplementeerd via:

Er wordt vooral aandacht besteed aan 
prioritaire wetenschappelijke gebieden die 
interthematisch zijn zoals mariene 
wetenschappen en technologieën, 
milieuhygiëne, groene engineering en 
chemie, onderzoek naar 
participatieprocessen en vredesonderzoek. 

Or. en

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 198
Bijlage I, titel, "Multidisciplinair en interthematisch onderzoek, inclusief gezamenlijke 

uitnodigingen", alinea 1, inleidende formule

Er wordt vooral aandacht besteed aan 
prioritaire wetenschappelijke gebieden die 
interthematisch zijn zoals mariene 

Er wordt vooral aandacht besteed aan 
prioritaire wetenschappelijke gebieden die 
interthematisch zijn zoals mariene 
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wetenschappen en technologieën. 
Multidisciplinariteit wordt gestimuleerd 
door gezamenlijke interthematische 
benaderingen van onderwerpen op het 
gebied van onderzoek en technologie die 
relevant zijn voor meer dan één thema. 
Dergelijke interthematische benaderingen 
worden onder meer geïmplementeerd via:

wetenschappen en technologieën. 
Multidisciplinariteit wordt gestimuleerd 
door gezamenlijke interthematische 
benaderingen van onderwerpen op het 
gebied van onderzoek en technologie die 
relevant zijn voor meer dan één thema. 
Indien mogelijk opent dit programma de 
weg voor taakgerichte projecten op het 
gebied van meer dan één thematische 
prioriteit. Dergelijke interthematische
benaderingen worden onder meer 
geïmplementeerd via:

Or. en

Motivering

Het samenwerkingsprogramma moet flexibeler worden, zodat ook de financiering van 
projecten op het gebied van meer dan één thema makkelijker wordt. Bij de ontwikkeling van 
een nieuwe auto zijn bijvoorbeeld de thema's vervoer, energie, ICT en nieuwe 
productietechnologieën betrokken. Dit soort multidisciplinair onderzoek moet actief worden 
aangemoedigd.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 199
Bijlage I, titel, "Multidisciplinair en interthematisch onderzoek, inclusief gezamenlijke 

uitnodigingen", alinea 1

Er wordt vooral aandacht besteed aan 
prioritaire wetenschappelijke gebieden die 
interthematisch zijn zoals mariene 
wetenschappen en technologieën. 
Multidisciplinariteit wordt gestimuleerd 
door gezamenlijke interthematische 
benaderingen van onderwerpen op het 
gebied van onderzoek en technologie die 
relevant zijn voor meer dan één thema. 
Dergelijke interthematische benaderingen 
worden onder meer geïmplementeerd via:

Er wordt vooral aandacht besteed aan 
prioritaire wetenschappelijke gebieden die 
interthematisch zijn. Multidisciplinariteit 
wordt gestimuleerd door gezamenlijke 
interthematische benaderingen van 
onderwerpen op het gebied van onderzoek 
en technologie die relevant zijn voor meer 
dan één thema. Dergelijke interthematische 
benaderingen worden onder meer 
geïmplementeerd via:

- Gebruik van gezamenlijke uitnodigingen 
voor bepaalde thema's voorzover een 
onderzoeksonderwerp duidelijk relevant is 
voor de activiteiten in het kader van elk van 
de respectieve thema's;

- Gebruik van gezamenlijke uitnodigingen 
voor bepaalde thema's voorzover een 
onderzoeksonderwerp duidelijk relevant is 
voor de activiteiten in het kader van één van 
de andere thema's;

- Speciale nadruk binnen de activiteit - Speciale nadruk binnen de activiteit 
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"opkomende behoeften" op interdisciplinair 
onderzoek;

"opkomende behoeften" op interdisciplinair 
onderzoek;

- Inschakelen van externe advisering door 
een beroep op een brede waaier van 
disciplines en achtergronden bij het 
opstellen van het werkprogramma;

- Inschakelen van advisering door 
onderzoekers met een erkende reputatie 
met een beroep op een brede waaier van 
disciplines en achtergronden bij het 
opstellen van het werkprogramma;

- Beleidsrelevant onderzoek door te zorgen 
voor coherentie met het EU-beleid; 

- Beleidsrelevant onderzoek door te zorgen 
voor coherentie met het EU-beleid; 

Or. es

Motivering

De bevordering van interdisciplinair onderzoek moet al bij de gezamenlijke uitnodigingen 
beginnen, waarbij niet alle thematische gebieden betrokken hoeven te worden. De externe 
advisering bij de opstelling van het werkprogramma moet geschieden door deskundigen met 
een internationaal erkende reputatie op de terreinen waarover zij advies geven.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 200
Bijlage I, titel, "Aanpassing aan zich ontwikkelende behoeften en kansen", alinea 1

Er wordt voor gezorgd dat de thema's 
industrieel relevant blijven door onder 
andere te steunen op de werkzaamheden van 
de verschillende "Europese 
Technologieplatforms". Dit specifiek 
programma draagt daardoor bij tot de 
uitvoering van de strategische 
onderzoeksagenda's die door de Europese 
Technologieplatforms worden opgesteld en 
ontwikkeld voorzover deze echte Europese 
toegevoegde waarde hebben. De in 
beschikbare strategische onderzoeksagenda's 
aangewezen brede onderzoeksbehoeften 
komen reeds goed tot uitdrukking in de 
hierboven vastgestelde negen thema's. De 
meer gedetailleerde integratie van hun 
technische inhoud zal nadien tot uiting 
komen bij de formulering van het 
gedetailleerde werkprogramma voor 
specifieke uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen.

Er wordt voor gezorgd dat de thema's 
industrieel relevant blijven en de industrie 
eraan deelneemt door onder andere te 
steunen op de werkzaamheden van de 
verschillende "Europese 
Technologieplatforms". Dit specifiek 
programma draagt daardoor samen met de 
bijdragen van de industrie bij tot de 
uitvoering van de strategische 
onderzoeksagenda's die door de Europese 
Technologieplatforms worden opgesteld en 
ontwikkeld voorzover deze echte Europese 
toegevoegde waarde hebben. De in 
beschikbare strategische onderzoeksagenda's 
aangewezen brede onderzoeksbehoeften 
komen reeds goed tot uitdrukking in de 
hierboven vastgestelde negen thema's. De 
meer gedetailleerde integratie van hun 
technische inhoud zal nadien tot uiting 
komen bij de formulering van het 
gedetailleerde werkprogramma voor 
specifieke uitnodigingen tot het indienen van 
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voorstellen.

Or. es

Motivering

Het belang van de Europese Technologieplatforms is gelegen in de mogelijkheid de 
inspanningen te bundelen.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 201
Bijlage I, titel, "Aanpassing aan zich ontwikkelende behoeften en kansen", alinea 1

Er wordt voor gezorgd dat de thema's 
industrieel relevant blijven door onder 
andere te steunen op de werkzaamheden van 
de verschillende "Europese 
Technologieplatforms". Dit specifiek 
programma draagt daardoor bij tot de 
uitvoering van de strategische 
onderzoeksagenda's die door de Europese 
Technologieplatforms worden opgesteld en 
ontwikkeld voorzover deze echte Europese 
toegevoegde waarde hebben. De in 
beschikbare strategische onderzoeksagenda's 
aangewezen brede onderzoeksbehoeften 
komen reeds goed tot uitdrukking in de 
hierboven vastgestelde negen thema's. De 
meer gedetailleerde integratie van hun 
technische inhoud zal nadien tot uiting 
komen bij de formulering van het 
gedetailleerde werkprogramma voor 
specifieke uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen.

Er wordt voor gezorgd dat de thema's 
industrieel relevant blijven door onder 
andere te steunen op de werkzaamheden van 
de verschillende "Europese 
Technologieplatforms". Dit specifiek 
programma draagt daardoor bij tot de 
uitvoering van de strategische 
onderzoeksagenda's die door de Europese 
Technologieplatforms worden opgesteld en 
ontwikkeld voorzover deze echte Europese 
toegevoegde waarde hebben. De in 
beschikbare strategische onderzoeksagenda's 
aangewezen brede onderzoeksbehoeften 
komen reeds goed tot uitdrukking in de 
hierboven vastgestelde negen thema's. De 
meer gedetailleerde integratie van hun 
technische inhoud zal nadien tot uiting 
komen bij de formulering van het 
gedetailleerde werkprogramma voor 
specifieke uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen. Hierbij worden niet-
gouvernementele organisaties (NGO's) en 
andere niet-industriële belanghebbenden 
geraadpleegd. In aanvulling op de 
bestaande Europese Technologieplatforms 
zal de Commissie een Europees platform 
voor sociale innovatie opzetten dat onder 
NGO-leiding maatschappelijke 
organisaties, onderzoekinstellingen en 
regelgevingsinstanties op Europees niveau 
bijeenbrengt om een onderzoekagenda op 
te stellen en bij te dragen tot het op gang 
komen van participatieprocessen.



PE 374.083v01-00 16/97 AM\614619NL.doc

NL

Or. en

Motivering

De inschakeling van het maatschappelijk middenveld draagt bij aan een betere wetgeving.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 202
Bijlage I, titel, "Aanpassing aan zich ontwikkelende behoeften en kansen", alinea 2

Er wordt eveneens voor gezorgd dat de 
thema's relevant blijven voor de formulering, 
uitvoering en beoordeling van het EU-beleid 
en de EU-regelgeving. Het betreft hier 
beleidsgebieden zoals gezondheid, 
veiligheid, consumentenbescherming, 
energie, milieu, ontwikkelingshulp, visserij, 
maritieme aangelegenheden, landbouw, 
gezondheid en welzijn van dieren, vervoer, 
onderwijs en opleiding, 
informatiemaatschappij en media, 
werkgelegenheid, sociale zaken, cohesie, en 
justitie en binnenlandse zaken naast 
prenormatief en conormatief onderzoek dat 
relevant is voor het verbeteren van de 
kwaliteit van normen en de uitvoering ervan. 
In deze context kan een rol zijn weggelegd 
voor platforms die stakeholders en de 
onderzoekswereld samenbrengen om na te 
denken over strategische 
onderzoeksagenda's welke relevant zijn voor 
terreinen van sociaal, milieu- of ander 
beleid.

Er wordt eveneens voor gezorgd dat de 
thema's relevant blijven voor de formulering, 
uitvoering en beoordeling van het EU-beleid 
en de EU-regelgeving. Het betreft hier 
beleidsgebieden zoals gezondheid, 
veiligheid, consumentenbescherming, 
energie, milieu, ontwikkelingshulp, visserij, 
maritieme aangelegenheden, landbouw, 
gezondheid en welzijn van dieren, vervoer, 
onderwijs en opleiding, 
informatiemaatschappij en media, 
werkgelegenheid, sociale zaken, cohesie, en 
justitie en binnenlandse zaken naast 
prenormatief en conormatief onderzoek dat 
relevant is voor het verbeteren van 
interoperabiliteit en concurrentie door de 
kwaliteit van normen en de uitvoering ervan. 
In deze context kan een rol zijn weggelegd 
voor platforms die stakeholders en de 
onderzoekswereld samenbrengen om na te 
denken over strategische 
onderzoeksagenda's welke relevant zijn voor 
terreinen van sociaal, milieu- of ander 
beleid.

Or. en

Motivering

De normen moeten interoperabel zijn om de concurrentie te vergroten.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 203
Bijlage I, titel, "Aanpassing aan zich ontwikkelende behoeften en kansen", punt 1, inleidende 
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formule

• Opkomende behoeften: via specifieke 
steun voor onderzoeksvoorstellen die gericht 
zijn op het vaststellen of verder verkennen, 
op een gegeven gebied en/of op het raakvlak 
van verschillende disciplines, van nieuwe 
wetenschappelijke en technologische 
kansen, met name in verband met een 
potentieel voor belangrijke doorbraken. Een 
en ander wordt gerealiseerd via:

• Opkomende behoeften: via specifieke 
steun voor onderzoeksvoorstellen die gericht 
zijn op het vaststellen of verder verkennen, 
op een gegeven gebied en/of op het raakvlak 
van verschillende disciplines, van nieuwe 
wetenschappelijke en technologische 
kansen, met name in verband met een 
potentieel voor belangrijke doorbraken of 
directe toepassingen. Een en ander wordt 
gerealiseerd via:

Or. en

Motivering

Wij moeten ervoor zorgen dat mogelijkheden voor innovatieve toepassingen van de 
wetenschappelijke en technologische kennis onmiddellijk worden benut zodra ze uit het 
lopende onderzoek naar voren komen, zonder dat het onderzoekproject eerst afgerond moet 
zijn.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 204
Bijlage I, titel, "Aanpassing aan zich ontwikkelende behoeften en kansen", punt 1, streepje 1

- Open, "bottom up" onderzoek betreffende 
onderwerpen die door de onderzoekers zelf 
worden aangewezen om nieuwe 
wetenschappelijke en technologische kansen 
te ontwikkelen ("Adventure" acties) of om 
nieuwe ontdekkingen of recentelijk 
waargenomen verschijnselen te beoordelen 
die op risico's of problemen voor de 
maatschappij kunnen duiden ("Insight" 
acties);

- Open, "bottom up" onderzoek betreffende 
onderwerpen die door de onderzoekers zelf 
worden aangewezen om nieuwe 
wetenschappelijke en technologische kansen 
te ontwikkelen ("Adventure" acties), in een 
vroeg stadium ontwikkelingen en trends 
met belangrijke toepassingskansen 
("Foresight" acties) te signaleren of om 
nieuwe ontdekkingen of recentelijk 
waargenomen verschijnselen te beoordelen 
die op risico's of problemen voor de 
maatschappij kunnen duiden ("Insight" 
acties);

Or. en

Motivering

Onderzoeksactiviteiten met een verkennend karakter worden steeds belangrijker omdat 
onderzoekers steeds meer oog hebben voor de bredere context en de mogelijke risico's en 
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gevolgen van hun onderzoek. Strategisch denken door onderzoekers op "bottom-up" niveau
moet aangemoedigd worden, omdat vroegtijdige waarneming van toekomstige 
wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en mogelijke toepassingen de EU een 
enorm concurrentievoordeel zal verschaffen.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 205
Bijlage I, titel, "Verspreiding, kennisoverdracht en bredere betrokkenheid", alinea 1, streepje 

3

- Specifieke verspreidingsacties waarbij de 
verspreiding van resultaten van een waaier 
van projecten, inclusief projecten uit vorige 
kaderprogramma's en andere 
onderzoeksprogramma's, proactief wordt 
benaderd, en wordt gemikt op een potentiële 
gebruikersgroep van specifieke sectoren of 
groepen stakeholders;

- Specifieke verspreidingsacties waarbij de 
verspreiding van resultaten van een waaier 
van projecten, inclusief projecten uit vorige 
kaderprogramma's en andere 
onderzoeksprogramma's, proactief wordt 
benaderd, en wordt gemikt op specifieke 
sectoren of groepen stakeholders, met
bijzondere nadruk op potentiële gebruikers 
en docenten op pre-universitair niveau;

Or. es

Motivering

Om de belangstelling voor een toekomst als onderzoeker te vergroten moeten de 
wetenschappelijk resultaten worden verspreid onder die personen die deze beroepskeuze 
bevorderen of juist bemoeilijken: de docenten in het lager en middelbaar onderwijs.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 206
Bijlage I, titel, "Verspreiding, kennisoverdracht en bredere betrokkenheid", alinea 1, streepje 

5

- CORDIS-diensten ter bevordering van de 
verspreiding van de verworven kennis en de 
benutting van de onderzoeksresultaten;

- CORDIS-diensten ter bevordering van de 
gebruikersvriendelijke verspreiding van de 
verworven kennis en de benutting van de 
onderzoeksresultaten;

Or. es

Motivering

CORDIS moet, als communicatiekanaal van de Commissie, makkelijk toegankelijk voor de 
gebruiker zijn.
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Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 207
Bijlage I, titel, "Verspreiding, kennisoverdracht en bredere betrokkenheid", alinea 1, 

streepje 6

- Initiatieven ter bevordering van de dialoog 
en discussie over wetenschappelijke 
kwesties en onderzoeksresultaten met een 
breder publiek buiten de onderzoekswereld.

- Initiatieven ter bevordering van de dialoog 
en discussie over wetenschappelijke 
kwesties en onderzoeksresultaten met een 
breder publiek buiten de onderzoekswereld, 
onder meer door de benutting van 
onderzoek ten behoeve van 
maatschappelijke organisaties.

Or. en

Motivering

Als maatschappelijke organisaties de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van 
wetenschappelijke kennis, zal het publiek nieuwe technologieën makkelijker aanvaarden en 
begrijpen.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 208
Bijlage I, titel "KMO-deelname"

De optimale deelname van kleine en 
middelgrote ondernemingen (KMO's) wordt 
interthematisch vergemakkelijkt door met 
name verbeterde financiële en 
administratieve procedures en meer 
flexibiliteit bij het kiezen van het geschikte 
financieringssysteem. Voorts worden de 
onderzoeksbehoeften en het potentieel van 
KMO's terdege in aanmerking genomen bij 
de inhoudelijke ontwikkeling van de 
thematische gebieden van dit specifiek 
programma, en worden gebieden die van 
speciaal belang zijn voor KMO's 
aangewezen in het werkprogramma. Het 
specifiek programma "Capaciteiten" voorziet 
in specifieke acties ter ondersteuning van 
onderzoek ten behoeve van KMO's of KMO-
associaties. Acties ter bevordering van 
KMO-deelname voor het hele 

De optimale deelname van kleine en 
middelgrote ondernemingen (KMO's) wordt 
interthematisch vergemakkelijkt door met 
name verbeterde financiële en 
administratieve procedures, meer flexibiliteit 
bij het kiezen van het geschikte 
financieringssysteem en specifieke 
maatregelen ter bevordering van hun 
doeltreffende deelname. Voorts worden de 
onderzoeksbehoeften en het potentieel van 
KMO's, inclusief die waar technologie een 
minder belangrijke rol speelt en 
traditionele sectoren, terdege in aanmerking 
genomen bij de inhoudelijke ontwikkeling 
van de thematische gebieden van dit 
specifiek programma. In het 
werkprogramma en in het kader van een 
geïntegreerde strategie ter bevordering van 
de deelname van KMO's worden daartoe 
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kaderprogramma worden gefinancierd op 
grond van het programma 
Concurrentievermogen en innovatie.

concrete maatregelen aangewezen, met 
inbegrip van de publicatie van op hun 
specifieke behoeften toegesneden 
uitnodigingen, alsook gebieden die van 
speciaal belang zijn voor KMO's. Het 
specifiek programma "Capaciteiten" voorziet 
in specifieke acties ter ondersteuning van 
onderzoek ten behoeve van KMO's of KMO-
associaties. Deze acties vullen elkaar aan 
en worden gecoördineerd met acties in het 
kader van het programma 
Concurrentievermogen en innovatie ter 
bevordering van KMO-deelname voor het 
hele kaderprogramma.

Or. en

Motivering

Correctie van het eerdere amendement 30 om ook traditionele sectoren op te nemen.

Amendement ingediend door Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera Madurell, 
Catherine Trautmann, Britta Thomsen en Eluned Morgan

Amendement 209
Bijlage I, titel "KMO-deelname", alinea 1 bis (nieuw)

Er moet vooral worden gezorgd voor een 
adequate deelneming van KMO's, met 
name door ernaar te streven ten minste 
15% van de middelen van dit specifieke 
programma te besteden voor KMO's. Om 
dit streefcijfer te halen wordt de 
deelneming van KMO's bevorderd door 
strategische projecten of clusters rond 
prioritaire thema's of projecten voor 
technologieplatforms. Bij de financiering 
van projecten waarbij KMO's betrokken 
zijn, wordt gestreefd naar maximale 
bijdragen van alle communautaire 
instellingen, ook de Europese 
Investeringsbank (EIB) en het Europees 
Investeringsfonds (EIF).

Or. en

(Dit amendement vervangt AM 368 van het ontwerpverslag van Jerzy Buzek over het Zevende 
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Kaderprogramma)

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 210
Bijlage I, titel "Ethische aspecten", alinea 1

Tijdens de uitvoering van dit specifiek 
programma en in de daaruit voortvloeiende 
onderzoeksactiviteiten moeten de 
fundamentele ethische beginselen in acht 
worden genomen. Deze omvatten onder 
meer de beginselen die zijn neergelegd in 
het Handvest van de grondrechten van de 
EU, inclusief de beginselen van bescherming 
van de menselijke waardigheid en het 
menselijk leven, de bescherming van 
persoonsgegevens en de persoonlijke 
levenssfeer alsmede de bescherming van 
dieren en het milieu, overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht en de recentste versies 
van relevante internationale 
overeenkomsten, richtsnoeren en 
gedragscodes, bv. de Verklaring van 
Helsinki, het Verdrag inzake de rechten van 
de mens en de biogeneeskunde van de Raad 
van Europa, op 4 april 1997 ondertekend in 
Oviedo, en de aanvullende protocollen 
ervan, het VN-verdrag inzake de rechten van 
het kind, de Universele Verklaring inzake 
het menselijk genoom en de mensenrechten 
van de UNESCO, het VN-Verdrag inzake 
biologische en toxinewapens (BTWC), het 
Internationaal Verdrag inzake 
plantgenetische bronnen voor voedsel en 
landbouw, en de relevante resoluties van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Tijdens de uitvoering van dit specifiek 
programma en in de daaruit voortvloeiende 
onderzoeksactiviteiten moeten de 
fundamentele ethische beginselen in acht 
worden genomen. Deze omvatten onder 
meer de beginselen die zijn neergelegd in 
het Handvest van de grondrechten van de 
EU, inclusief de beginselen van bescherming 
van de menselijke waardigheid en het 
menselijk leven, de bescherming van 
persoonsgegevens en de persoonlijke 
levenssfeer alsmede de bescherming van 
dieren en het milieu, overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht en de recentste versies 
van relevante internationale 
overeenkomsten, richtsnoeren en 
gedragscodes, bv. de Verklaring van 
Helsinki, het Verdrag inzake de rechten van 
de mens en de biogeneeskunde van de Raad 
van Europa, op 4 april 1997 ondertekend in
Oviedo, en de aanvullende protocollen 
ervan, het VN-verdrag inzake de rechten van 
het kind, de Universele Verklaring inzake 
het menselijk genoom en de mensenrechten 
van de UNESCO, het VN-Verdrag inzake 
biologische en toxinewapens (BTWC), het 
Internationaal Verdrag inzake 
plantgenetische bronnen voor voedsel en 
landbouw, en de relevante resoluties van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de 
resoluties van het Europees Parlement van 
10 maart 2005 over handel in menselijke 
eicellen1 en van 26 oktober 2005 over
octrooien op biotechnologische 
uitvindingen2 alsmede de in de landen waar 
de betreffende onderzoeksprojecten worden 
uitgevoerd geldende wetten en regelingen.
__________
1 PB C 320 van 15.12.2005, blz. 251.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0407.
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Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 211
Bijlage I, titel "Ethische aspecten", alinea 2

Verder wordt rekening gehouden met de 
adviezen van de Europese groep van 
adviseurs op het gebied van de ethische 
implicaties van de biotechnologie (1991-
1997) en de adviezen van de Europese 
groep op het gebied van de ethiek in de 
wetenschap en nieuwe technologieën (sinds 
1998).

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Angelika Niebler, Jan Christian Ehler en Herbert Reul

Amendement 212
Bijlage I, titel "Ethische aspecten", alinea 2

Verder wordt rekening gehouden met de 
adviezen van de Europese groep van 
adviseurs op het gebied van de ethische 
implicaties van de biotechnologie (1991-
1997) en de adviezen van de Europese 
groep op het gebied van de ethiek in de 
wetenschap en nieuwe technologieën (sinds 
1998).

schrappen

Or. en

Motivering

De formulering van de Commissie is op één punt te onduidelijk: de verplichting om verslag 
uit te brengen aan het Europees Parlement.

Amendement ingediend door Angelika Niebler, Jan Christian Ehler en Herbert Reul

Amendement 213
Bijlage I, titel "Ethische aspecten", alinea 3
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Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
en gezien de bestaande diversiteit qua 
aanpak in Europa, moeten deelnemers aan 
onderzoeksprojecten zich houden aan de 
bestaande wetgeving, voorschriften en 
ethische normen van de landen waar het 
onderzoek wordt uitgevoerd. In ieder geval 
zijn de nationale bepalingen van toepassing 
en wordt geen onderzoek dat in een 
bepaalde lidstaat of een ander land 
verboden is door communautaire 
financiering ondersteund om in die lidstaat 
of dat land te worden uitgevoerd.

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
en gezien de bestaande diversiteit qua 
aanpak in Europa, moeten deelnemers aan 
onderzoeksprojecten zich houden aan de 
bestaande wetgeving, voorschriften en 
ethische normen van de landen waar het 
onderzoek wordt uitgevoerd. 

Or. en

Motivering

De formulering van de Commissie is op één punt te onduidelijk: de verplichting om verslag 
uit te brengen aan het Europees Parlement.

Amendement ingediend door Angelika Niebler, Jan Christian Ehler en Herbert Reul

Amendement 214
Bijlage I, titel "Ethische aspecten", alinea 4

Voorzover nodig moeten degenen die 
onderzoeksprojecten uitvoeren, voordat zij 
aan de OTO-activiteiten kunnen beginnen, 
toestemming vragen aan de bevoegde 
nationale of plaatselijke ethische comités. 
De Commissie voert tevens systematisch een 
ethische evaluatie uit van voorstellen die 
handelen over ethisch gevoelige kwesties of 
voorzover ethische aspecten niet voldoende 
aan bod zijn gekomen. In bepaalde gevallen 
kan tijdens de uitvoering van een project een 
ethische evaluatie plaatsvinden.

Degenen die onderzoeksprojecten uitvoeren
of daaraan deelnemen, die betrekking 
hebben op ethisch gevoelige onderwerpen, 
zoals analyse van menselijk DNA, 
onderzoek aan personen die niet in staat 
zijn geïnformeerde toestemming te geven, 
onderzoek in verband met het lijden van 
gewervelde dieren, enz. moeten, voordat zij 
aan de OTO-activiteiten kunnen beginnen, 
toestemming vragen aan de bevoegde 
nationale of plaatselijke ethische comités. 
De Commissie voert tevens systematisch een 
ethische evaluatie uit. In bepaalde gevallen 
kan tijdens de uitvoering van een project een 
ethische evaluatie plaatsvinden.

Or. en

Motivering

De formulering van de Commissie is op één punt te onduidelijk: de verplichting om verslag 
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uit te brengen aan het Europees Parlement.

Amendement ingediend door Angelika Niebler, Jan Christian Ehler en Herbert Reul

Amendement 215
Bijlage I, titel "Ethische aspecten", alinea 5

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van deze 
beschikking wordt geen financiering 
verleend voor onderzoeksactiviteiten die 
verboden zijn in alle lidstaten.

De Commissie stelt het Europees Parlement 
en de Raad jaarlijks in kennis van de 
activiteiten op dit gebied en verstrekt hun 
tevens informatie wanneer zij daarom 
verzoeken.

Or. en

Motivering

De formulering van de Commissie is op één punt te onduidelijk: de verplichting om verslag 
uit te brengen aan het Europees Parlement.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 216
Bijlage I, titel "Ethische aspecten", alinea 5 bis (nieuw)

Er moeten nieuwe basiscriteria voor 
wetenschappelijke garanties worden 
vastgesteld en verspreid.

Or. es

Motivering

De economische verplichting die de maatschappij heeft ten aanzien van het onderzoek 
bevordert het vertrouwen in de relevantie van de onderzoekresultaten.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 217
Bijlage I, titel "Gezamenlijke technologie-initiatieven", alinea 1

In een beperkt aantal gevallen 
verantwoorden de reikwijdte van de OTO-
doelstelling en de omvang van de betrokken 

In een beperkt aantal gevallen kunnen de 
reikwijdte van de OTO-doelstelling en de 
omvang van de betrokken middelen het 
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middelen het opzetten van publiek/private 
partnerschappen op lange termijn in de vorm 
van gezamenlijke technologie-initiatieven. 
Deze initiatieven, die overwegend
voortvloeien uit de werkzaamheden van de 
Europese technologieplatforms en 
betrekking hebben op één of een klein aantal 
geselecteerde aspecten van onderzoek op 
hun gebied, combineren investeringen van 
de particuliere sector en nationale en 
Europese openbare financiering, inclusief 
subsidiefinanciering uit het kaderprogramma 
voor onderzoek en leningfinanciering van de 
Europese Investeringsbank. Gezamenlijke 
technologie-initiatieven worden vastgesteld 
op basis van afzonderlijke voorstellen (bv. 
op basis van artikel 171 van het Verdrag).

opzetten van publiek/private 
partnerschappen op lange termijn in de vorm 
van gezamenlijke technologie-initiatieven
verantwoorden. Deze initiatieven, die in 
wezen voortvloeien uit de werkzaamheden 
van de Europese technologieplatforms en 
betrekking hebben op één of een klein aantal 
geselecteerde aspecten van onderzoek op 
hun gebied, moeten een combinatie zijn van
investeringen van de particuliere sector en 
nationale en Europese openbare 
financiering, inclusief kapitaalbijdragen en 
subsidiefinanciering uit het kaderprogramma 
voor onderzoek. De mechanismen van het 
zevende kaderprogramma en van de 
leningfinanciering van de Europese 
Investeringsbank worden zodanig 
gestructureerd dat de deelname van de EIB 
aan gemeenschappelijke ondernemingen 
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van gezamenlijke technologie-initiatieven, 
wordt vergemakkelijkt. Gezamenlijke 
technologie-initiatieven worden vastgesteld 
op basis van afzonderlijke voorstellen (bv. 
op basis van artikel 171 van het Verdrag).

Or. es

Motivering

Dit amendement is wat voorzichtiger geformuleerd dan het eerdere amendement 34.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 218
Bijlage I, titel "Gezamenlijke technologie-initiatieven", alinea 1

In een beperkt aantal gevallen 
verantwoorden de reikwijdte van de OTO-
doelstelling en de omvang van de betrokken 
middelen het opzetten van publiek/private 
partnerschappen op lange termijn in de vorm 
van gezamenlijke technologie-initiatieven. 
Deze initiatieven, die overwegend 
voortvloeien uit de werkzaamheden van de 
Europese technologieplatforms en 
betrekking hebben op één of een klein aantal 

In een beperkt aantal gevallen 
verantwoorden de reikwijdte van de OTO-
doelstelling en de omvang van de betrokken 
middelen het opzetten van publiek/private 
partnerschappen op lange termijn in de vorm 
van gezamenlijke technologie-initiatieven. 
Deze initiatieven, die overwegend 
voortvloeien uit de werkzaamheden van de 
Europese technologieplatforms en 
betrekking hebben op één of een klein aantal 
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geselecteerde aspecten van onderzoek op 
hun gebied, combineren investeringen van 
de particuliere sector en nationale en 
Europese openbare financiering, inclusief 
subsidiefinanciering uit het kaderprogramma 
voor onderzoek en leningfinanciering van de 
Europese Investeringsbank. Gezamenlijke 
technologie-initiatieven worden vastgesteld 
op basis van afzonderlijke voorstellen (bv. 
op basis van artikel 171 van het Verdrag).

geselecteerde aspecten van onderzoek op 
hun gebied, combineren investeringen van 
de particuliere sector en nationale en 
Europese openbare financiering, inclusief 
subsidiefinanciering uit het kaderprogramma
voor onderzoek en leningfinanciering van de 
Europese Investeringsbank. Gezamenlijke 
technologie-initiatieven worden stuk voor 
stuk vastgesteld op basis van afzonderlijke 
voorstellen (bv. op basis van artikel 171 van 
het Verdrag).

Or. es

Motivering

Bij de keuze van de verschillende platforms moet worden nagegaan hoe noodzakelijk elk 
daarvan is.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 219
Bijlage I, titel "Gezamenlijke technologie-initiatieven", alinea 2

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

Gezamenlijke technologie-initiatieven 
worden op open en transparante wijze na 
evaluatie vastgesteld op basis van een reeks 
criteria inclusief:

- Ongeschiktheid van bestaande 
instrumenten om de doelstelling te 
verwezenlijken;

- Toegevoegde waarde van steunverlening 
op Europees niveau;

- Toegevoegde waarde van steunverlening 
op Europees niveau, afgemeten aan de 
excellentie en de synergieën die kunnen 
ontstaan;

- Mate en duidelijkheid van definiëring van 
de na te streven doelstelling;

- Mate en duidelijkheid van definiëring van 
de na te streven doelstelling;

- Hardheid van de financiële en 
middelentoezeggingen van de industrie;

- Hardheid van de financiële en 
middelentoezeggingen van de industrie;

- Omvang van het effect op het industriële 
concurrentievermogen en de groei;

- Omvang van het effect op het industriële 
concurrentievermogen en de groei, inclusief 
de participatie van KMO's;

- Belang van de bijdrage tot bredere 
beleidsdoelstellingen;

- Belang van de bijdrage tot bredere 
beleidsdoelstellingen;
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- Vaststelling van een programma en 
tijdschema voor de opleiding van 
deelnemende onderzoekers;

- Geschiktheid om extra nationale steun aan 
te trekken en een hefboomwerking te hebben 
op de huidige of toekomstige industriële 
financiering;

- Geschiktheid om extra nationale steun aan 
te trekken en een hefboomwerking te hebben 
op de huidige of toekomstige industriële 
financiering;

- Ongeschiktheid van bestaande 
instrumenten om de doelstelling te 
bereiken.

Or. es

Motivering

De gezamenlijke technologie-initiatieven vormen een grote kans voor de samenwerking tussen 
het bedrijfsleven en de overheid.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 220
Bijlage I, titel "Gezamenlijke technologie-initiatieven", alinea 2, streepje 1 bis (nieuw)

- Participatie van het maatschappelijk 
middenveld;

Or. en

Motivering

Participatie van het maatschappelijk middenveld is een middel om tot betere wetgeving te 
komen.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 221
Bijlage I, titel "Gezamenlijke technologie-initiatieven", alinea 4 bis (nieuw)

Om de transparantie en de betrokkenheid 
van alle belanghebbenden, in het bijzonder 
KMO's, te vergroten moeten de activiteiten 
van de technologieplatforms en de 
gezamenlijke technologie-initiatieven 
begeleid worden door duidelijke 
verspreidingsmaatregelen. De verspreiding 
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moet worden gecoördineerd door een 
secretariaat op Europees niveau en in alle 
lidstaten worden uitgevoerd met 
gebruikmaking van de technische kennis 
en de verspreidingsinstrumenten van 
onafhankelijke, erkende wetenschappelijke 
en technische verenigingen zonder 
winstoogmerk die werkzaam zijn op 
nationaal niveau.

Or. en

Motivering

Technologieplatforms en gezamenlijke technologie-initiatieven die met complexe en 
innovatieve concepten werken zijn niet genoeg bekend bij alle actoren in de particuliere 
sector, omdat er nog geen adequaat informatiemiddel bestaat. Om te voorkomen dat dit hun 
doeltreffendheid in gevaar brengt, moeten de acties worden begeleid door een apart orgaan 
voor voorlichting en bijstand dat stoelt op de bestaande kennis van nationale organisaties.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Avril Doyle

Amendement 222
Bijlage I, titel "Coördinatie van niet-communautaire onderzoeksprogramma's", alinea 1

De actie op dit gebied maakt gebruik van 
twee belangrijke instrumenten: het ERA-
NET-systeem en de deelname van de 
Gemeenschap aan gezamenlijk uitgevoerde 
nationale onderzoeksprogramma's (Verdrag 
artikel 169). De actie wordt ook gebruikt 
voor het verhogen van de complementariteit 
en synergie tussen het kaderprogramma en 
activiteiten die worden uitgevoerd in het 
kader van intergouvernementele structuren 
zoals EUREKA, EIROforum en COST. Er 
wordt financiële steun voor de beheers- en 
coördinatieactiviteiten van COST verstrekt 
zodat COST kan blijven bijdragen tot de 
coördinatie en uitwisselingen tussen 
nationaal gefinancierde onderzoeksteams.

De actie op dit gebied maakt gebruik van 
twee belangrijke instrumenten: het ERA-
NET-systeem en de deelname van de 
Gemeenschap aan gezamenlijk uitgevoerde 
nationale onderzoeksprogramma's (Verdrag 
artikel 169). De actie wordt ook gebruikt 
voor het verhogen van de complementariteit 
en synergie tussen het kaderprogramma en 
activiteiten die worden uitgevoerd in het 
kader van intergouvernementele structuren 
zoals EUREKA, EIROforum en COST.
Gezien het belang van de ontwikkeling van 
KMO's voor het concurrentievermogen van 
de EU moet in het EUREKA 
"EUROSTARS" programma van de 
Commissie bijzondere aandacht worden 
besteed aan de bevordering van de 
toegankelijkheid van het onderzoek voor 
high-tech KMO's op basis van artikel 169 
van het Verdrag. Er wordt financiële steun 
voor de beheers- en coördinatieactiviteiten 
van COST verstrekt zodat COST kan blijven 
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bijdragen tot de coördinatie en 
uitwisselingen tussen nationaal 
gefinancierde onderzoeksteams.

Or. en

(Dit amendement vervangt amendement 401 op het ontwerpverslag van Jerzy Buzek over het 
Zevende Kaderprogramma)

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 223
Bijlage I, titel "Coördinatie van niet-communautaire onderzoeksprogramma's", alinea 4, 

streepje 1

- Aan actoren die publieke 
onderzoeksprogramma's uitvoeren een kader 
aan te bieden om de coördinatie van hun 
activiteiten te intensiveren. Een en ander 
omvat steun voor nieuwe ERA-NET's 
alsmede voor het verbreden en verdiepen 
van het bereik van bestaande ERA-NET's, 
b.v. door partnerschapsuitbreiding en 
wederzijdse openstelling van de 
programma's; 

- Aan actoren die publieke 
onderzoeksprogramma's uitvoeren een kader 
aan te bieden om de coördinatie van hun 
activiteiten te intensiveren. Een en ander 
omvat steun voor nieuwe ERA-NET's 
alsmede voor het verbreden en verdiepen 
van het bereik van bestaande ERA-NET's, 
b.v. door een betere verspreiding ervan en 
wederzijdse openstelling van de 
programma's; 

Or. es

Motivering

De opheffing van administratieve belemmeringen en een gedegen opleiding van de personen 
die belast zijn met de uitvoering van de onderzoeksprogramma's, kan  bijdragen tot een 
grotere doelmatigheid bij de toepassing van deze programma's.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 224
Bijlage I, titel "Coördinatie van niet-communautaire onderzoeksprogramma's", alinea 4, 

streepje 2 bis (nieuw)

- bij te dragen tot vereenvoudiging van de 
administratieve formaliteiten en de 
opleiding van nationale, regionale en 
lokale beheerders.

Or. es
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Motivering

De opheffing van administratieve belemmeringen en een gedegen opleiding van de personen 
die belast zijn met de uitvoering van de onderzoeksprogramma's, kan  bijdragen tot een 
grotere doelmatigheid bij de toepassing van deze programma's.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 225
Bijlage I, titel "Coördinatie van niet-communautaire onderzoeksprogramma's", alinea 5

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

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

Or. en

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 226
Bijlage I, titel "Internationale samenwerking", alinea 1

Met de internationale samenwerkingsacties 
wordt ondersteuning gegeven aan een 
internationaal wetenschaps- en 
technologiebeleid dat twee gecorreleerde 
doelstellingen heeft:

Met de internationale samenwerkingsacties 
wordt ondersteuning gegeven aan een 
internationaal wetenschaps- en 
technologiebeleid dat drie gecorreleerde 
doelstellingen heeft:

- De basis leggen voor 
onderzoekactiviteiten en -capaciteiten van 
ontwikkelingslanden, consolideren en 
versterken van de bevoegde organen: 
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universiteiten en openbare en particuliere 
centra voor de opleiding van onderzoekers;

- Ondersteunen en bevorderen van het 
Europese concurrentievermogen via 
strategische onderzoekspartnerschappen met 
derde landen inclusief 
hooggeïndustrialiseerde en opkomende 
economieën op het gebied van wetenschap 
en technologie door de beste wetenschappers 
uit derde landen in dienst te nemen om te 
werken in en met Europa.

- Ondersteunen en bevorderen van het 
Europese concurrentievermogen via 
strategische onderzoekspartnerschappen met 
derde landen inclusief 
hooggeïndustrialiseerde en opkomende 
economieën op het gebied van wetenschap 
en technologie door de beste wetenschappers 
uit derde landen in dienst te nemen om te 
werken in en met Europa.

- Aanpakken, op basis van wederzijds 
belang en wederzijds voordeel, van 
specifieke problemen waarmee derde landen 
geconfronteerd worden of die een mondiaal 
karakter hebben.

- Aanpakken, op basis van wederzijds 
belang en wederzijds voordeel, van 
specifieke problemen waarmee derde landen 
geconfronteerd worden of die een mondiaal 
karakter hebben.

Or. es

Motivering

Consolidering en verbetering van de organen die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek is 
nodig om een geschikt klimaat voor onderzoekers en investeringen te scheppen.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz en Caroline Lucas, namens de 
Verts/ALE-Fractie

Amendement 227
Bijlage I, titel "Internationale samenwerking", alinea 2

Bij het internationale wetenschappelijke 
samenwerkingsbeleid van de EU ligt het 
accent op samenwerking en wordt 
samenwerking ontwikkeld om, rekening 
houdend met de nationale, regionale en 
sociaal-economische context en de 
kennisbasis van partnerlanden, kennis te 
genereren, delen en gebruiken via billijke 
onderzoekspartnerschappen. De strategische 
benadering bestaat erin op basis van 
wederzijds belang en wederzijds voordeel 
het concurrentievermogen van de EU en de 
mondiale duurzame ontwikkeling te 
verhogen via dergelijke partnerschappen 
tussen de EU en derde landen op bilateraal, 
regionaal en mondiaal niveau. Daartoe moet 

Bij het internationale wetenschappelijke 
samenwerkingsbeleid van de EU ligt het 
accent op samenwerking en wordt 
samenwerking ontwikkeld om, rekening 
houdend met de nationale, regionale en 
sociaal-economische context en de 
kennisbasis van partnerlanden, kennis te 
genereren, delen en gebruiken via billijke 
onderzoekspartnerschappen. De strategische 
benadering bestaat erin op basis van 
wederzijds belang en wederzijds voordeel 
het concurrentievermogen van de EU en de 
mondiale duurzame ontwikkeling te 
verhogen via dergelijke partnerschappen 
tussen de EU en derde landen op bilateraal, 
regionaal en mondiaal niveau. Derde landen 
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de rol van de EU als mondiale speler 
eveneens worden bevorderd via multilaterale 
internationale onderzoeksprogramma's. De 
ondersteunde internationale 
samenwerkingsacties houden verband met 
mainstream beleidskwesties om de 
nakoming van de internationale 
verbintenissen van de EU te helpen 
ondersteunen en bij te dragen tot het delen 
van de Europese waarden, 
concurrentiepositie, sociaal-economische 
vooruitgang, milieubescherming en welvaart 
in het kader van de mondiale duurzame 
ontwikkeling.

die in strijd met het EU-recht of de VN-
mensenrechtenverdragen handelen, komen 
echter niet in aanmerking voor deelneming 
aan de Europese Onderzoeksruimte en 
financiering uit hoofde van het 
kaderprogramma. Daartoe moet de rol van 
de EU als mondiale speler eveneens worden 
bevorderd via multilaterale internationale 
onderzoeksprogramma's. De ondersteunde 
internationale samenwerkingsacties houden 
verband met mainstream beleidskwesties om 
de nakoming van de internationale 
verbintenissen van de EU te helpen 
ondersteunen en bij te dragen tot het delen 
van de Europese waarden, 
concurrentiepositie, sociaal-economische 
vooruitgang, milieubescherming en welvaart 
in het kader van de mondiale duurzame 
ontwikkeling.

Or. en

Motivering

Het zou ongepast zijn als EU-geld dat bestemd is voor onderzoek gebruikt wordt voor 
technische en wetenschappelijke steunverlening aan landen die in strijd met de 
mensenrechten handelen. Wetenschappers en onderzoekers uit verschillende lidstaten hebben 
herhaaldelijk de wens uitgesproken dat de EU dit vastlegt.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 228
Bijlage I, titel "Internationale samenwerking", alinea 3, punt 2

• Specifieke samenwerkingsacties op elk 
thematisch gebied met bepaalde derde 
landen bij wederzijdse belangstelling om 
samen te werken rond bepaalde 
onderwerpen. De aanwijzing van specifieke 
behoeften en prioriteiten hangt nauw samen 
met relevante bilaterale 
samenwerkingsovereenkomsten en met 
lopende multilaterale en biregionale 
dialogen tussen de EU en deze landen of 
groepen van landen. De prioriteiten worden 
aangewezen op basis van de specifieke 
behoeften, het potentieel en het niveau van 

• Specifieke samenwerkingsacties op elk 
thematisch gebied met bepaalde derde 
landen bij wederzijdse belangstelling om 
samen te werken rond bepaalde 
onderwerpen. De aanwijzing van specifieke 
behoeften en prioriteiten hangt nauw samen 
met relevante bilaterale 
samenwerkingsovereenkomsten en met 
lopende multilaterale en biregionale 
dialogen tussen de EU en deze landen of 
groepen van landen. De prioriteiten worden 
aangewezen op basis van de specifieke 
behoeften, het potentieel en het niveau van 
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economische ontwikkeling in de regio of het 
land. Hiertoe worden een internationale 
samenwerkingsstrategie en een 
uitvoeringsplan ontwikkeld met specifieke 
gerichte acties binnen of over de thema's 
heen, bv. op het gebied van gezondheid, 
landbouw, sanitaire voorzieningen, water, 
voedselveiligheid, sociale cohesie, energie, 
milieu, visserij, aquicultuur en natuurlijke 
hulpbronnen, duurzaam economisch beleid 
en informatie- en 
communicatietechnologieën. Deze acties 
fungeren als geprivilegieerde instrumenten 
om uitvoering te geven aan de 
samenwerking tussen de EU en die landen. 
Het gaat met name om acties die gericht zijn 
op het versterken van de 
onderzoekscapaciteiten en 
samenwerkingscapaciteiten van kandidaat-
lidstaten, nabuurlanden en ontwikkelings- en 
opkomende landen. De acties zijn het 
voorwerp van gerichte uitnodigingen en er 
wordt speciale aandacht besteed aan het 
vergemakkelijken van de toegang van 
relevante derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, tot de acties.

economische ontwikkeling in de regio of het 
land. Hiertoe worden een internationale 
samenwerkingsstrategie en een 
uitvoeringsplan ontwikkeld met specifieke 
gerichte acties binnen of over de thema's 
heen, bv. op het gebied van gezondheid, in 
het bijzonder verwaarloosde ziekten,
landbouw, sanitaire voorzieningen, water, 
voedselveiligheid, sociale cohesie, energie, 
milieu, visserij, aquicultuur en natuurlijke 
hulpbronnen, duurzaam economisch beleid 
en informatie- en 
communicatietechnologieën. Deze acties 
fungeren als geprivilegieerde instrumenten 
om uitvoering te geven aan de 
samenwerking tussen de EU en die landen. 
Het gaat met name om acties die gericht zijn 
op het versterken van de 
onderzoekscapaciteiten en 
samenwerkingscapaciteiten van kandidaat-
lidstaten, nabuurlanden en ontwikkelings- en 
opkomende landen. De acties zijn het 
voorwerp van gerichte uitnodigingen en er 
wordt speciale aandacht besteed aan het 
vergemakkelijken van de toegang van 
relevante derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, tot de acties.

Or. en

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 229
Bijlage I, titel "Internationale samenwerking", alinea 3, punt 2

• Specifieke samenwerkingsacties op elk 
thematisch gebied met bepaalde derde 
landen bij wederzijdse belangstelling om 
samen te werken rond bepaalde 
onderwerpen. De aanwijzing van specifieke 
behoeften en prioriteiten hangt nauw samen 
met relevante bilaterale 
samenwerkingsovereenkomsten en met 
lopende multilaterale en biregionale 
dialogen tussen de EU en deze landen of 
groepen van landen. De prioriteiten worden 
aangewezen op basis van de specifieke 

• Specifieke samenwerkingsacties op elk 
thematisch gebied met bepaalde derde 
landen bij wederzijdse belangstelling om 
samen te werken rond bepaalde 
onderwerpen. De aanwijzing van specifieke 
behoeften en prioriteiten hangt nauw samen 
met relevante bilaterale 
samenwerkingsovereenkomsten en met 
lopende multilaterale en biregionale 
dialogen tussen de EU en deze landen of 
groepen van landen. De prioriteiten worden 
aangewezen op basis van wederzijds belang 
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behoeften, het potentieel en het niveau van 
economische ontwikkeling in de regio of het 
land. Hiertoe worden een internationale 
samenwerkingsstrategie en een 
uitvoeringsplan ontwikkeld met specifieke 
gerichte acties binnen of over de thema's 
heen, bv. op het gebied van gezondheid, 
landbouw, sanitaire voorzieningen, water, 
voedselveiligheid, sociale cohesie, energie, 
milieu, visserij, aquicultuur en natuurlijke 
hulpbronnen, duurzaam economisch beleid 
en informatie- en 
communicatietechnologieën. Deze acties 
fungeren als geprivilegieerde instrumenten 
om uitvoering te geven aan de 
samenwerking tussen de EU en die landen. 
Het gaat met name om acties die gericht 
zijn op het versterken van de 
onderzoekscapaciteiten en 
samenwerkingscapaciteiten van kandidaat-
lidstaten, nabuurlanden en ontwikkelings- en 
opkomende landen. De acties zijn het 
voorwerp van gerichte uitnodigingen en er 
wordt speciale aandacht besteed aan het 
vergemakkelijken van de toegang van 
relevante derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, tot de acties.

en wederzijds voordeel en op de specifieke 
behoeften, het potentieel en het niveau van 
economische ontwikkeling in de regio of het 
land. Hiertoe worden een internationale 
samenwerkingsstrategie en een 
uitvoeringsplan ontwikkeld met specifieke 
gerichte acties binnen of over de thema's 
heen, bv. op het gebied van gezondheid, 
landbouw, sanitaire voorzieningen, water, 
voedselveiligheid, sociale cohesie, energie, 
milieu, visserij, aquicultuur en natuurlijke 
hulpbronnen, duurzaam economisch beleid 
en informatie- en 
communicatietechnologieën. Deze acties 
fungeren als geprivilegieerde instrumenten 
om uitvoering te geven aan de 
samenwerking tussen de EU en die landen. 
Behalve acties die het wederzijds belang 
dienen gaat het ook om: acties die gericht 
zijn op het versterken van de 
onderzoekscapaciteiten en 
samenwerkingscapaciteiten van kandidaat-
lidstaten, nabuurlanden en ontwikkelings- en 
opkomende landen. De acties zijn het 
voorwerp van gerichte uitnodigingen en er 
wordt speciale aandacht besteed aan het 
vergemakkelijken van de toegang van 
relevante derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, tot de acties.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat specifieke acties voor internationale samenwerking uit hoofde van 
het specifieke programma "Samenwerking" vooral betrekking hebben op onderzoekgebieden 
die van wederzijds belang zijn voor de EU en derde landen.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 230
Bijlage I, titel "Internationale samenwerking", alinea 3, punt 2

• Specifieke samenwerkingsacties op elk 
thematisch gebied met bepaalde derde 
landen bij wederzijdse belangstelling om 
samen te werken rond bepaalde 

• Specifieke samenwerkingsacties op elk 
thematisch gebied met bepaalde derde 
landen bij wederzijdse belangstelling om 
samen te werken rond bepaalde 
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onderwerpen. De aanwijzing van specifieke 
behoeften en prioriteiten hangt nauw samen 
met relevante bilaterale 
samenwerkingsovereenkomsten en met 
lopende multilaterale en biregionale 
dialogen tussen de EU en deze landen of 
groepen van landen. De prioriteiten worden 
aangewezen op basis van de specifieke 
behoeften, het potentieel en het niveau van 
economische ontwikkeling in de regio of het 
land. Hiertoe worden een internationale 
samenwerkingsstrategie en een 
uitvoeringsplan ontwikkeld met specifieke 
gerichte acties binnen of over de thema's 
heen, bv. op het gebied van gezondheid, 
landbouw, sanitaire voorzieningen, water, 
voedselveiligheid, sociale cohesie, energie, 
milieu, visserij, aquicultuur en natuurlijke 
hulpbronnen, duurzaam economisch beleid 
en informatie- en 
communicatietechnologieën. Deze acties 
fungeren als geprivilegieerde instrumenten 
om uitvoering te geven aan de 
samenwerking tussen de EU en die landen. 
Het gaat met name om acties die gericht zijn 
op het versterken van de 
onderzoekscapaciteiten en 
samenwerkingscapaciteiten van kandidaat-
lidstaten, nabuurlanden en ontwikkelings- en 
opkomende landen. De acties zijn het 
voorwerp van gerichte uitnodigingen en er 
wordt speciale aandacht besteed aan het 
vergemakkelijken van de toegang van 
relevante derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, tot de acties.

onderwerpen. De aanwijzing van specifieke 
behoeften en prioriteiten hangt nauw samen 
met relevante bilaterale 
samenwerkingsovereenkomsten en met 
lopende multilaterale en biregionale 
dialogen tussen de EU en deze landen of 
groepen van landen. De prioriteiten worden 
aangewezen op basis van de specifieke 
behoeften, het potentieel en het niveau van 
economische ontwikkeling in de regio of het 
land. Hiertoe worden een internationale 
samenwerkingsstrategie, inclusief de 
aanwijzing van regionale prioriteiten, en 
een uitvoeringsplan ontwikkeld met 
specifieke gerichte acties binnen of over de 
thema's heen, bv. op het gebied van 
gezondheid, landbouw, sanitaire 
voorzieningen, water, voedselveiligheid, 
sociale cohesie, energie, milieu, visserij, 
aquicultuur en natuurlijke hulpbronnen,
duurzaam economisch beleid en informatie-
en communicatietechnologieën. Deze acties 
fungeren als geprivilegieerde instrumenten 
om uitvoering te geven aan de 
samenwerking tussen de EU en die landen
en regio's. Het gaat met name om acties die 
gericht zijn op het versterken van de 
onderzoekscapaciteiten en 
samenwerkingscapaciteiten van kandidaat-
lidstaten, nabuurlanden en ontwikkelings- en 
opkomende landen. De acties zijn het 
voorwerp van gerichte uitnodigingen en er 
wordt speciale aandacht besteed aan het 
vergemakkelijken van de toegang van 
relevante derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, tot de acties.

Or. fr

Motivering

Er moet een Europese onderzoeksruimte tot stand worden gebracht die openstaat voor de 
wereld. Door de vaststelling van prioriteiten met de nadruk op het regionale niveau kunnen 
specifieke regionale samenwerkingsgebieden worden afgebakend die een thematische 
aanpassing aan de wetenschappelijke capaciteiten mogelijk maken.
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Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 231
Bijlage, titel "Internationale samenwerking", alinea 4 bis (nieuw)

De specifieke activiteiten hebben 
betrekking op de financiering van acties die 
voortvloeien uit de biregionale en bilaterale 
dialogen op onderzoeksterreinen van 
wederzijds belang en voordeel. In het 
zevende kaderprogramma wordt ten minste 
5% van de middelen uitgetrokken voor 
acties op het gebied van internationale 
samenwerking waarvan 3% betrekking 
heeft op de activiteiten die zijn opgenomen 
in dit specifieke programma, gecoördineerd 
met het specifieke programma "mensen". 
Deze middelen worden over het algemeen 
besteed aan onderzoeksactiviteiten in 
landen met lage, lage/gemiddelde en 
gemiddelde inkomensniveaus, met als doel 
de inzet van het zevende kaderprogramma 
voor internationale samenwerking tot 
uitdrukking te brengen. Kredieten die niet 
worden aangewend in het kader van het 
specifieke programma "samenwerking" 
worden bestemd voor de versterking van de
activiteiten van het specifieke programma 
"capaciteiten".
Vaststelling van de O&O-activiteiten op het 
gebied van internationale samenwerking en 
hun regionale context is noodzakelijk bij de 
planning van de eerste fases van het 
zevende kaderprogramma.

Or. es

Motivering

Internationale samenwerking wordt duidelijk gespecificeerd in O&O-overeenkomsten en in 
de verplichtingen van het Verdrag (art. 130 f en 130 g). Internationale samenwerking is een 
horizontaal thema in het specifieke programma "samenwerking", maar heeft eigen 
doelstellingen. Zo moet de inzet van de EU voor internationale samenwerking met derde 
landen (hoofdzakelijk op het gebied van ontwikkeling) in het zevende kaderprogramma 
zichtbaar en tastbaar worden gemaakt. Dit kan worden bereikt door een expliciete afspraak 
in het specifieke programma om ten minste 5% van de financiële middelen voor deze 
doeleinden te waarborgen/te bestemmen. Hieruit zou de intentie blijken om op soortgelijke 
wijze als bij het zesde kaderprogramma samen te werken met geassocieerde landen, 
buurlanden en ontwikkelingslanden enz., via acties van het type INCO (erkend door de 
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internationale gemeenschap).

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 232
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Doelstelling

Verbetering van de gezondheid van de 
burgers van Europa en opvoering van het 
concurrentievermogen van Europese 
industrieën en bedrijven in de 
gezondheidssector, waarbij tevens aandacht 
wordt besteed aan mondiale 
gezondheidsaspecten zoals opkomende 
epidemieën. De nadruk zal liggen op 
translationeel onderzoek (omzetting van 
fundamentele ontdekkingen in klinische 
toepassingen), de ontwikkeling en validering 
van nieuwe therapieën, methoden voor 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie, 
en diagnose-instrumenten en -technologieën, 
alsmede duurzame en efficiënte 
gezondheidszorgstelsels.

Verbetering van de gezondheid van de 
burgers van Europa en bijdrage aan het 
presteren van de Europese 
gezondheidssector, met inbegrip van 
opvoering van het concurrentievermogen 
ervan, waarbij tevens aandacht wordt 
besteed aan mondiale gezondheidsaspecten 
zoals opkomende epidemieën en 
veronachtzaamde ziekten. Onderzoek zal 
gericht zijn op het voorkomen van ziekten 
en de ontwikkeling van doeltreffende 
behandelingen en geneesmiddelen; 
tegelijkertijd moet voor gelijkelijke toegang 
tot resultaten van van overheidswege 
gefinancierd onderzoek worden gezorgd. 
De nadruk zal liggen op translationeel 
onderzoek (omzetting van fundamentele 
ontdekkingen in klinische toepassingen), de 
ontwikkeling en validering van nieuwe 
therapieën, methoden voor 
gezondheidsbevordering en preventie, en 
diagnose-instrumenten en –technologieën, 
alsmede duurzame en efficiënte 
gezondheidszorgstelsels.

Or. en

Motivering

Het programma moet gericht zijn op opvoering van de prestaties van de Europese 
gezondheidssector, en niet alleen op opvoering van het concurrentievermogen van industrieën 
en bedrijven in de gezondheidssector. Speciale aandacht moet worden besteed aan onderzoek 
in het algemeen belang, zoals opkomende epidemieën en veronachtzaamde ziekten (ziekten 
die vooral in arme landen voorkomen en bijgevolg niet onder de onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten van de farmaceutische industrie vallen). Er dient een juist evenwicht 
te worden gevonden tussen onderzoek naar het voorkomen van ziekten en de ontwikkeling van 
doeltreffende behandelingen en geneesmiddelen.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 233
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Benadering, alinea 1
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Door dit onderzoek zullen we een beter 
inzicht krijgen in methoden voor een 
efficiëntere bevordering van een goede 
gezondheid, voor de preventie en 
behandeling van ernstige ziekten en voor de 
verstrekking van gezondheidszorg. Het zal 
helpen bij de integratie van de enorme 
hoeveelheid genomica-gegevens teneinde 
nieuwe kennis en toepassingen binnen de 
geneeskunde en de biotechnologie te 
genereren. Het zal een stimulans vormen 
voor translationeel gezondheidsonderzoek, 
dat van cruciaal belang is om ervoor te 
zorgen dat het biomedisch onderzoek 
praktische voordelen oplevert. Het zal 
Europa in staat stellen een effectievere 
bijdrage te leveren tot internationale 
activiteiten voor de bestrijding van ziekten 
die van mondiaal belang zijn, zoals wordt 
geïllustreerd door het lopende programma 
voor een "Partnerschap voor klinische 
proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden" (EDCTP) voor de 
bestrijding van hiv/aids, malaria en 
tuberculose (artikel 169). Het zal zorgen 
voor een intensivering van onderzoek onder 
impuls van het gezondheidsbeleid op 
Europees niveau en met name de 
vergelijking van de modellen, systemen en 
gegevens in nationale databanken.

Door dit onderzoek zullen we een beter 
inzicht krijgen in methoden voor een 
efficiëntere bevordering van een goede 
gezondheid, voor de preventie en 
behandeling van ernstige ziekten en voor de 
verstrekking van gezondheidszorg. Het is 
met name nodig de behoeften van 
deelpopulaties ter harte te nemen en te 
onderzoeken, met inbegrip van 
gehandicapten, minderheden en 
benadeelde groepen.

Or. en

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 234
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Benadering, alinea 2

Dit onderzoek zal bijdragen tot een 
verbetering van het concurrentievermogen 
van de biotechnologie in de 
gezondheidszorg en de medische 
technologie in Europa, waar de economische 
impulsen vooral van KMO's komen, en de 
farmaceutische industrie. Er wordt met name 
gedacht aan de ondersteuning van een 
Europees technologieplatform voor 
innovatieve geneesmiddelen, dat is bedoeld 
om de knelpunten bij het onderzoek tijdens 

Dit onderzoek zal bijdragen tot een 
verbetering van het concurrentievermogen 
van de biotechnologie in de 
gezondheidszorg en de medische 
technologie in Europa, waar de economische 
impulsen vooral van KMO's komen, en de 
farmaceutische industrie. Er wordt met name 
gedacht aan de ondersteuning van een 
Europees technologieplatform voor 
innovatieve geneesmiddelen - indien dit 
beantwoordt aan de behoeften en 
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het ontwikkelingsproces van 
geneesmiddelen op te lossen. Er zal speciale 
aandacht worden besteed aan de 
overbrugging van de kloof tussen 
onderzoeksactiviteiten en benutting door 
steun te geven voor een "proof of concept"-
fase en klinische validering. Dit onderzoek 
zal ook bijdragen tot de ontwikkeling van 
normen en standaards voor nieuwe 
geavanceerde therapieën (bijvoorbeeld 
regeneratieve geneeskunde) die nodig zijn 
om de EU-industrie te helpen de 
concurrentie met de rest van de wereld aan 
te gaan.

prioriteiten van het publiek - dat is bedoeld 
om de knelpunten bij het onderzoek tijdens 
het ontwikkelingsproces van 
geneesmiddelen op te lossen.

Or. en

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 235
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Benadering, alinea 3 bis (nieuw)

Er wordt rekening gehouden met 
genderaspecten die waar nodig in de 
projecten worden geïntegreerd. 
Risicofactoren, biologische mechanismen, 
oorzaken, klinische verschijnselen, 
gevolgen en behandeling zijn bij ziekten 
vaak verschillend voor vrouwen en 
mannen. Bovendien bestaan er ziekten die 
alleen vrouwen treffen of veelvuldiger 
onder de vrouwelijke dan onder de 
mannelijke bevolking voorkomen (een 
voorbeeld daarvoor is 
fibromyalgie/chronisch 
moeheidsssyndroom, waaraan vrouwen in 
veel grotere getale lijden dan mannen). 
Daarom moet er bij alle binnen dit thema 
gefinancierde activiteiten voor worden 
gezorgd dat een differentiëring van de 
desbetreffende onderzoeksprotocollen, 
methodologieën en analyses van resultaten 
mogelijk wordt gemaakt.

Or. en
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(Dit amendement vervangt amendement 465 op het ontwerpverslag van Jerzy Buzek over het 
zevende kaderprogramma.)

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 236
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Benadering, alinea 4

Twee strategische onderwerpen, namelijk de 
gezondheid van kinderen en de gezondheid 
van de vergrijzende bevolking, zullen in 
onderstaande drie hoofdblokken activiteiten 
als geheel aan de orde komen en de 
prioriteiten daarvoor zullen in het 
werkprogramma nader worden uitgewerkt. 
Ook andere multidisciplinaire gebieden 
zullen worden meegenomen. Daarmee zal 
worden gezorgd voor een zichtbare en 
coherente aanpak van deze onderwerpen 
binnen het thema als geheel, terwijl 
duplicering wordt voorkomen.

Drie strategische onderwerpen, namelijk de 
gezondheid van kinderen, de gezondheid 
van vrouwen en de gezondheid van de 
vergrijzende bevolking, zullen in 
onderstaande drie hoofdblokken activiteiten 
als geheel aan de orde komen en de 
prioriteiten daarvoor zullen in het 
werkprogramma nader worden uitgewerkt. 

Or. en

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz en Hiltrud Breyer

Amendement 237
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 1 "Biotechnologie, universele 

instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", alinea 1

Deze activiteit is gericht op de ontwikkeling 
en validering van de nodige instrumenten en 
technologieën die de productie van nieuwe 
kennis mogelijk zullen maken, en de 
vertaling daarvan in praktische toepassingen 
op het gebied van gezondheid en 
geneeskunde.

Deze activiteit is gericht op de ontwikkeling 
en validering van de nodige instrumenten en 
technologieën die de productie van nieuwe 
kennis mogelijk zullen maken, en de 
vertaling daarvan in praktische toepassingen 
op het gebied van gezondheid en 
geneeskunde. Ieder mens is doel op zich en 
mag niet als middel worden gebruikt. 
Verder wordt erop gewezen dat in het EU-
onderzoek het voorzorgsbeginsel moet 
worden toegepast, door voortdurend 
mogelijke risico's te evalueren met het oog 
op het niet geheel te voorziene effect van 
nieuwe technologieën.

Or. en
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Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas en Hiltrud Breyer

Amendement 238
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 1 "Biotechnologie, universele 

instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", streepje 1

- "High throughput" onderzoek: 
ontwikkeling van nieuwe 
onderzoeksinstrumenten voor de moderne 
biologie die het genereren van gegevens 
aanzienlijk zullen bevorderen en de 
standaardisering, verwerving en analyse van 
gegevens en specimens (biobanken) zullen 
verbeteren. De nadruk zal liggen op nieuwe 
technologieën voor: sequentiebepaling, 
genexpressie, genotypering en fenotypering; 
structurele genomica; bioinformatica en 
systeembiologie; andere "omica".

- "High throughput" onderzoek: 
ontwikkeling van nieuwe 
onderzoeksinstrumenten voor de moderne 
biologie die het genereren van gegevens 
aanzienlijk zullen bevorderen en de 
standaardisering, verwerving en analyse van 
gegevens en specimens (biobanken) zullen 
verbeteren; opzetten van een openbare bank 
voor navelstrengbloedstamcellen) zullen 
verbeteren. De nadruk zal liggen op nieuwe 
technologieën voor: sequentiebepaling, 
genexpressie, genotypering en fenotypering; 
structurele genomica; bioinformatica en 
systeembiologie, met inbegrip van het 
gebruik van supercomputers voor de 
ontwikkeling van structurele modellen; 
andere "omica".

Or. en

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 239
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 1 "Biotechnologie, universele 

instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", streepje 1

- "High throughput" onderzoek: 
ontwikkeling van nieuwe 
onderzoeksinstrumenten voor de moderne 
biologie die het genereren van gegevens 
aanzienlijk zullen bevorderen en de 
standaardisering, verwerving en analyse van 
gegevens en specimens (biobanken) zullen 
verbeteren. De nadruk zal liggen op nieuwe 
technologieën voor: sequentiebepaling, 
genexpressie, genotypering en fenotypering; 
structurele genomica; bioinformatica en 
systeembiologie; andere "omica".

- "High throughput" onderzoek: 
ontwikkeling van nieuwe 
onderzoeksinstrumenten voor de moderne 
biologie die het genereren van gegevens 
aanzienlijk zullen bevorderen en de 
standaardisering, verwerving en analyse van 
gegevens en specimens (biobanken) zullen 
verbeteren. De nadruk zal liggen op nieuwe 
technologieën voor: sequentiebepaling, 
genexpressie, genotypering en fenotypering; 
structurele genomica; bioinformatica en 
systeembiologie, met inbegrip van het 
gebruik van supercomputers voor de 
ontwikkeling van structurele modellen; 
andere "omica".

Or. en
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Motivering

De structurele biologie heeft zich tot nog toe voornamelijk met "stilstaande plaatjes" van 
biomologische moleculen beziggehouden. Biologische moleculen zijn echter zeer dynamisch 
en een groot deel van hun biologische werking houdt verband met hun interne mobiliteit. Het 
ontwikkelen van modellen van de macromoleculaire dynamica vereist een enorme 
rekencapaciteit die alleen door supercomputers en massale parallelle computernetwerken kan 
worden bereikt.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 240
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 1 "Biotechnologie, universele 

instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", streepje 1

- "High throughput" onderzoek: 
ontwikkeling van nieuwe 
onderzoeksinstrumenten voor de moderne 
biologie die het genereren van gegevens 
aanzienlijk zullen bevorderen en de 
standaardisering, verwerving en analyse van 
gegevens en specimens (biobanken) zullen 
verbeteren. De nadruk zal liggen op nieuwe 
technologieën voor: sequentiebepaling, 
genexpressie, genotypering en fenotypering; 
structurele genomica; bioinformatica en 
systeembiologie; andere "omica".

- "High throughput" onderzoek: 
ontwikkeling van nieuwe 
onderzoeksinstrumenten voor de moderne 
biologie die het genereren van gegevens 
aanzienlijk zullen bevorderen en de 
standaardisering, verwerving en analyse van 
gegevens en specimens (biobanken) zullen 
verbeteren. De nadruk zal liggen op nieuwe 
technologieën voor: sequentiebepaling 
waarbij gebruik wordt gemaakt van snelle, 
economische en in ruime mate beschikbare 
methoden, genexpressie, genotypering en 
fenotypering; structurele genomica; 
bioinformatica en systeembiologie; andere 
"omica".

Or. el

Motivering

Het volledige potentieel van de biotechnologie kan alleen worden benut als de beschikbare 
instrumenten niet buitensporig duur zijn en toegankelijk zijn voor onderzoeksontwikkeling. 
Nieuwe benaderingen voor snelle DNA-ontrafeling zullen leiden tot een vermindering van de 
kosten voor het in kaart brengen van miljoenen moleculen en waardevolle gegevens opleveren 
voor de bestrijding van ziekten, met name op het niveau van het individu. Daarom moet 
onverwijld met dit onderzoek worden begonnen.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 241
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 1 "Biotechnologie, universele 

instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", streepje 2

- Detectie, diagnose en monitoring: 
ontwikkeling van visualisering, 

- Detectie, diagnose en monitoring: 
ontwikkeling van visualisering, 
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beeldtechnieken, detectie en analyse-
instrumenten en -technologieën voor 
biomedisch onderzoek, voor voorspelling, 
diagnose, monitoring en prognose van de 
ziekten, en voor de ondersteuning van en 
richtsnoeren voor therapeutische ingrepen. 
De nadruk zal liggen op een 
multidisciplinaire benadering waarbij sprake 
is van integratie van gebieden als 
moleculaire en celbiologie, fysiologie, 
genetica, fysica, chemie, nanotechnologie, 
microsystemen, apparatuur en 
informatietechnologie. Hierbij zal met name 
worden gewerkt aan niet-invasieve of 
minimaal invasieve en kwantitatieve 
methoden en aspecten van kwaliteitsborging.

beeldtechnieken, detectie en analyse-
instrumenten en -technologieën voor 
biomedisch onderzoek, voor voorspelling, 
diagnose, monitoring en prognose van de 
ziekten, en voor de ondersteuning van en 
richtsnoeren voor therapeutische ingrepen. 
De nadruk zal liggen op een 
multidisciplinaire benadering waarbij sprake 
is van integratie van gebieden als 
moleculaire en celbiologie, fysiologie, 
genetica, fysica, chemie, nanotechnologie, 
microsystemen, apparatuur en 
informatietechnologie. Hierbij zal met name 
worden gewerkt aan niet-invasieve of 
minimaal invasieve en kwantitatieve 
methoden en aspecten van kwaliteitsborging, 
met bijzondere verwijzing naar  niet-
invasieve in vivo cellulaire beeldvorming, 
moleculaire beeldvorming, beeldvorming 
met hoge resolutie, structurele 
beeldvorming via op diffusie gebaseerde 
MRI-technieken en metabolische 
beeldvorming.

Or. en

Motivering

De biologische beeldvorming in verschillende vergrotingen en resoluties is van groot belang 
voor de biologie en de geneeskunde, op het gebied van zowel diagnose als behandeling. De 
niet-invasieve lokalisatie en kwantificering van moleculaire processen in vivo in verband met 
menselijke ziekten of dierlijke modellen daarvan zijn waardevolle instrumenten voor medisch 
onderzoek.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 242
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 1 "Biotechnologie, universele 

instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", streepje 3

- Innovatieve therapeutische benaderingen 
en ingrepen: consolidatie en waarborging 
van verdere ontwikkelingen op het gebied 
van geavanceerde therapieën en 
technologieën met mogelijkheden voor 
brede toepassing. De nadruk zal liggen op 
gen- en celtherapie, regeneratieve 
geneeskunde, transplantatie, 
immuuntherapie en vaccins, en andere 
geneesmiddelen. Er zal ook aandacht zijn 

- Innovatieve therapeutische benaderingen 
en ingrepen: consolidatie en waarborging 
van verdere ontwikkelingen op het gebied 
van geavanceerde therapieën en 
technologieën met mogelijkheden voor 
brede toepassing. De nadruk zal liggen op 
gen- en celtherapie, bioproductie, met 
inbegrip van vectorproductie 
(optimalisering van procédés voor de 
productie van nieuwe moleculen), 
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voor verwante technologieën zoals 
geavanceerde systemen voor gerichte 
toediening, geavanceerde implantaten en 
protheses en niet-invasieve of minimaal 
invasieve ingrepen met technologie-
ondersteuning.

regeneratieve geneeskunde, transplantatie, 
immuuntherapie en vaccins, en andere 
geneesmiddelen. Er zal ook aandacht zijn 
voor verwante technologieën zoals 
geavanceerde systemen voor gerichte 
toediening, geavanceerde implantaten en 
protheses en niet-invasieve of minimaal 
invasieve ingrepen met technologie-
ondersteuning.

Or. fr

Motivering

Deze problematiek betreft zowel de fabricage als de controle en is van fundamenteel belang 
voor KMO's die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de productieprocessen. Er dient 
rekening te worden gehouden met het aspect van de vectorproductie, aangezien de nieuwe 
biogeneesmiddelen via injectie worden toegediend. Er moet voor worden gezorgd dat deze 
stoffen op de juiste plaats in het lichaam worden afgeleverd. Dit soort geneesmiddelen wordt 
op grote schaal gebruikt voor weesziekten en belangrijke ziekten zoals kanker en aids.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 243
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 1 "Biotechnologie, universele 

instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", streepje 3

- Innovatieve therapeutische benaderingen 
en ingrepen: consolidatie en waarborging 
van verdere ontwikkelingen op het gebied 
van geavanceerde therapieën en 
technologieën met mogelijkheden voor 
brede toepassing. De nadruk zal liggen op 
gen- en celtherapie, regeneratieve 
geneeskunde, transplantatie, 
immuuntherapie en vaccins, en andere 
geneesmiddelen. Er zal ook aandacht zijn 
voor verwante technologieën zoals 
geavanceerde systemen voor gerichte 
toediening, geavanceerde implantaten en 
protheses en niet-invasieve of minimaal 
invasieve ingrepen met technologie-
ondersteuning.

- Innovatieve therapeutische benaderingen 
en ingrepen: consolidatie en waarborging 
van verdere ontwikkelingen op het gebied 
van geavanceerde therapieën en 
technologieën met mogelijkheden voor 
brede toepassing. De nadruk zal liggen op 
gen- en celtherapie, regeneratieve 
geneeskunde, transplantatie, 
immuuntherapie, met inbegrip van 
kankertherapie en vaccins, inclusief 
vaccins ter voorkoming van bepaalde 
vormen van kanker. Ook zal de nadruk 
worden gelegd op het ontdekken van 
innovatieve geneesmiddelen zoals die welke 
inwerken op de GPCR (aan het G-eiwit 
gekoppelde receptoren) van 
celoppervlakten met gunstige resultaten wat 
betreft ziekten en symptomen in de vorm 
van allergieën, pijn, congestie van de 
bloedsomloop, psychose, enz. Er zal ook 
aandacht zijn voor verwante technologieën 
zoals geavanceerde systemen voor gerichte 
toediening, geavanceerde implantaten en 



AM\614619NL.doc 45/97 PE 374.083v01-00

NL

protheses en niet-invasieve of minimaal 
invasieve ingrepen met technologie-
ondersteuning.

Or. el

Motivering

Er is al veel vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van vaccins tegen kanker, bijvoorbeeld 
het vaccin tegen baarmoederhalskanker/HPV. Daarnaast zijn er wat de behandeling van 
kanker betreft reeds verschillende klinische proeven ontwikkeld voor bepaalde vormen van 
kanker zoals melanomen die niet bevredigend reageren op "klassieke behandelingen" 
(chemotherapie, radiotherapie). De tot dusverre behaalde bemoedigende resultaten 
rechtvaardigen verder onderzoek op dit terrein.
Een aantal geneesmiddelen die inwerken op de GPCR (aan het G-eiwit gekoppelde 
receptoren) zijn al in omloop. De resultaten zijn uitstekend. Volgens wetenschappers kunnen 
deze worden ontwikkeld ter behandeling van een breed scala van klachten, van aids tot 
obesitas.

Amendement ingediend door Romana Jordan Cizelj

Amendement 244
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 1 "Biotechnologie, universele 

instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", streepje 3

- Innovatieve therapeutische benaderingen 
en ingrepen: consolidatie en waarborging 
van verdere ontwikkelingen op het gebied 
van geavanceerde therapieën en 
technologieën met mogelijkheden voor 
brede toepassing. De nadruk zal liggen op 
gen- en celtherapie, regeneratieve 
geneeskunde, transplantatie, 
immuuntherapie en vaccins, en andere 
geneesmiddelen. Er zal ook aandacht zijn 
voor verwante technologieën zoals 
geavanceerde systemen voor gerichte 
toediening, geavanceerde implantaten en 
protheses en niet-invasieve of minimaal 
invasieve ingrepen met technologie-
ondersteuning.

- Innovatieve therapeutische benaderingen 
en ingrepen: consolidatie en waarborging 
van verdere ontwikkelingen op het gebied 
van geavanceerde therapieën en 
technologieën met mogelijkheden voor 
brede toepassing, met inbegrip van 
monitoring en waarborging van de 
kwaliteit van de behandelvoorwaarden en -
methoden. De nadruk zal liggen op gen- en 
celtherapie, regeneratieve geneeskunde, 
transplantatie, immuuntherapie en vaccins, 
en andere geneesmiddelen. Er zal ook 
aandacht zijn voor verwante technologieën 
zoals geavanceerde systemen voor gerichte 
toediening, geavanceerde implantaten en 
protheses en niet-invasieve of minimaal 
invasieve ingrepen met technologie-
ondersteuning.

Or. en
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(Dit amendement vervangt amendement 573 op het ontwerpverslag van Jerzy Buzek over het 
zevende kaderprogramma)

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 245
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 1 "Biotechnologie, universele 

instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", streepje 4

- Prognose van de geschiktheid, veiligheid 
en werkzaamheid van therapieën: 
ontwikkeling en validering van de 
parameters, gereedschappen, methoden en 
standaards die nodig zijn om de patiënt 
veilige en werkzame nieuwe biomedische 
therapieën te kunnen bieden (voor 
conventionele therapieën komen deze 
onderwerpen aan de orde via het 
voorgestelde Gezamenlijk Technologie-
initiatief voor innovatieve geneesmiddelen). 
De nadruk zal liggen op benaderingen als de 
farmacogenomica en in silico, in vitro 
(inclusief alternatieven voor dierproeven) en 
in vivo methoden en modellen.

- Prognose van de geschiktheid, veiligheid 
en werkzaamheid van therapieën: 
ontwikkeling en validering van de 
parameters, gereedschappen, methoden en 
standaards die nodig zijn om de patiënt 
veilige en werkzame nieuwe biomedische 
therapieën te kunnen bieden (voor 
conventionele therapieën komen deze 
onderwerpen aan de orde via het 
voorgestelde Gezamenlijk Technologie-
initiatief voor innovatieve geneesmiddelen). 
De nadruk zal liggen op benaderingen als de 
farmacogenomica en in silico, in vitro 
(inclusief alternatieven voor dierproeven) en 
in vivo methoden en modellen (met inbegrip 
van klinische en preklinische moleculaire 
beeldvorming en gearchiveerde weefsels).

Or. en

Motivering

De biologische beeldvorming in verschillende vergrotingen en resoluties is van groot belang 
voor de biologie en de geneeskunde, op het gebied van zowel diagnose als behandeling. De 
niet-invasieve lokalisatie en kwantificering van moleculaire processen in vivo in verband met 
menselijke ziekten of dierlijke modellen daarvan zijn waardevolle instrumenten voor medisch 
onderzoek.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 246
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 1 "Biotechnologie, universele 

instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", streepje 4

- Prognose van de geschiktheid, veiligheid 
en werkzaamheid van therapieën: 
ontwikkeling en validering van de 
parameters, gereedschappen, methoden en 
standaards die nodig zijn om de patiënt 
veilige en werkzame nieuwe biomedische 
therapieën te kunnen bieden (voor 

- Prognose van de geschiktheid, veiligheid 
en werkzaamheid van therapieën: 
ontwikkeling en validering van de 
parameters, gereedschappen, methoden en 
standaards die nodig zijn om de patiënt 
veilige en werkzame nieuwe biomedische 
therapieën te kunnen bieden (voor 
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conventionele therapieën komen deze 
onderwerpen aan de orde via het 
voorgestelde Gezamenlijk Technologie-
initiatief voor innovatieve geneesmiddelen). 
De nadruk zal liggen op benaderingen als de 
farmacogenomica en in silico, in vitro 
(inclusief alternatieven voor dierproeven) en 
in vivo methoden en modellen.

conventionele therapieën komen deze 
onderwerpen aan de orde via het 
voorgestelde Gezamenlijk Technologie-
initiatief voor innovatieve geneesmiddelen). 
De nadruk zal liggen op benaderingen als de 
farmacogenomica en in silico, in vitro 
(inclusief alternatieven voor dierproeven) en 
in vivo methoden en modellen, rekening 
houdend met de specifieke aspecten bij 
vrouwen en ouderen.

Or. en

(Dit amendement vervangt amendement 493 op het ontwerpverslag van Jerzy Buzek over het 
zevende kaderprogramma)

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 247
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 1 "Biotechnologie, universele 

instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", streepje 4

- Prognose van de geschiktheid, veiligheid 
en werkzaamheid van therapieën: 
ontwikkeling en validering van de 
parameters, gereedschappen, methoden en 
standaards die nodig zijn om de patiënt 
veilige en werkzame nieuwe biomedische 
therapieën te kunnen bieden (voor
conventionele therapieën komen deze 
onderwerpen aan de orde via het 
voorgestelde Gezamenlijk Technologie-
initiatief voor innovatieve geneesmiddelen). 
De nadruk zal liggen op benaderingen als de 
farmacogenomica en in silico, in vitro 
(inclusief alternatieven voor dierproeven) en
in vivo methoden en modellen.

- Prognose van de geschiktheid, veiligheid 
en werkzaamheid van therapieën: 
ontwikkeling en validering van de 
parameters, gereedschappen, methoden en 
standaards die nodig zijn om de patiënt 
veilige en werkzame nieuwe biomedische 
therapieën te kunnen bieden (voor 
conventionele therapieën komen deze 
onderwerpen aan de orde via het 
voorgestelde Gezamenlijk Technologie-
initiatief voor innovatieve geneesmiddelen). 
De nadruk zal liggen op benaderingen als de 
farmacogenomica en in silico, in vitro 
(inclusief alternatieven voor dierproeven), in 
vivo methoden en modellen en immuno-
monitoring.

Or. fr

Motivering

Dit proces is onontbeerlijk om de effecten van de therapieën op het immuunsysteem te meten. 
Het bepaalt de effectiviteit van de therapieën bij auto-immuunziekten en ziekten met 
betrekking tot het immuunsysteem. Hiermee kan ook worden gemeten hoe veilig 
geneesmiddelen zijn voor het immuunsysteem.
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Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 248
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 1

• Grootschalige gegevensverzameling: 
gebruik van "high-throughput"-
technologieën voor het genereren van 
gegevens om de functie van genen en 
genproducten en hun interacties in complexe 
netwerken op te helderen. De nadruk zal 
liggen op: genomica; proteomica; 
populatiegenetica; vergelijkende en 
functionele genomica.

• Grootschalige gegevensverzameling: 
gebruik van "high-throughput"-
technologieën voor het genereren van 
gegevens om de functie van genen en 
genproducten en celsystemen en hun 
interacties in complexe netwerken alsook 
hun rol in belangrijke biologische 
processen (d.w.z. synaptische en cellulaire 
reorganisatie) op te helderen. De nadruk zal 
liggen op: genomica; proteomica; 
populatiegenetica; vergelijkende en 
functionele genomica.

Or. it

Motivering

Studies en eerste resultaten van het zesde kaderprogramma hebben met betrekking tot genen 
en moleculen een schat aan informatie opgeleverd. Om profijt te kunnen trekken van de 
resultaten van KP6 en om de genetische en moleculaire informatie te kunnen vertalen naar 
therapeutische toepassingen is het noodzakelijk deze bevindingen aan te vullen door gegevens 
over synaptische verbindingen en complexe celsystemen te verzamelen.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 249
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 1

• Grootschalige gegevensverzameling: 
gebruik van "high-throughput"-
technologieën voor het genereren van 
gegevens om de functie van genen en 
genproducten en hun interacties in complexe 
netwerken op te helderen. De nadruk zal 
liggen op: genomica; proteomica; 
populatiegenetica; vergelijkende en 
functionele genomica.

• Grootschalige gegevensverzameling: 
gebruik van "high-throughput"-
technologieën voor het genereren van 
gegevens om de functie van genen en 
genproducten en hun interacties in complexe 
netwerken en bij onderzoek naar mutaties, 
met name gericht op protogene of 
"founder" mutaties, op te helderen. De 
nadruk zal liggen op: genomica; proteomica; 
populatiegenetica; vergelijkende en 
functionele genomica.

Or. el
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Motivering

Het is van belang onderzoek naar mutaties op te nemen, aangezien deze de basis vormen voor 
veel genetische stoornissen.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 250
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 1

• Grootschalige gegevensverzameling: 
gebruik van "high-throughput"-
technologieën voor het genereren van 
gegevens om de functie van genen en 
genproducten en hun interacties in complexe 
netwerken op te helderen. De nadruk zal 
liggen op: genomica; proteomica; 
populatiegenetica; vergelijkende en 
functionele genomica.

• Grootschalige gegevensverzameling: 
gebruik van "high-throughput"-
technologieën voor het genereren van 
gegevens om de functie van genen en 
genproducten en hun interacties in complexe 
netwerken op te helderen. De nadruk zal 
liggen op: genomica; RNA-wereld; 
proteomica; populatiegenetica; vergelijkende 
en functionele genomica.

Or. en

Motivering

MicroRNA (miRNA) is een fundamenteel en opkomend soort weefselspecifieke regulerende 
genen die de genexpressie op posttranscriptieniveau negatief reguleren en een verminderde 
expressie veroorzaken van de eiwitten waar de miRNA doelwitgenen voor coderen. Veel 
miRNA bevindt zich op kwetsbare plaatsen en in andere chromosomale gebieden die te maken 
hebben met maligne tumoren. Verder is specifiek miRNA in een aantal tumoren gedeleteerd of 
gemuteerd. Deze waarnemingen leiden tot de conclusie dat miRNA een centrale rol speelt bij 
de ontwikkeling van kanker en kan uitgroeien tot een cruciaal doel voor de ontwikkeling van 
innovatieve behandelingen op het gebied van de oncologie.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 251
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 3

• Hersenen en aan de hersenen gerelateerde 
ziekten: verbetering van het inzicht in de 
geïntegreerde structuur en dynamiek van de 
hersenen, bestudering van hersenziekten en 
zoeken naar nieuwe therapieën. De nadruk 
zal liggen op de bestudering van 
hersenfuncties, van moleculen tot cognitie, 
en op een aanpak voor neurologische en 
psychiatrische ziekten en aandoeningen, met 

• Hersenen en aan de hersenen gerelateerde 
ziekten: verbetering van het inzicht in de 
geïntegreerde structuur en dynamiek van de 
hersenen, bestudering van hersenziekten en 
zoeken naar nieuwe therapieën. De nadruk 
zal liggen op de bestudering van 
hersenfuncties, van moleculen tot cognitie, 
hersenbeschadiging, uiteenlopend van 
synaptische activiteit tot neurodegeneratie, 
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inbegrip van regeneratieve en restoratieve 
therapeutische benaderingen.

zulks ook met gebruikmaking van klinische 
en preklinische functionele of moleculaire 
beeldvormingsbenaderingen en op een 
aanpak voor neurologische en psychiatrische 
ziekten en aandoeningen, met inbegrip van 
regeneratieve en restoratieve therapeutische 
benaderingen.

Or. en

Motivering

Verbetering van de gezondheid van de burgers van Europa en opvoering van het 
concurrentievermogen van Europese industrieën en bedrijven in de gezondheidssector, 
waarbij tevens aandacht aan mondiale gezondheidsaspecten wordt besteed, zoals opkomende 
epidemieën. De nadruk zal liggen op translationeel onderzoek (omzetting van fundamentele 
ontdekkingen in klinische toepassingen), de ontwikkeling en validering van nieuwe 
therapieën, methoden voor gezondheidsbevordering en preventie, en diagnose-instrumenten 
en -technologieën, alsmede duurzame en efficiënte gezondheidszorgstelsels.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 252
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 3

• Hersenen en aan de hersenen gerelateerde 
ziekten: verbetering van het inzicht in de 
geïntegreerde structuur en dynamiek van de 
hersenen, bestudering van hersenziekten en 
zoeken naar nieuwe therapieën. De nadruk 
zal liggen op de bestudering van 
hersenfuncties, van moleculen tot cognitie, 
en op een aanpak voor neurologische en 
psychiatrische ziekten en aandoeningen, met 
inbegrip van regeneratieve en restoratieve 
therapeutische benaderingen.

• Hersenen en aan de hersenen gerelateerde 
ziekten: verbetering van het inzicht in de 
geïntegreerde structuur en dynamiek van de 
hersenen, bestudering van hersenziekten en 
zoeken naar nieuwe therapieën. Onderzoek 
naar variaties qua structuur en activiteit 
tussen de hersenen van mannen en 
vrouwen met het oog op de ontwikkeling 
van op geslacht gebaseerde behandelingen 
van stoornissen zoals depressie, verslaving 
en schizofrenie. Onderzoek naar compacte 
en efficiënte elektronische systemen 
gebaseerd op het zenuwstelsel van de 
hersenen, ter vergemakkelijking van 
netvliestransplantaties, herstel van het 
gezichtsvermogen en de ontwikkeling van 
robotogen en andere intelligente 
sensorische systemen. De nadruk zal liggen 
op de bestudering van hersenfuncties, van 
moleculen tot cognitie, en op een aanpak 
voor neurologische en psychiatrische ziekten 
en aandoeningen, met inbegrip van 
regeneratieve en restoratieve therapeutische 
benaderingen.
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Or. el

Motivering

Neurowetenschappers hebben anatomische, chemische en functionele verschillen ontdekt 
tussen de hersenen van mannen en vrouwen wat betreft bepaalde gedeelten van de hersenen 
die verband houden met spraak, geheugen, emoties, ruimtelijk inzicht, gezichtsvermogen, 
temperatuur en reacties op stress. Deze variaties kunnen de verschillen in gedrag tussen 
mannen en vrouwen verklaren en verder onderzoek op dit terrein zou kunnen leiden tot de op 
geslacht gebaseerde behandeling van neurologische stoornissen zoals schizofrenie, depressie, 
verslaving en posttraumatische stoornissen.
Hoewel moderne computers miljarden operaties per seconde kunnen uitvoeren, kunnen zij 
niet concurreren met een kind wanneer het aankomt op bijvoorbeeld herkenning van een 
tekening of uitvoering van enige vorm van visueel proces. "Neuromorphic chips" die 
neurologische signalen en prikkels kunnen oppikken hebben al indrukwekkende resultaten 
behaald en maken volledige netvliestransplantaties mogelijk als middel om bepaalde soorten 
blindheid te behandelen.

Amendement ingediend door Herbert Reul en Angelika Niebler

Amendement 253
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 4

• Ontwikkeling van de mens en veroudering: 
een beter inzicht krijgen in het proces van 
levenslange ontwikkeling en gezonde 
veroudering. De nadruk zal liggen op de 
bestudering van humane en modelsystemen, 
waarbij ook wordt gekeken naar interacties 
met factoren zoals milieu, gedrag en 
geslacht.

• Ontwikkeling van de mens en veroudering: 
een beter inzicht krijgen in het proces van 
levenslange ontwikkeling en gezonde 
veroudering. De nadruk zal liggen op de 
bestudering van humane en modelsystemen, 
waarbij ook wordt gekeken naar interacties 
met factoren zoals milieu, gedrag en 
geslacht, alsook praktische technische 
oplossingen voor het dagelijkse leven van 
ouderen.

Or. en

(Dit amendement vervangt amendement 572 op het ontwerpverslag van Jerzy Buzek over het 
zevende kaderprogramma)

Amendement ingediend door Zbigniew Zaleski

Amendement 254
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 4

• Ontwikkeling van de mens en veroudering: 
een beter inzicht krijgen in het proces van 
levenslange ontwikkeling en gezonde 
veroudering. De nadruk zal liggen op de 

• Ontwikkeling van de mens en veroudering: 
een beter inzicht krijgen in het proces van 
levenslange ontwikkeling en gezonde 
veroudering. De nadruk zal liggen op de 
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bestudering van humane en modelsystemen, 
waarbij ook wordt gekeken naar interacties 
met factoren zoals milieu, gedrag en 
geslacht.

bestudering van humane en modelsystemen, 
waarbij ook wordt gekeken naar interacties 
met factoren zoals milieu, gedrag en 
geslacht en analyse van sociaal gedrag uit 
het oogpunt van de neurowetenschappen.

Or. en

(Dit amendement vervangt amendement 511 op het ontwerpverslag van Jerzy Buzek over het 
zevende kaderprogramma)

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 255
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 4

• Ontwikkeling van de mens en veroudering: 
een beter inzicht krijgen in het proces van 
levenslange ontwikkeling en gezonde 
veroudering. De nadruk zal liggen op de 
bestudering van humane en modelsystemen, 
waarbij ook wordt gekeken naar interacties 
met factoren zoals milieu, gedrag en 
geslacht.

• Ontwikkeling van de mens en veroudering: 
een beter inzicht krijgen in het proces van 
levenslange ontwikkeling en gezonde 
veroudering. De nadruk zal liggen op de 
bestudering van humane en modelsystemen, 
waarbij ook wordt gekeken naar interacties 
met stedelijk milieu- en natuurlijke 
factoren, culturele omgeving, gedrag en 
geslacht.

Or. es

Motivering

De ontwikkeling van de mens moet worden geanalyseerd binnen het milieu waarin zijn 
activiteiten zich ontplooien, rekening houdend met zijn materieel en immaterieel historisch 
erfgoed.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 256
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 4

• Ontwikkeling van de mens en veroudering: 
een beter inzicht krijgen in het proces van 
levenslange ontwikkeling en gezonde 
veroudering. De nadruk zal liggen op de 
bestudering van humane en modelsystemen, 
waarbij ook wordt gekeken naar interacties 
met factoren zoals milieu, gedrag en 
geslacht.

• Ontwikkeling van de mens en veroudering: 
een beter inzicht krijgen in het proces van 
levenslange ontwikkeling en gezonde 
veroudering. De nadruk zal liggen op de 
bestudering van humane model - en 
celsystemen, waarbij ook wordt gekeken 
naar interacties met factoren zoals milieu, 
gedrag en geslacht, uiteenlopend van 
synaptische activiteit tot neurodegeneratie, 
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zulks ook met gebruikmaking van klinische 
of preklinische functionele of moleculaire 
beeldvormingsbenaderingen.

Or. en

(Dit amendement vervangt amendement 514 op het ontwerpverslag van Jerzy Buzek over het 
zevende kaderprogramma)

Motivering

Celmodellen bieden een robuuster platform voor genomica. De EG heeft verzocht dat het 
gebruik van diermodellen bij celsystemen waar mogelijk wordt beperkt.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 257
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 5 bis (nieuw)

• Schimmelinfecties: met name wat betreft 
mucoviscidose zal de nadruk liggen op de 
epidemiologie, klinisch toezicht, 
diagnostiek en ook meer fundamenteel 
onderzoek naar de pathologische fysiologie 
van schimmelinfecties en nieuwe 
therapeutische doelen 
(weefselaanhechtings- en 
invasiemechanismen, mechanismen inzake 
ontsnapping aan de immuunreactie van de 
gastheer). Speciale nadruk zal worden 
gelegd op de therapie voor
schimmelaandoeningen, onderzoek naar 
natuurlijk voorkomende stoffen of 
structurele analoge stoffen met mogelijk 
schimmeldodende eigenschappen en de 
bestudering van de 
weerstandsmechanismen van 
ziekteverwekkende schimmels tegen de 
huidige antimycotica.

Or. fr

Motivering

Infectieziekten zijn niet beperkt tot bepaalde pathogenen. Schimmelinfecties dienen op 
dezelfde basis als bacteriële of virale infecties in het kaderprogramma te worden opgenomen, 
met bijzondere nadruk op mucoviscidose en aandoeningen die met immuno-depressie verband 
houden.
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Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz en Hiltrud Breyer

Amendement 258
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 6, inleidende formule

• hiv/aids, malaria en tuberculose: • hiv/aids, met inbegrip van onderzoek naar 
microbiciden, malaria en tuberculose:

Or. en

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 259
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 6

• hiv/aids, malaria en tuberculose: de nadruk 
zal liggen op de ontwikkeling van nieuwe 
therapieën, diagnose-instrumenten, 
preventieve vaccins en chemische barrières 
voor overdracht zoals hiv-microbiciden. Het 
onderzoek zal zich richten op de drie ziekten 
op mondiaal niveau, maar er zal ook worden 
gekeken naar specifieke Europese aspecten. 
Er zal vooral worden gewerkt aan 
preklinisch onderzoek en de eerste fasen van 
klinisch onderzoek en indien dit zinvol is 
(bijvoorbeeld voor hiv/aids-vaccins) wordt 
er gestreefd naar samenwerking met 
mondiale initiatieven.

• hiv/aids, malaria en tuberculose, evenals 
andere potentieel ernstige infectieziekten, 
met inbegrip van seksueel overdraagbare 
ziekten: de nadruk zal liggen op de 
ontwikkeling van preventiestrategieën en 
nieuwe therapieën, diagnose-instrumenten, 
preventieve vaccins en chemische barrières 
voor overdracht zoals hiv-microbiciden. Het 
onderzoek zal zich richten op de drie ziekten 
op mondiaal niveau, maar er zal ook worden 
gekeken naar specifieke Europese aspecten. 
Er zal vooral worden gewerkt aan 
preklinisch onderzoek en de eerste fasen van 
klinisch onderzoek en indien dit zinvol is 
(bijvoorbeeld voor hiv/aids-vaccins) wordt 
er gestreefd naar samenwerking met 
mondiale initiatieven.

Or. el

Motivering

Sommige potentieel ernstige infectieziekten zoals chlamydia zijn seksueel overdraagbaar. Zij 
zijn niet verantwoordelijk voor steriliteit en buitenbaarmoederlijke zwangerschap, maar zijn 
wereldwijd de voornaamste oorzaak voor vermijdbare blindheid en een mogelijke factor bij 
hartziekten.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz en Hiltrud Breyer

Amendement 260
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor

de gezondheid van de mens", puntje 7 bis (nieuw)
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• Translationeel onderzoek naar 
voorbehoedmiddelen voor mannen

Or. en

Motivering

Wetenschap en onderzoek kunnen bijdragen tot gelijkheid van mannen en vrouwen. In dit 
verband is het van vitaal belang bij te dragen aan de ontwikkeling van voorbehoedmiddelen 
voor mannen. Tot dusverre zijn vrouwen meestal verantwoordelijk voor anticonceptie - en 
vrouwen worden ook getroffen door de daarmee verbonden gezondheidsrisico's. Vrouwen 
kunnen vaak niet op voet van gelijkheid met hun sekspartners beslissen over methoden van 
anticonceptie zoals het gebruik van condooms.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 261
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 7 ter (nieuw)

• Auto-immuunziekten: de nadruk zal 
worden gelegd op de etiologie van de 
ziekten (met name reumatoïde artritis, 
syndroom van Sjögren, multiple sclerose, 
insuline-afhankelijke diabetes en systemic 
lupus erythematosus), met inbegrip van 
milieu- en genetische oorzaken en op de 
diagnose, preventie en behandeling ervan.

Or. en

Motivering

Auto-immuunziekten groeien uit tot een belangrijke bedreiging van de volksgezondheid in 
Europa nu 5% van de bevolking (meest vrouwen) aan een dergelijke ziekte lijdt. Hoewel de 
afgelopen tijd met het medisch onderzoek op dit terrein vooruitgang is geboekt, zijn de 
oorzaken van het slecht functioneren van sommige menselijke auto-immuunsystemen nog niet 
opgehelderd. We hebben een kritisch punt bereikt waar onderzoek naar de etiologie van auto-
immuunziekten verder moet worden bevorderd als wij deze ziekten een halt willen toeroepen.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 262
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 8

• Kanker: de nadruk zal liggen op de 
etiologie van de ziekte; identificatie en 
validering van aangrijpingspunten voor 
geneesmiddelen en biologische markers die 

• Kanker: de nadruk zal liggen op de 
etiologie van de ziekte en op 
epidemiologisch onderzoek; identificatie en 
validering van aangrijpingspunten voor 
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helpen bij preventie, vroegtijdige diagnose 
en behandeling; en beoordeling van de 
werkzaamheid van prognose , diagnose- en 
therapeutische maatregelen.

geneesmiddelen en biologische markers die 
helpen bij preventie, vroegtijdige diagnose 
en behandeling; en beoordeling van de 
werkzaamheid van prognose , diagnose- en 
therapeutische maatregelen.

Or. en

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 263
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntjes 8 en 8 bis (nieuw)

• Kanker: de nadruk zal liggen op de 
etiologie van de ziekte; identificatie en 
validering van aangrijpingspunten voor 
geneesmiddelen en biologische markers die 
helpen bij preventie, vroegtijdige diagnose 
en behandeling; en beoordeling van de 
werkzaamheid van prognose , diagnose- en 
therapeutische maatregelen.

• Kanker: de nadruk zal liggen op de 
etiologie van de ziekte; identificatie en 
validering van aangrijpingspunten voor 
geneesmiddelen en biologische markers, ook 
met gebruikmaking van niet-invasieve in 
vivo benaderingen, die helpen bij preventie, 
vroegtijdige diagnose en behandeling; en 
beoordeling van de werkzaamheid van 
prognose , diagnose- en therapeutische 
maatregelen.

• Leeftijdsgerelateerde degeneratieve 
stoornissen: de activiteiten zijn met name 
gericht op de moleculaire mechanismen die 
ten grondslag liggen aan de voortdurend in 
aantal toenemende degeneratieve ziekten, 
met bijzondere aandacht voor de structuur 
en de functie van de betrokken eiwitten, 
celstress en eiwittoxiciteit.

Or. en

Motivering

Leeftijdsgerelateerde degeneratieve stoornissen.

Als gevolg van de langere levensverwachting in de westerse landen groeien degeneratieve 
ziekten zoals Alzheimer, Parkinson en systematische amyloïdoses uit tot een groot probleem. 
Het langzame en progressieve verloop van deze ziekten vormt een enorm sociaal probleem en 
beïnvloedt de levenskwaliteit van patiënten en familieleden op dramatische wijze. Een 
onderscheiden gemeenschappelijk kenmerk van deze ziekten is de aanwezigheid van verkeerd 
gevouwen en/of gemuteerde eiwitten. Daarom is het eerste doel van het biomedisch onderzoek 
het vaststellen van de pathogene rol van verkeerd gevouwen eiwitten met het oog op een beter 
begrip voor het ontstaan van de ziekten en de ontwikkeling van nieuwe therapeutische 
strategieën.
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Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 264
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 9

• Hart- en vaatziekten: de nadruk zal liggen 
op diagnose, preventie, behandeling en 
monitoring van hart- en vaatziekten 
(inclusief vasculaire aspecten van een cva) 
met een breed opgezette multidisciplinaire 
aanpak.

• Hart- en vaatziekten: de nadruk zal liggen 
op diagnose, preventie, behandeling en 
monitoring van hart- en vaatziekten 
(inclusief vasculaire aspecten van een cva) 
met een breed opgezette multidisciplinaire 
aanpak. Er zal bijzondere aandacht worden 
besteed aan cardiovasculaire 
veranderingen tijdens het 
verouderingsproces.

Or. en

Motivering

Hart- en vaatziekten behoren nog steeds tot de voornaamste ziekte- en doodsoorzaken in de 
westerse landen. Ondanks de ontwikkeling van effectieve therapieën voor acute gevallen is 
voor chronische aandoeningen als arteriosclerose en hartinsufficiëntie nog steeds geen 
succesvolle behandeling gevonden. De ontwikkeling van nieuwe diagnostica, nieuwe tests die 
het risico in een bepaalde populatie kunnen voorspellen en nieuwe behandelingsvormen die 
uit onderzoek naar de moleculaire mechanismen van deze ziekten voortvloeien, dienen tot een 
significante verbetering van deze grote gezondheidsproblemen te leiden en komen daarmee 
ten gunste van de samenleving en de economie.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 265
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 10

• Diabetes en obesitas: voor eerstgenoemde 
ziekte zal de nadruk liggen op de etiologie 
van de verschillende typen diabetes en de 
preventie en behandeling daarvan. Voor 
obesitas zal de nadruk liggen op 
multidisciplinaire benaderingen zoals 
genetica, leefwijze en epidemiologie.

• Diabetes, obesitas en nefropathie: voor 
diabetes zal de nadruk liggen op de etiologie 
van de verschillende typen diabetes en de 
preventie en behandeling daarvan. Voor 
obesitas zal de nadruk liggen op 
multidisciplinaire benaderingen zoals 
genetica, leefwijze en epidemiologie. Voor 
nefropathie als gevolg van diabetes zal de 
nadruk liggen op vroegtijdige diagnose en 
het voorkomen van de progressie van de 
nierziekte door therapeutische strategieën 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
innovatieve geneesmiddelen en moleculaire 
benaderingen.
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Or. it

Motivering

Obesitas, diabetes en nefropathie zijn nauw verweven ziekten die exponentieel toenemen. 
Nefropathie als gevolg van diabetes wordt bovendien geassocieerd met cardiovasculaire 
ziekten. Vandaag de dag is het mogelijk nefropathie te voorkomen, hetgeen de patiënt ten 
goede komt en de gezondheidskosten in de wereld kan beperken.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 266
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 10

• Diabetes en obesitas: voor eerstgenoemde 
ziekte zal de nadruk liggen op de etiologie 
van de verschillende typen diabetes en de 
preventie en behandeling daarvan. Voor 
obesitas zal de nadruk liggen op 
multidisciplinaire benaderingen zoals 
genetica, leefwijze en epidemiologie.

• Diabetes en obesitas: voor eerstgenoemde 
ziekte zal de nadruk liggen op de etiologie 
van de verschillende typen diabetes en de 
preventie en behandeling daarvan, met 
inbegrip van celvervangingstherapie. Voor 
obesitas zal de nadruk liggen op 
multidisciplinaire benaderingen zoals 
genetica, biochemie en fysiologie (met 
gebruikmaking van niet-invasieve 
benaderingen zoals moleculaire en 
functionele beeldvorming), leefwijze en 
epidemiologie. Zowel wat diabetes als 
obesitas betreft zal de nadruk liggen op 
ziekten bij jongeren en op factoren die in de 
kinderjaren een rol spelen.

Or. en

Motivering

Cellulaire beeldvorming, met nauwlettend toezicht op het lot en de functionaliteit van de 
cellen, vormt een topprioriteit op het gebied van (stam)celtransplantatie en in de preklinische 
fase van verschillende ziekten.
Celvervanging is momenteel de enige benadering die leidt tot volledige insuline-
onafhankelijkheid bij diabetes van type 1. Ontwikkeling van interventionele proeven in de 
kinderjaren, met als doel diabetes van type 1 te voorkomen/behandelen, vormt een 
topprioriteit bij het onderzoek naar de vaststelling van diabetes van type 1.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 267
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 12

• Andere chronische ziekten: de nadruk zal • Andere chronische ziekten: de nadruk zal 
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liggen op niet-letale ziekten met grote 
gevolgen voor de kwaliteit van het bestaan 
op hoge leeftijd zoals functionele en 
sensorische stoornissen en andere chronische 
ziekten (bijvoorbeeld reuma-achtige 
ziekten).

liggen op niet-letale ziekten met grote 
gevolgen voor de kwaliteit van het bestaan 
op hoge leeftijd zoals functionele en 
sensorische stoornissen en andere chronische 
ziekten (bijvoorbeeld reuma-achtige ziekten, 
dementie, neurodegeneratieve ziekten).

Or. en

Motivering

Europa komt in een periode waarin de vergrijzing steeds sneller voortschrijdt.
Aangezien steeds meer mensen langer leven, zal het aantal mensen met ouderdomsziekten, 
waaronder de ziekte van Alzheimer, verder groeien. Momenteel wordt ervan uitgegaan dat 
bijna de helft van alle mensen van 85 jaar en ouder een bepaalde vorm van dementie heeft. 
Gezien de vergrijzing van de bevolking wordt de omvang van de ziekte van Alzheimer als 
Europees gezondheidsprobleem steeds groter. Dit maakt de ziekte tot een topprioriteit voor 
onderzoek.
Ingrepen die het ontstaan van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie 
vertragen, zouden enorme positieve gevolgen voor de volksgezondheid hebben, aangezien het 
aantal mensen met deze ziekte hierdoor aanzienlijk zal worden beperkt. Hierdoor zouden 
vervolgens de sociale, personele en financiële kosten worden beperkt die gepaard gaan met 
de zorg voor deze mensen.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 268
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 12

• Andere chronische ziekten: de nadruk zal 
liggen op niet-letale ziekten met grote 
gevolgen voor de kwaliteit van het bestaan 
op hoge leeftijd zoals functionele en 
sensorische stoornissen en andere chronische 
ziekten (bijvoorbeeld reuma-achtige 
ziekten).

• Andere chronische ziekten: de nadruk zal 
liggen op niet-letale ziekten met grote 
gevolgen voor de kwaliteit van het bestaan 
op hoge leeftijd zoals functionele en 
sensorische stoornissen en andere chronische 
ziekten (bijvoorbeeld reuma-achtige ziekten 
of osteoporose).

Or. de

Motivering

Osteoporose is een volksziekte. Volgens betrouwbare cijfers loopt vandaag de dag al één op 
de drie vrouwen en één op de vijf mannen boven de 50 jaar ten minste één keer in haar of zijn 
leven een door osteoporose veroorzaakte botbreuk op. Daarom moeten de 
onderzoeksinspanningen op dit gebied worden opgevoerd.
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Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 269
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 12

• Andere chronische ziekten: de nadruk zal 
liggen op niet-letale ziekten met grote 
gevolgen voor de kwaliteit van het bestaan 
op hoge leeftijd zoals functionele en 
sensorische stoornissen en andere chronische 
ziekten (bijvoorbeeld reuma-achtige 
ziekten).

• Andere chronische ziekten: de nadruk zal 
liggen op niet-letale ziekten met grote 
gevolgen voor de kwaliteit van het bestaan 
op hoge leeftijd zoals functionele en 
sensorische stoornissen en andere chronische 
ziekten (bijvoorbeeld reuma-achtige ziekten) 
zoals reumatoïde artritis.

Or. en

Motivering

Het is van belang reuma-achtige ziekten zoals reumatoïde artritis in het kaderprogramma op 
te nemen. Het belang van onderzoek naar reumatische ziekten wordt onderstreept door de 
goedkeuring van schriftelijke verklaring nr. 389 op 13.10.05 (procedure op grond van artikel 
116 van het Reglement van het Parlement).

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 270
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 12

• Andere chronische ziekten: de nadruk zal 
liggen op niet-letale ziekten met grote 
gevolgen voor de kwaliteit van het bestaan 
op hoge leeftijd zoals functionele en 
sensorische stoornissen en andere chronische 
ziekten (bijvoorbeeld reuma-achtige 
ziekten).

• Andere chronische ziekten: de nadruk zal 
liggen op niet-letale ziekten met grote 
gevolgen voor de kwaliteit van het bestaan 
op hoge leeftijd zoals functionele en 
sensorische stoornissen en andere chronische 
ziekten, met name ontstekingsziekten
(bijvoorbeeld reuma-achtige ziekten).

Or. fr

Motivering

Het vermelden van ontstekingen is onontbeerlijk, omdat veel ziekten zoals arteriosclerose, 
chronische bronchitis en de auto-immuunziekten een ontstekingscomponent hebben.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz en Hiltrud Breyer

Amendement 271
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 12 bis (nieuw)

• Palliatieve geneeskunde: pijntherapie en 
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symptomatische therapie voor ziekten die 
nog niet te genezen zijn, teneinde de 
symptomen van de patiënt zo doeltreffend 
mogelijk te bestrijden.

Or. en

Motivering

Een groot aantal ziekten zal in de komende 7 à 8 jaar nog niet te genezen zijn. Ook na het 
aflopen van het 7de kaderprogramma zullen er nog mensen aan ziekten sterven. Het doel van 
de palliatieve geneeskunde is het bestrijden van het lijden wanneer de oorzaak van de ziekte 
zelf niet meer te bestrijden is, voornamelijk de bestrijding van pijn, maar ook van andere 
symptomen als dorst, jeuk en misselijkheid.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 272
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 12 ter (nieuw)

• Andere ziekten: aandoeningen van de 
luchtwegen, verwaarloosde ziekten en 
bevolkingsonderzoek naar opkomende 
risicofactoren.

Or. en

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 273
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 12 quater (nieuw)

• Onderzoek naar weefselregeneratie: er zal 
speciaal aandacht worden besteed aan 
onderzoek naar weefselregeneratie, zoals 
de regeneratie van huid- en hartweefsel, 
om inzicht te krijgen in de mechanismen 
die aan regeneratieve processen ten 
grondslag liggen en om innovatieve 
benaderingen voor gen- en celtherapieën te 
identificeren.

Or. en

Motivering

Veel experimenten in de afgelopen jaren hebben aangetoond dat sprake is van stamcellen en 
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(beperkte) weefselregeneratie in weefsel waarvan vroeger werd aangenomen dat het deze 
eigenschap miste zoals hersen- en hartweefsel.
Het is van het allergrootste belang onderzoek in deze richting te bevorderen om de 
voorsprong te handhaven die Europa momenteel op concurrerende landen heeft. Het krijgen 
van moleculair inzicht in weefselregeneratie bij zoogdieren zal spoedig leiden tot nieuwe 
celtherapieprotocollen van normale ziekten die nog steeds worden geassocieerd met een hoge 
mortaliteit en morbiditeit en derhalve met hoge sociale en economische kosten. Bovendien zal 
onderzoek op dit terrein een stimulans vormen voor de ontwikkeling van nieuwe 
biomaterialen die ook een cruciaal biomedisch onderzoeksterrein vertegenwoordigen.

Amendement ingediend door Vittorio Prodi

Amendement 274
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 12 quinquies (nieuw)

• Platforms voor gezondheidszorg: 
verspreiding van beste praktijken en 
uitwisseling van vakmensen.

Or. en

(Dit amendement vervangt amendement 581 op het ontwerpverslag van Jerzy Buzek over het 
zevende kaderprogramma)

Amendement ingediend door Lena Ek

Amendement 275
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 12 sexies (nieuw)

• Alternatieve teststrategieën en 
proefmethoden zonder dieren 
- Meer onderzoek naar de ontwikkeling en 
validatie van alternatieven voor 
dierproeven. Ontwikkeling en validatie van 
alternatieve teststrategieën en met name 
proefmethoden zonder dieren voor het 
testen van menselijke en veterinaire 
vaccins, tests inzake toxicologische en 
farmaceutische veiligheid en andere 
gebieden van onderzoek. Speciale aandacht 
dient te worden besteed aan de vervanging 
van het gebruik van niet-humane primaten.

Or. en

(Dit amendement vervangt de amendementen 583 en 45 (ENVI) op het ontwerpverslag van 
Jerzy Buzek over het zevende kaderprogramma)
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Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 276
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 2 "Translationeel onderzoek voor 

de gezondheid van de mens", puntje 12 septies (nieuw)

• Geneeskundige producten voor 
pediatrisch gebruik
Het bieden van stimulansen voor het 
onderzoek naar en de ontwikkeling en 
beschikbaarheid van geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik, met speciale aandacht 
voor stoffen waarvoor de octrooi- of 
gegevensbescherming is afgelopen.

Or. en

(Dit amendement vervangt amendement 529 op het ontwerpverslag van Jerzy Buzek over het 
zevende kaderprogramma)

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 277
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 3 "Optimalisering van de 

verstrekking van gezondheidszorg aan de burgers van Europa", streepje 1

- Een betere gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie: gegevens leveren voor 
optimale maatregelen voor de 
volksgezondheid qua leefstijlen en ingrepen 
op uiteenlopende niveaus en in 
verschillende contexten. De nadruk zal 
liggen op determinanten van gezondheid in 
ruimere zin en de manier waarop deze op 
zowel individueel als gemeenschapsniveau 
interageren (zoals voeding, stress, tabak en 
andere stoffen, lichaamsbeweging, 
culturele context en sociaal-economische 
en milieufactoren). Er zal met name 
worden gekeken naar de geestelijke 
gezondheid in een levensloopperspectief.

- Een betere gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie. Mogelijk als onderdeel van 
dit thema moeten programma's met 
medische informatie worden uitgevoerd 
voor een beter begrip van de bedreigingen 
voor de gezondheid en van de mogelijke 
medische ingrepen en attitudes ter 
verbetering van de volksgezondheid en de 
gezondheid van het individu. De moeizame 
patiënt-artsrelatie, met name het feit dat de 
patiënt vollediger en begrijpelijker 
informatie dient te ontvangen over zijn 
problemen en de wijze om hiermee om te 
gaan, is nog steeds een van de belangrijkste 
belemmeringen voor een positieve en open 
perceptie van gezondheidsgerelateerde 
vraagstukken. Betere communicatie en 
opbouw van vertrouwen is de 
onvermijdelijke basis voor 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Or. en
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Motivering

Medische informatie wordt een uiterst krachtig instrument om medische fouten en de kosten 
van ziekten te beperken. In het internettijdperk is medische informatie op hoog technisch 
niveau toegankelijk voor elk individu dat de juiste achtergrond heeft om hiermee goed om te 
gaan. De identificatie van protocollen en instrumenten voor communicatiesystemen voor een 
beter begrip van medische termen en problemen zal aanzienlijk bijdragen aan de algemene 
gezondheidszorg in Europa.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz en Hiltrud Breyer

Amendement 278
Bijlage, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, punt 3 "Optimalisering van de 

verstrekking van gezondheidszorg aan de burgers van Europa", streepje 1 bis (nieuw)

- Onderzoek naar kritische 
risicobeoordelingsvraagstukken zoals: 1) 
beoordeling van de exposure van 
geproduceerde nanodeeltjes; 2) toxicologie 
van geproduceerde nanodeeltjes; 3) 
vermogen tot extrapolatie van de toxiciteit 
van geproduceerde nanodeeltjes met 
gebruikmaking van bestaande 
toxicologische databanken van deeltjes en 
vezels; 4) ecologische en biologische 
bestemming, vervoer, persistentie en 
transformatie van geproduceerde 
nanodeeltjes; 5) recycleerbaarheid en 
algemene duurzaamheid van 
geproduceerde nanomaterialen.

Or. en

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler en Angelika Niebler

Amendement 279
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, "Optimalisering van de verstrekking 

van gezondheidszorg aan de burgers van Europa", streepje 2

- Klinisch onderzoek omzetten in klinische 
praktijk, met inbegrip van een beter gebruik 
van geneesmiddelen en een adequaat 
gebruik van gedrags- en organisatorische 
maatregelen en gezondheidstherapieën en 
technologieën. Er zal bijzondere aandacht 
worden besteed aan de veiligheid van de 
patiënt: identificatie van beste klinische 
praktijk; inzicht in besluitvorming in een 

- Klinisch onderzoek omzetten in klinische 
praktijk, met inbegrip van een beter gebruik 
van geneesmiddelen (bijvoorbeeld ter 
voorkoming van resistentie tegen 
antibiotica) en een adequaat gebruik van 
gedrags- en organisatorische maatregelen en 
gezondheidstherapieën en technologieën. Er 
zal bijzondere aandacht worden besteed aan 
de veiligheid van de patiënt: identificatie van 
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klinische context bij de eerstelijns- en 
specialistische zorg; en bevordering van 
toepassingen van evidence-based 
geneeskunde en patiënt-empowerment. De 
nadruk zal liggen op de benchmarking van 
strategieën; bestudering van de resultaten 
van verschillende ingrepen waaronder 
geneesmiddelen, rekening houdend met de 
gegevens van geneesmiddelenbewaking, 
specifieke kenmerken van de patiënt 
(bijvoorbeeld genetische gevoeligheid, 
leeftijd, geslacht en therapietrouw) en 
kosten/baten.

beste klinische praktijk; inzicht in 
besluitvorming in een klinische context bij 
de eerstelijns- en specialistische zorg; en 
bevordering van toepassingen van evidence-
based geneeskunde en patiënt-
empowerment. De nadruk zal liggen op de 
benchmarking van strategieën; bestudering 
van de resultaten van verschillende ingrepen 
waaronder geneesmiddelen, rekening 
houdend met de gegevens van 
geneesmiddelenbewaking, specifieke 
kenmerken van de patiënt (bijvoorbeeld 
genetische gevoeligheid, leeftijd, geslacht en 
therapietrouw) en kosten/baten.

Or. de

Motivering

Resistentie tegen antibiotica is in de westerse industrielanden een groot probleem aan het 
worden (hoog dodental en extreem hoge kosten voor de gezondheidsstelsels).

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 280
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, "Optimalisering van de verstrekking 

van gezondheidszorg aan de burgers van Europa", streepje 2

- Klinisch onderzoek omzetten in klinische 
praktijk, met inbegrip van een beter gebruik 
van geneesmiddelen en een adequaat 
gebruik van gedrags- en organisatorische 
maatregelen en gezondheidstherapieën en 
technologieën. Er zal bijzondere aandacht 
worden besteed aan de veiligheid van de 
patiënt: identificatie van beste klinische 
praktijk; inzicht in besluitvorming in een 
klinische context bij de eerstelijns- en 
specialistische zorg; en bevordering van 
toepassingen van evidence-based 
geneeskunde en patiënt-empowerment. De 
nadruk zal liggen op de benchmarking van 
strategieën; bestudering van de resultaten 
van verschillende ingrepen waaronder 
geneesmiddelen, rekening houdend met de 
gegevens van geneesmiddelenbewaking, 
specifieke kenmerken van de patiënt 

- Klinisch onderzoek omzetten in klinische 
praktijk, met inbegrip van een beter gebruik 
van geneesmiddelen en een adequaat 
gebruik van gedrags- en organisatorische 
maatregelen en gezondheidstherapieën en 
technologieën. Er zal bijzondere aandacht 
worden besteed aan de veiligheid van de 
patiënt: identificatie van beste klinische 
praktijk; inzicht in besluitvorming in een 
klinische context bij de eerstelijns- en 
specialistische zorg; bevordering van 
toepassingen van evidence-based 
geneeskunde en patiënt-empowerment; en 
ontwikkeling en systematische toepassing 
van ingrepen die erop gericht zijn de 
persoonlijke en sociale autonomie van de 
patiënt te vergroten. De nadruk zal liggen 
op de benchmarking van strategieën; 
bestudering van de resultaten van
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(bijvoorbeeld genetische gevoeligheid, 
leeftijd, geslacht en therapietrouw) en 
kosten/baten.

verschillende ingrepen waaronder 
geneesmiddelen, rekening houdend met de 
gegevens van geneesmiddelenbewaking, 
specifieke kenmerken van de patiënt 
(bijvoorbeeld genetische gevoeligheid, 
leeftijd, geslacht en therapietrouw) en 
kosten/baten.

Or. it

Motivering

De levenskwaliteit van patiënten hangt nauw samen met hun mate van autonomie. De 
autonomie van patiënten vergroten moet dan ook een van de doelstellingen zijn van de 
optimalisering van de verstrekking van gezondheidszorg aan Europese burgers.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 281
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, "Optimalisering van de verstrekking 

van gezondheidszorg aan de burgers van Europa", streepje 3

- Kwaliteit, solidariteit en duurzaamheid van 
gezondheidszorgstelsels: een basis leggen 
voor landen om hun gezondheidszorgstelsel 
in het licht van de ervaring van anderen aan 
te passen, rekening houdend met het belang 
van de nationale context en de kenmerken 
van de bevolking (vergrijzing, mobiliteit, 
migratie, educatie, sociaal-economische 
status en de veranderende werkomgeving 
enz.). De nadruk zal liggen op 
organisatorische, financiële en 
regelgevingsaspecten van 
gezondheidszorgstelsels, de implementatie 
ervan en hun resultaten qua effectiviteit, 
efficiëntie en gelijke behandeling. Er zal 
speciale aandacht worden besteed aan 
investerings en personeelsaspecten.

- Kwaliteit, solidariteit en duurzaamheid van 
gezondheidszorgstelsels: een basis leggen 
voor landen om hun gezondheidszorgstelsel 
in het licht van de ervaring van anderen aan 
te passen, rekening houdend met het belang 
van de nationale context en de kenmerken 
van de bevolking (vergrijzing, mobiliteit, 
migratie, educatie, sociaal-economische 
status en de veranderende werkomgeving 
enz.). Toegang tot gezondheidszorg voor 
benadeelde bevolkingsgroepen, inclusief 
gehandicapten. De nadruk zal liggen op 
organisatorische, financiële en 
regelgevingsaspecten van 
gezondheidszorgstelsels, de implementatie 
ervan en hun resultaten qua effectiviteit, 
efficiëntie en gelijke behandeling. Er zal 
speciale aandacht worden besteed aan 
investerings en personeelsaspecten.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan onderzoek naar de wijze waarop gezondheidszorg benadeelde groepen 



AM\614619NL.doc 67/97 PE 374.083v01-00

NL

bereikt.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 282
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, "Optimalisering van de verstrekking 

van gezondheidszorg aan de burgers van Europa", streepje 3 bis (nieuw)

- Gebruik en potentiële voordelen van 
aanvullende en alternatieve geneeskunde: 
onderzoeken welke bijdrage aanvullende en 
alternatieve geneeskunde kan leveren aan 
het verbeteren van de gezondheid van de 
Europese burgers.

Or. en

Motivering

EU-burgers doen in toenemende mate een beroep op aanvullende en alternatieve 
geneeskunde als onderdeel van hun gezondheidszorg. Het onderzoek naar deze benadering 
van de geneeskunde wordt financieel evenwel niet of nauwelijks gesteund. Er zou nochtans 
systematisch onderzoek naar moeten worden gedaan, als een mogelijke, gedeeltelijke 
oplossing voor het steeds groter wordende probleem van de resistentie tegen antibiotica.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 283
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, "Optimalisering van de verstrekking 

van gezondheidszorg aan de burgers van Europa", streepje 3 ter (nieuw)

- Transnationaal onderzoek naar ziekten 
die worden veroorzaakt door aan het milieu 
en het werk gerelateerde stressfactoren, 
zoals astma en allergieën.

Or. en

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 284
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Internationale samenwerking, alinea 1

Internationale samenwerking is een Internationale samenwerking moet vooral 
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integrerend onderdeel van het thema en is 
vooral van belang voor gebieden waar
mondiale gezondheidsproblemen aan de 
orde komen, zoals antibiotica-resistentie, 
hiv/aids, malaria, tuberculose en de opkomst 
van pandemieën. Hierbij kan het ook gaan 
om prioriteitstelling in de context van 
internationale initiatieven, zoals de "Global 
HIV Vaccine Enterprise". Mits een 
duurzaam lange-termijn-partnerschap op het 
gebied van klinisch onderzoek tussen 
Europa en ontwikkelingslanden wordt 
geconsolideerd, zal de steun voor het 
EDCTP-programma (Partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden) aan de hand van de 
resultaten en de toekomstige behoeften 
worden voortgezet. Het EDCTP-programma 
zal gericht blijven op klinisch onderzoek in 
gevorderde fasen voor de ontwikkeling van 
nieuwe vaccins, microbiciden en 
geneesmiddelen tegen deze drie ziekten in 
Afrika ten zuiden van de Sahara.

betrekking hebben op twee prioritaire 
aspecten: samenwerking met 
industrielanden op specifieke terreinen van 
gemeenschappelijk belang, bij voorrang in 
het kader van dit prioritaire thema, en 
samenwerking met ontwikkelingslanden op 
het gebied van mondiale 
gezondheidsproblemen zoals antibiotica-
resistentie, hiv/aids, malaria, tuberculose en 
de opkomst van pandemieën. Hierbij kan het 
ook gaan om prioriteitstelling in de context 
van internationale initiatieven, zoals de 
"Global HIV Vaccine Enterprise". Mits 
externe wetenschappelijke en technische 
evaluatie plaatsvindt, het programmacomité 
advies uitbrengt en een duurzaam lange-
termijn-partnerschap op het gebied van 
klinisch onderzoek tussen Europa en 
ontwikkelingslanden wordt geconsolideerd, 
zal de steun voor het EDCTP-programma 
(Partnerschap voor klinische proeven tussen 
Europese en ontwikkelingslanden) op grond 
van een evaluatie van zijn prestaties en 
werkzaamheden en aan de hand van de 
resultaten en de toekomstige behoeften 
worden voortgezet. Het EDCTP-programma 
zal gericht blijven op klinisch onderzoek in 
gevorderde fasen voor de ontwikkeling van 
nieuwe vaccins, microbiciden en 
geneesmiddelen tegen deze drie ziekten in 
Afrika ten zuiden van de Sahara.

Or. es

Motivering

Uitbreiding van amendement 59. Het Platform voor klinische proeven is van groot belang, 
maar er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de doeltreffendheid en de werkwijze ervan 
op dit ogenblik. Het zou zijn werkzaamheden moeten voortzetten, maar alleen wanneer de 
problemen zullen zijn opgelost.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 285
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Doelstelling

Een Europese kennisgebaseerde bio- Een Europese kennisgebaseerde bio-
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economie opbouwen door wetenschap, 
industrie en andere stakeholders bijeen te 
brengen teneinde nieuwe en opkomende 
mogelijkheden voor onderzoek te benutten 
die op sociale en economische uitdagingen 
gericht zijn: de toenemende vraag naar 
voeding die veiliger, gezonder en kwalitatief 
hoogwaardiger is, rekening houdend met het 
welzijn van dieren en de rurale context; de 
duurzame productie en het duurzame 
gebruik van hernieuwbare biologische 
rijkdommen; het stijgende risico op 
epizoötieën en zoönosen en aan de voeding 
gerelateerde aandoeningen; bedreigingen 
voor de duurzaamheid en continuïteit van de 
landbouw en visserijproductie ten gevolge 
van met name klimaatverandering.

economie opbouwen door wetenschap, 
industrie en andere stakeholders bijeen te 
brengen teneinde te onderzoeken hoe de 
doelstellingen van een toekomstige 
duurzame landbouw kunnen worden 
verwezenlijkt op een veilige, 
kosteneffectieve en milieuvriendelijke 
manier, en nieuwe en opkomende 
mogelijkheden voor onderzoek te benutten 
die op sociale en economische uitdagingen 
gericht zijn: de toenemende vraag naar 
voeding die veiliger, gezonder en kwalitatief 
hoogwaardiger is, rekening houdend met het 
welzijn van dieren en de rurale context; de 
duurzame productie en het duurzame 
gebruik van hernieuwbare biologische 
rijkdommen; het stijgende risico op 
epizoötieën en zoönosen en aan de voeding 
gerelateerde aandoeningen; bedreigingen 
voor de duurzaamheid en continuïteit van de 
landbouw en visserijproductie ten gevolge 
van met name klimaatverandering; de 
toenemende vraag naar kwalitatief 
hoogwaardige voeding, rekening houdend 
met het welzijn van dieren en de rurale 
context.

Or. en

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 286
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Benadering, alinea 1

Dit thema zal de kennisbasis versterken, de 
innovaties opleveren en de 
beleidsondersteuning verzorgen voor de 
opbouw en ontwikkeling van een Europese 
kennisgebaseerde bio-economie. Het 
onderzoek zal vooral gericht zijn op het 
duurzaam beheer, de duurzame productie en 
het duurzaam gebruik van biologische 
rijkdommen, met name via de 
biowetenschappen en de biotechnologie en 
de convergentie met andere technologieën, 
waardoor nieuwe, milieuefficiënte en 
concurrerende producten van de Europese 

Dit thema zal de kennisbasis versterken, de 
innovaties opleveren en de 
beleidsondersteuning verzorgen voor de 
opbouw en ontwikkeling van een Europese 
kennisgebaseerde bio-economie. Het 
onderzoek zal vooral gericht zijn op het 
duurzaam beheer, de duurzame productie en 
het duurzaam gebruik van biologische 
rijkdommen, met name via de 
biowetenschappen en de biotechnologie en 
de convergentie met andere technologieën, 
waardoor nieuwe, milieuefficiënte en 
concurrerende producten van de Europese 
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landbouw , visserij , aquicultuur-, 
voedingsmiddelen , gezondheid en 
houtsector en verwante sectoren moeten 
ontstaan. Het onderzoek zal belangrijke 
bijdragen leveren tot de uitvoering en 
formulering van beleid en regelgeving van 
de EU en specifiek gericht zijn op of 
ondersteuning geven voor: het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid; 
vraagstukken in verband met landbouw en 
handel; regelgeving voor de 
voedselveiligheid; het communautair beleid 
voor de gezondheid van dieren, 
ziektebestrijding en welzijnsnormen; milieu 
en biodiversiteit; de bosbouwstrategie van 
de EU; en het gemeenschappelijk 
visserijbeleid met het oog op een duurzame 
ontwikkeling van visserij en aquicultuur. Het 
onderzoek zal ook gericht zijn op de 
ontwikkeling van nieuwe en bestaande 
indicatoren voor de ondersteuning van de 
analyse, de ontwikkeling en de monitoring 
van deze beleidsterreinen.

landbouw , visserij , aquicultuur-, 
voedingsmiddelen , gezondheid en 
houtsector en verwante sectoren moeten 
ontstaan. Het onderzoek kan, na 
raadpleging van andere stakeholders zoals 
milieu- of consumentenorganisaties, en 
rekening houdend met hun standpunten,
belangrijke bijdragen leveren tot de 
uitvoering en formulering van beleid en 
regelgeving van de EU en specifiek gericht 
zijn op of ondersteuning geven voor: het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid; 
vraagstukken in verband met landbouw en 
handel; regelgeving voor de 
voedselveiligheid; het communautair beleid 
voor de gezondheid van dieren, 
ziektebestrijding en welzijnsnormen; milieu 
en biodiversiteit; de bosbouwstrategie van 
de EU; en het gemeenschappelijk 
visserijbeleid met het oog op een duurzame 
ontwikkeling van visserij en aquicultuur. Het 
onderzoek zal ook gericht zijn op de 
ontwikkeling van nieuwe en bestaande 
indicatoren voor de ondersteuning van de 
analyse, de ontwikkeling en de monitoring 
van deze beleidsterreinen.

Or. en

Amendement ingediend door Eluned Morgan en Glenys Kinnock

Amendement 287
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Benadering, alinea 2

De agrovoedingsmiddelenindustrie, die voor 
90% uit KMO's bestaat, zal met name 
profiteren van veel onderzoeksactiviteiten, 
met inbegrip van gerichte acties voor de 
verspreiding en overdracht van technologie, 
vooral waar het gaat om de integratie en 
incorporatie van geavanceerde 
milieuefficiënte technologieën, 
methodologieën en processen en de 
ontwikkeling van normen. Van hightech 
starters uit de bio-, nano- en ICT-sector 
worden belangrijke bijdragen verwacht op 
het gebied van de plantenveredeling, 

De agrovoedingsmiddelenindustrie, die voor 
90% uit KMO's bestaat, zal met name 
profiteren van veel onderzoeksactiviteiten, 
met inbegrip van gerichte acties voor de 
verspreiding en overdracht van technologie, 
vooral waar het gaat om de integratie en 
incorporatie van geavanceerde 
milieuefficiënte technologieën, 
methodologieën en processen en de 
ontwikkeling van normen. Van hightech 
starters uit de bio-, nano- en ICT-sector 
worden belangrijke bijdragen verwacht op 
het gebied van de plantenveredeling, 
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verbeterde gewassen en gewasbescherming, 
geavanceerde detectie- en 
monitoringtechnologieën voor de 
waarborging van de voedselveiligheid en 
-kwaliteit, en nieuwe industriële 
bioprocessen.

verbeterde gewassen en gewasbescherming, 
geavanceerde detectie- en 
monitoringtechnologieën voor de 
waarborging van de voedselveiligheid en 
-kwaliteit, en nieuwe industriële 
bioprocessen. Kredieten uit hoofde van het 
kaderprogramma mogen niet worden 
bestemd voor de ontwikkeling van 
genetisch gemodificeerde gewassen.

Or. en

Motivering

Aangezien men het effect van genetisch gemodificeerde gewassen op de menselijke 
gezondheid en het milieu nog steeds niet kent, mogen communautaire kredieten niet voor de 
ontwikkeling van dergelijke gewassen worden bestemd.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 288
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Benadering, alinea 2

De agrovoedingsmiddelenindustrie, die voor 
90% uit KMO's bestaat, zal met name 
profiteren van veel onderzoeksactiviteiten, 
met inbegrip van gerichte acties voor de 
verspreiding en overdracht van technologie, 
vooral waar het gaat om de integratie en 
incorporatie van geavanceerde 
milieuefficiënte technologieën, 
methodologieën en processen en de 
ontwikkeling van normen. Van hightech 
starters uit de bio-, nano- en ICT-sector 
worden belangrijke bijdragen verwacht op 
het gebied van de plantenveredeling, 
verbeterde gewassen en gewasbescherming, 
geavanceerde detectie- en 
monitoringtechnologieën voor de 
waarborging van de voedselveiligheid en 
-kwaliteit, en nieuwe industriële 
bioprocessen.

De meestal kleinschalige
agrovoedingsmiddelenindustrie, die voor 
90% uit KMO's bestaat, zal met name 
profiteren van veel onderzoeksactiviteiten, 
met inbegrip van gerichte acties voor de 
verspreiding en overdracht van technologie, 
vooral waar het gaat om de integratie en 
incorporatie van geavanceerde 
milieuefficiënte technologieën, 
methodologieën en processen en de 
ontwikkeling van normen. Van hightech 
starters uit de bio-, nano- en ICT-sector 
worden belangrijke bijdragen verwacht op 
het gebied van de plantenveredeling, 
verbeterde gewassen en gewasbescherming, 
geavanceerde detectie- en 
monitoringtechnologieën voor de 
waarborging van de voedselveiligheid en 
-kwaliteit, en nieuwe industriële 
bioprocessen.

Or. en

(Dit amendement vervangt amendement 596 op het ontwerpverslag van Jerzy Buzek over het 
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zevende kaderprogramma)

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz en Caroline Lucas

Amendement 289
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Benadering, alinea 3

Verschillende Europese 
technologieplatforms op het gebied van 
plantengenomica en biotechnologie, 
bosbouw en de houtsector, de algehele 
gezondheid van dieren, veehouderij, 
voedingsmiddelen, aquicultuur en industriële 
biotechnologie zullen een bijdrage leveren 
tot de vaststelling van gemeenschappelijke 
onderzoeksprioriteiten voor dit thema, de 
signalering van mogelijke grootschalige 
initiatieven voor de toekomst, zoals 
demonstratieprojecten voor de productie van 
bulkchemicaliën uit biomassa 
(plantencelwand, biobrandstoffen, 
biopolymeren) en tot een brede participatie 
en integratie van alle stakeholders. Waar
van toepassing zal in nauwe samenwerking 
met ERA-NET-projecten, 
technologieplatforms en andere 
betrokkenen, zoals het PCOL (Permanent 
Comité voor onderzoek in de landbouw) of 
een toekomstige Europese structuur voor 
de coördinatie van het onderzoek van de 
zee, worden gewerkt aan de bevordering 
van de coördinatie van nationale 
onderzoeksprogramma's.

Verschillende Europese 
technologieplatforms op het gebied van 
plantengenomica en biotechnologie, 
bosbouw en de houtsector, de algehele 
gezondheid van dieren, veehouderij, met 
bijzondere aandacht voor de vogelgriep en 
de rol van de pluimveehouderij in de 
verspreiding ervan, voedingsmiddelen, 
aquicultuur en industriële biotechnologie 
zullen een bijdrage leveren tot de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
onderzoeksprioriteiten voor dit thema, de 
signalering van mogelijke grootschalige 
initiatieven voor de toekomst, zoals 
demonstratieprojecten voor de productie van 
bulkchemicaliën uit biomassa 
(plantencelwand, biobrandstoffen, 
biopolymeren) en tot een brede participatie 
en integratie van alle stakeholders. 

Or. en

Motivering

De bezorgdheid groeit dat de snelle verspreiding van de vogelgriep in sommige delen van de 
wereld niet alleen een natuurlijke oorzaak heeft, maar ook te wijten is aan 
handelsactiviteiten. Ofschoon wilde vogels extensief op de ziekte worden getest, hebben 
wetenschappers nog maar zelden de vogelgriep bij levende vogels aangetroffen in een hoog 
pathogenische vorm, wat doet vermoeden dat deze vogels geen efficiënte vectoren van het 
virus zijn. Het lijkt waarschijnlijker dat het virus wordt verspreid door verplaatsingen van 
pluimvee, pluimveeproducten of geïnfecteerd materiaal van pluimveehouderijen, zoals 
diervoeder en mest. Internationale agentschappen hebben niettemin veel aandacht besteed 
aan deze wijze van overdracht. Het is dan ook van groot belang dat de rol van de 
pluimveehouderij in de verspreiding van de vogelgriep wordt onderzocht.
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Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 290
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Activiteiten, punt 1, 

streepje 1

- Ontsluitend onderzoek naar de 
belangrijkste langetermijn-impulsen voor de 
duurzame productie en het duurzaam beheer 
van biologische rijkdommen (micro-
organismen, planten en dieren), met inbegrip 
van de exploitatie van biodiversiteit en van 
nieuwe biologisch actieve moleculen binnen 
deze biologische systemen. Het onderzoek 
omvat onder andere "omica"-technologieën 
zoals genomica, proteomica, metabolomica 
en convergerende technologieën en de 
integratie daarvan binnen systeembiologie-
benaderingen, alsmede de ontwikkeling van 
fundamentele instrumenten en 
technologieën, met inbegrip van 
bioinformatica en relevante databanken, en 
methodologieën voor de identificatie van 
variëteiten binnen species-groepen.

- Ontsluitend onderzoek naar de 
belangrijkste langetermijn-impulsen voor de 
duurzame productie en het duurzaam beheer 
van biologische rijkdommen (micro-
organismen, planten en dieren), met inbegrip 
van de exploitatie van biodiversiteit en van 
nieuwe biologisch actieve moleculen binnen
deze biologische systemen. Het onderzoek 
omvat onder andere "omica"-technologieën 
zoals genomica, proteomica, metabolomica 
en convergerende technologieën en de 
integratie daarvan binnen systeembiologie-
benaderingen, alsmede de ontwikkeling van 
fundamentele instrumenten en 
technologieën, met inbegrip van 
bioinformatica en relevante databanken, en 
methodologieën voor de identificatie van 
variëteiten binnen species-groepen.

De exploitatie van biodiversiteit wordt 
vermeld, maar niet de bescherming ervan. 
Er dient duidelijk te worden gesteld dat 
onderzoek naar biodiversiteit en haar 
moleculaire karakterisering de 
bescherming van de biodiversiteit tot doel 
heeft, en niet alleen het identificeren van 
nieuwe manieren om ze te exploiteren. 
Milieubescherming en -behoud is een 
sleutelfactor van een duurzaam beheer van 
biologische rijkdommen. De hier gebruikte 
formulering dient beter aan te sluiten bij 
het thema "milieu". 

Or. en

Motivering

De diversiteit gaat snel achteruit, en menselijke fabrieken kunnen dit verlies niet 
compenseren.

Het is van belang dat een DNA-taxonomie wordt ontwikkeld en ten uitvoer gelegd in een 
laboratorium dat uitgerust is met moderne instrumenten van de biotechnologie en de bio-
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informatica, teneinde de inventarisatie van de biologische diversiteit te versnellen en nieuwe 
mogelijkheden te creëren voor ecologisch onderzoek, en de bescherming van biodiversiteit te 
bevorderen.

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 291
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Activiteiten, punt 1, 

streepje 2

- Meer duurzaamheid en 
concurrentievermogen met minder 
milieueffecten in de landbouw, bosbouw, 
visserij en aquicultuur via de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën, apparatuur, 
monitoringsystemen, innovatieve planten en 
productiesystemen, de verbetering van de 
wetenschappelijke en technische grondslag 
van het visserijbeheer en een beter inzicht in 
de interactie tussen verschillende systemen 
(landbouw en bosbouw; visserij en 
aquicultuur), gezien over een volledig 
ecosysteem. Voor terrestrische biologische 
rijkdommen zal er speciale aandacht worden 
besteed aan productiesystemen met een lage 
input en biologische productiesystemen, een 
verbeterd beheer van rijkdommen en 
innovatieve diervoeders, en nieuwe planten 
(gewassen en bomen) met een verbeterde 
samenstelling, stressbestendigheid, 
efficiëntie van nutriëntgebruik en 
architectuur. Dit zal worden ondersteund 
met onderzoek naar bioveiligheid, 
coëxistentie en traceerbaarheid van nieuwe 
plantensystemen en producten. De 
gezondheid van planten zal worden 
verbeterd via een beter inzicht in ecologie, 
biologie van plaagorganismen, ziekten en 
andere bedreigingen en ondersteuning voor 
de bestrijding van uitbraken van ziekten en 
verbetering van duurzame instrumenten en 
technieken voor plaagbeheer. Voor 
biologische rijkdommen uit het aquatisch 
milieu zal de nadruk liggen op essentiële 
biologische functies, veilige en 
milieuvriendelijke productiesystemen en 
voeders voor gekweekte soorten, op 

- Meer duurzaamheid en 
concurrentievermogen met minder 
milieueffecten in de landbouw, bosbouw, 
visserij en aquicultuur via de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën, apparatuur, 
monitoringsystemen, innovatieve planten en 
productiesystemen, de verbetering van de 
wetenschappelijke en technische grondslag 
van het visserij- en gewasbeheer door 
selectieve plantenveredeling, bevordering 
van de gezondheid van planten en 
geoptimaliseerde productiesystemen, en een 
beter inzicht in de interactie tussen 
verschillende systemen (landbouw en 
bosbouw; visserij en aquicultuur), gezien 
over een volledig ecosysteem. Voor 
terrestrische biologische rijkdommen zal er 
speciale aandacht worden besteed aan 
productiesystemen met een lage input en 
biologische productiesystemen, een 
verbeterd beheer van rijkdommen en 
innovatieve diervoeders, en nieuwe planten 
(gewassen en bomen) met een verbeterde 
samenstelling, stressbestendigheid, 
efficiëntie van nutriëntgebruik en 
architectuur. Dit zal worden ondersteund 
met onderzoek naar bioveiligheid, 
coëxistentie en traceerbaarheid van nieuwe 
plantensystemen en producten. De 
gezondheid van planten zal worden 
verbeterd via een beter inzicht in ecologie, 
biologie van plaagorganismen, ziekten en 
andere bedreigingen en ondersteuning voor 
de bestrijding van uitbraken van ziekten en
verbetering van duurzame instrumenten en 
technieken voor plaagbeheer. Voor 
biologische rijkdommen uit het aquatisch 
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visserijbiologie, de dynamiek van gemengde 
visserij, interacties tussen visserijactiviteiten 
en het mariene ecosysteem en op vloot-
gebaseerde, regionale en meerjarige 
beheersystemen.

milieu zal de nadruk liggen op essentiële 
biologische functies, veilige en 
milieuvriendelijke productiesystemen en 
voeders voor gekweekte soorten, op 
visserijbiologie, de dynamiek van gemengde 
visserij, interacties tussen visserijactiviteiten 
en het mariene ecosysteem en op vloot-
gebaseerde, regionale en meerjarige 
beheersystemen.

Or. it

Motivering

Gewassen kunnen door selectieve veredeling en het bevorderen van de gezondheid van 
planten en nieuwe productiesystemen worden verbeterd. De overdracht van gegevens, kennis 
en conclusies van diverse vormen van genetisch onderzoek naar met toepassing van 
traditionele of biotechnologische plantenveredelingsmethoden verkregen nieuwe commerciële 
producten is van vitaal belang voor het concurrentievermogen van de Europese landbouw.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli

Amendement 292
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Activiteiten, punt 1, 

streepje 2

- Meer duurzaamheid en 
concurrentievermogen met minder 
milieueffecten in de landbouw, bosbouw, 
visserij en aquicultuur via de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën, apparatuur, 
monitoringsystemen, innovatieve planten en 
productiesystemen, de verbetering van de 
wetenschappelijke en technische grondslag 
van het visserijbeheer en een beter inzicht in 
de interactie tussen verschillende systemen 
(landbouw en bosbouw; visserij en 
aquicultuur), gezien over een volledig 
ecosysteem. Voor terrestrische biologische 
rijkdommen zal er speciale aandacht worden 
besteed aan productiesystemen met een lage 
input en biologische productiesystemen, een 
verbeterd beheer van rijkdommen en 
innovatieve diervoeders, en nieuwe planten 
(gewassen en bomen) met een verbeterde 
samenstelling, stressbestendigheid, 
efficiëntie van nutriëntgebruik en 

- Meer duurzaamheid en 
concurrentievermogen met minder 
milieueffecten in de landbouw, bosbouw, 
visserij en aquicultuur via de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën, apparatuur, 
monitoringsystemen, innovatieve planten en 
productiesystemen, de verbetering van de 
wetenschappelijke en technische grondslag 
van het visserijbeheer en een beter inzicht in 
de interactie tussen verschillende systemen 
(landbouw en bosbouw; visserij en 
aquicultuur), gezien over een volledig 
ecosysteem. Voor terrestrische biologische 
rijkdommen zal er speciale aandacht worden 
besteed aan productiesystemen met een lage 
input en biologische productiesystemen, een 
verbeterd beheer van rijkdommen en 
innovatieve diervoeders, en nieuwe planten 
(gewassen en bomen) met een verbeterde 
samenstelling, stressbestendigheid, 
efficiëntie van nutriëntgebruik en 
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architectuur. Dit zal worden ondersteund 
met onderzoek naar bioveiligheid, 
coëxistentie en traceerbaarheid van nieuwe 
plantensystemen en producten. De 
gezondheid van planten zal worden 
verbeterd via een beter inzicht in ecologie, 
biologie van plaagorganismen, ziekten en 
andere bedreigingen en ondersteuning voor 
de bestrijding van uitbraken van ziekten en 
verbetering van duurzame instrumenten en 
technieken voor plaagbeheer. Voor 
biologische rijkdommen uit het aquatisch 
milieu zal de nadruk liggen op essentiële 
biologische functies, veilige en 
milieuvriendelijke productiesystemen en 
voeders voor gekweekte soorten, op 
visserijbiologie, de dynamiek van gemengde 
visserij, interacties tussen visserijactiviteiten 
en het mariene ecosysteem en op vloot-
gebaseerde, regionale en meerjarige 
beheersystemen.

architectuur. Dit zal worden ondersteund 
met onderzoek naar bioveiligheid, 
coëxistentie en traceerbaarheid van nieuwe 
plantensystemen en producten. De 
gezondheid van planten zal worden 
verbeterd via een beter inzicht in ecologie, 
biologie van plaagorganismen, ziekten en 
andere bedreigingen en ondersteuning voor 
de bestrijding van uitbraken van ziekten en 
verbetering van duurzame instrumenten en 
technieken voor plaagbeheer. Voor 
biologische rijkdommen uit het aquatisch 
milieu zal de nadruk liggen op essentiële 
biologische functies, veilige en 
milieuvriendelijke productiesystemen en 
voeders voor gekweekte soorten, op 
visserijbiologie, de dynamiek van gemengde 
visserij, interacties tussen visserijactiviteiten 
en het mariene ecosysteem en op vloot-
gebaseerde, regionale en meerjarige 
beheersystemen.

De biotechnologie in de landbouw, die nog 
steeds op openlijk verzet stuit bij het 
grootste deel van de publieke opinie, valt 
duidelijk onder dit thema. Een ervaren 
lezer kan uit de tekst misschien wel 
opmaken dat biotechnologie zal worden 
gebruikt om de rijkdommen, de gezondheid 
en het milieu beter te beschermen, maar het 
lijkt noodzakelijk dat duidelijker wordt 
gesteld dat modificatie gericht zal zijn op 
het bevorderen van de volksgezondheid en 
de veiligheid. 

Or. en

Motivering

De discussie over de biotechnologie in de landbouw wordt helemaal vertroebeld door niet-
wetenschappelijke vooringenomenheid en vooroordelen. Het is nochtans duidelijk dat dit 
terrein van het wetenschappelijk onderzoek een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de 
menselijke gezondheid en veiligheid. Er zullen regels moeten worden vastgesteld voor 
laboratoriumexperimenten en experimenten in het veld, maar vooruitgang op dit gebied is 
van cruciaal belang voor het Europese concurrentievermogen en het welzijn van de Europese 
bevolkingen.
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Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 293
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Activiteiten, punt 1, 

streepje 2

- Meer duurzaamheid en 
concurrentievermogen met minder 
milieueffecten in de landbouw, bosbouw, 
visserij en aquicultuur via de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën, apparatuur, 
monitoringsystemen, innovatieve planten en 
productiesystemen, de verbetering van de 
wetenschappelijke en technische grondslag 
van het visserijbeheer en een beter inzicht in 
de interactie tussen verschillende systemen 
(landbouw en bosbouw; visserij en 
aquicultuur), gezien over een volledig 
ecosysteem. Voor terrestrische biologische 
rijkdommen zal er speciale aandacht worden 
besteed aan productiesystemen met een lage 
input en biologische productiesystemen, een 
verbeterd beheer van rijkdommen en 
innovatieve diervoeders, en nieuwe planten 
(gewassen en bomen) met een verbeterde 
samenstelling, stressbestendigheid, 
efficiëntie van nutriëntgebruik en 
architectuur. Dit zal worden ondersteund 
met onderzoek naar bioveiligheid, 
coëxistentie en traceerbaarheid van nieuwe 
plantensystemen en producten. De 
gezondheid van planten zal worden 
verbeterd via een beter inzicht in ecologie, 
biologie van plaagorganismen, ziekten en 
andere bedreigingen en ondersteuning voor 
de bestrijding van uitbraken van ziekten en 
verbetering van duurzame instrumenten en 
technieken voor plaagbeheer. Voor 
biologische rijkdommen uit het aquatisch 
milieu zal de nadruk liggen op essentiële 
biologische functies, veilige en 
milieuvriendelijke productiesystemen en 
voeders voor gekweekte soorten, op 
visserijbiologie, de dynamiek van gemengde 
visserij, interacties tussen visserijactiviteiten 
en het mariene ecosysteem en op vloot-
gebaseerde, regionale en meerjarige 
beheersystemen.

- Meer duurzaamheid en 
concurrentievermogen met minder 
milieueffecten in de landbouw, bosbouw, 
visserij en aquicultuur via de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën, apparatuur, 
monitoringsystemen, innovatieve planten en 
productiesystemen, de verbetering van de 
wetenschappelijke en technische grondslag 
van het visserijbeheer en een beter inzicht in 
de interactie tussen verschillende systemen 
(landbouw en bosbouw; visserij en 
aquicultuur), gezien over een volledig 
ecosysteem. Voor terrestrische biologische 
rijkdommen zal er speciale aandacht worden 
besteed aan productiesystemen met een lage 
input en biologische productiesystemen, een 
verbeterd beheer van rijkdommen en 
innovatieve diervoeders, en nieuwe planten 
(gewassen en bomen) met een verbeterde 
samenstelling, stressbestendigheid, 
efficiëntie van nutriëntgebruik en 
architectuur. Dit zal worden ondersteund 
met onderzoek naar bioveiligheid, 
coëxistentie en traceerbaarheid van nieuwe 
plantensystemen en producten. De 
gezondheid van planten zal worden 
verbeterd via een beter inzicht in ecologie, 
biologie van plaagorganismen, ziekten en 
andere bedreigingen en ondersteuning voor 
de bestrijding van uitbraken van ziekten en 
verbetering van duurzame instrumenten en 
technieken voor plaagbeheer. Er zullen 
betere methoden worden ontwikkeld om de 
vruchtbaarheid van de bodem te 
controleren, in stand te houden en te 
vergroten. Voor biologische rijkdommen uit 
het aquatisch milieu zal de nadruk liggen op 
essentiële biologische functies, veilige en 
milieuvriendelijke productiesystemen en 
voeders voor gekweekte soorten, op 
visserijbiologie, de dynamiek van gemengde 
visserij, interacties tussen visserijactiviteiten 
en het mariene ecosysteem en op vloot-
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gebaseerde, regionale en meerjarige 
beheersystemen.

Or. en

Motivering

Recent onderzoek heeft een  zorgwekkende achteruitgang aan het licht gebracht wat de 
vruchtbaarheid van de bodem in het algemeen betreft, hetgeen op lange termijn de 
voedselvoorziening van de mensheid in gevaar kan brengen. De aanwezigheid van organische 
materie in de bodem neemt af en de erosie neemt toe, mogelijk als gevolg van de toepassing 
van intensieve landbouwproductietechnieken die op lange termijn niet vol te houden zijn.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 294
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Activiteiten, punt 1, 

streepje 4 bis (nieuw)

- Onderzoek op het gebied van het mariene, 
het landbouw- en het bosbouwbeleid, 
inclusief de economische, sociale en 
regionale gevolgen van de hervorming van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
de Doha-ronde van de WTO, de gevolgen 
van de uitbreiding van de Europese Unie 
voor de ontwikkeling van de landbouw en 
het platteland in de oude en de nieuwe 
lidstaten, en de marktvooruitzichten van 
mariene, landbouw- en bosbouwproducten.

Or. en

Motivering

Het specifieke programma "Samenwerking" dient met name het accent te leggen op onderzoek 
op het gebied van het landbouwbeleid, aangezien de Europese Unie thans wellicht de meest 
baanbrekende transformatie van haar gemeenschappelijk landbouwbeleid ondergaat, als 
gevolg van nieuwe Europese en mondiale tendensen.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 295
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Activiteiten, punt 2, 

streepje 5
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- Bescherming van zowel de gezondheid van 
de mens als het milieu via een beter inzicht 
in de milieueffecten op en van 
voedsel/voederketens. Dit vereist een 
bestudering van 
voedingsmiddelencontaminanten en de 
gevolgen voor de gezondheid, en de 
ontwikkeling van verbeterde instrumenten 
en methoden voor de beoordeling van de 
effecten van voedsel- en voederketens op het 
milieu. Voor waarborging van de kwaliteit 
en integriteit van de voedselketen zijn 
nieuwe modellen nodig voor de analyse van 
de grondstofketen en concepten voor het 
beheer van de totale voedselketen, met 
inbegrip van consumentenaspecten.

- Bescherming van zowel de gezondheid van 
de mens als het milieu via een beter inzicht 
in de milieueffecten op en van 
voedsel/voederketens. Dit vereist een 
bestudering van 
voedingsmiddelencontaminanten en de 
gevolgen voor de gezondheid, en de 
ontwikkeling van verbeterde instrumenten 
en methoden voor de beoordeling van de 
effecten van voedsel- en voederketens op het 
milieu. Voor waarborging van de kwaliteit 
en integriteit van de voedselketen zijn 
nieuwe modellen nodig voor de analyse van 
de grondstofketen en concepten voor het 
beheer van de totale voedselketen, met 
inbegrip van consumentenaspecten. 
Ontwikkeling van nieuwe 
traceerbaarheidsmethoden (genetisch 
gemodificeerde organismen en niet 
genetisch gemodificeerde organismen). 
Gevolgen van diervoedingsmiddelen en 
diergeneesmiddelen voor de menselijke 
gezondheid.

Or. de

Motivering

De ontwikkeling van nieuwe traceerbaarheidsmethoden is noodzakelijk om het vertrouwen 
van de consument te versterken. Hetzelfde geldt voor de gevolgen die het gebruik van 
diervoedingsmiddelen en diergeneesmiddelen voor de menselijke gezondheid kan hebben.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz en Hiltrud Breyer

Amendement 296
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Activiteiten, punt 3, 

streepje 1

- Versteviging van de kennisbasis en 
ontwikkeling van geavanceerde 
technologieën voor de productie van 
terrestrische of mariene biomassa voor 
toepassingen op het gebied van energie en in 
de industrie. Dit omvat genomica en 
metabolomica van planten, dieren en micro-
organismen ter verbetering van de 
productiviteit en samenstelling van 

- Versteviging van de kennisbasis en 
ontwikkeling van geavanceerde 
technologieën voor de productie van 
terrestrische of mariene biomassa voor 
toepassingen op het gebied van energie en in 
de industrie. Dit omvat genomica en 
metabolomica van planten, dieren en micro-
organismen ter verbetering van de 
productiviteit en samenstelling van 



PE 374.083v01-00 80/97 AM\614619NL.doc

NL

grondstoffen en biomassa-basisproducten 
voor een optimale omzetting in producten 
met een hoge toegevoegde waarde, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van natuurlijke of 
verbeterde terrestrische en aquatische 
organismen als nieuwe bronnen. 
Levenscyclusanalyse van 
landbouwmethoden, vervoer en opslag en 
marktinzetbaarheid van bioproducten komen 
hierin volledig tot hun recht. Er zal dan ook 
worden gewerkt aan de toepassing van 
industriële biotechnologie binnen de totale 
gewasketen om de mogelijkheden van de 
bioraffinage-benadering ten volle te 
realiseren, inclusief sociaal-economische, 
landbouwkundige en milieu- en 
consumentenaspecten. Dit zal worden 
bevorderd door meer inzicht in en controle 
op het metabolisme van planten en micro-
organismen op cellulair en subcellulair 
niveau bij de productie van waardevolle 
grondstoffen met gebruik van bioprocessen 
met een verhoogde opbrengst, kwaliteit en 
zuiverheid van omzettingsproducten, 
inclusief procesontwerp voor biokatalyse. 
Bovendien zullen er biotechnologieën 
worden gebruikt of ontwikkeld voor nieuwe 
en verbeterde kwalitatief hoogwaardige 
houtproducten en processen die een hoge 
toegevoegde waarde hebben en 
hernieuwbaar zijn, om de duurzaamheid van 
hout en de houtproductie, met inbegrip van 
timmerhout en hernieuwbare bio-
energievoorraden te verhogen. Ten slotte zal 
er aandacht worden besteed aan de 
mogelijkheden van de biotechnologie voor 
de detectie, monitoring, preventie, 
behandeling en verwijdering van 
verontreiniging, waarbij de nadruk ligt op de 
maximalisering van de economische waarde 
van afval en nevenproducten via nieuwe 
bioprocessen, alleen of in combinatie met 
plantensystemen en/of chemische 
katalysatoren.

grondstoffen en biomassa-basisproducten 
voor een optimale omzetting in producten 
met een hoge toegevoegde waarde, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van natuurlijke of 
verbeterde terrestrische en aquatische 
organismen als nieuwe bronnen. 
Levenscyclusanalyse van 
landbouwmethoden, vervoer en opslag en 
marktinzetbaarheid van bioproducten komen 
hierin volledig tot hun recht. Er zal dan ook 
worden gewerkt aan de toepassing van 
industriële biotechnologie binnen de totale 
gewasketen om de mogelijkheden van de 
bioraffinage-benadering ten volle te 
realiseren, inclusief sociaal-economische, 
landbouwkundige en milieu- en 
consumentenaspecten. Dit zal worden 
bevorderd door meer inzicht in en controle 
op het metabolisme van planten en micro-
organismen op cellulair en subcellulair 
niveau bij de productie van waardevolle 
grondstoffen met gebruik van bioprocessen 
met een verhoogde opbrengst, kwaliteit en 
zuiverheid van omzettingsproducten, 
inclusief procesontwerp voor biokatalyse. 
Bovendien zullen er biotechnologieën 
worden gebruikt of ontwikkeld voor nieuwe 
en verbeterde kwalitatief hoogwaardige 
houtproducten en processen die een hoge 
toegevoegde waarde hebben en 
hernieuwbaar zijn, om de duurzaamheid van 
hout en de houtproductie, met inbegrip van 
timmerhout en hernieuwbare bio-
energievoorraden te verhogen. Ten slotte zal 
er aandacht worden besteed aan de 
mogelijkheden van de biotechnologie voor 
de detectie, monitoring, preventie, 
behandeling en verwijdering van 
verontreiniging, waarbij de nadruk ligt op de 
maximalisering van de economische waarde 
van afval en nevenproducten via nieuwe 
bioprocessen, alleen of in combinatie met 
plantensystemen en/of chemische 
katalysatoren. Wat betreft de ernstigste 
landbouwproblemen in Europa, zoals 
phytophtera (schimmel) bij aardappelen, 
fusarium (sneeuwschimmel) op graan en 
maïs, triodia sylvina (oranje wortelboorder) 
in maïs, plasmopara (valse meeldauw) bij 
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wijnstokken enz., dienen vergelijkingen te 
worden gemaakt tussen genetisch 
gemodificeerde, niet genetisch 
gemodificeerde en organische remedies, 
teneinde te bepalen welke benadering het 
best geschikt is om deze problemen op te 
lossen.

Or. en

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 297
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Doelstelling

Het concurrentievermogen van de Europese 
industrie verhogen en Europa in staat stellen 
zich de toekomstige ontwikkelingen in de 
informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) eigen te maken en hieraan richting te 
geven teneinde aan de maatschappelijke en 
economische behoeften te voldoen. De 
activiteiten zullen Europa's 
wetenschappelijke en technologische basis 
verstevigen en zijn wereldwijde leiderschap 
op ICT-gebied consolideren, de innovatie 
door toepassing van ICT bevorderen en 
ervoor zorgen dat de vooruitgang in de ICT 
snel wordt vertaald in voordelen voor de 
burger, het bedrijfsleven, de industrie en de 
overheden in Europa.

Het concurrentievermogen van de Europese 
industrie verhogen en Europa in staat stellen 
zich de toekomstige ontwikkelingen in de 
informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) eigen te maken en hieraan richting te 
geven teneinde aan de maatschappelijke en 
economische behoeften te voldoen. De 
activiteiten zullen Europa's 
wetenschappelijke en technologische basis 
verstevigen en zijn wereldwijde leiderschap 
op ICT-gebied consolideren, de innovatie 
door toepassing van ICT bevorderen en 
ervoor zorgen dat de vooruitgang in de ICT 
snel wordt vertaald in voordelen voor alle 
Europese burgers, in het bijzonder ouderen 
en personen die bedreigd worden door 
sociale uitsluiting, zoals gehandicapten en 
degenen voor wie toegang tot ICT een 
probleem is, en voor het bedrijfsleven, de 
industrie en de overheden in Europa.

Or. en

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 298
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Inleiding, alinea 1

Informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) hebben bewezen een unieke rol te 

Informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) hebben bewezen een unieke rol te 
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spelen bij het stimuleren van de innovatie, 
de creativiteit en het concurrentievermogen 
van de gehele industrie en dienstensector. 
Zij zijn onmisbaar als het erom gaat aan de 
grote maatschappelijke behoeften te voldoen 
en overheidsdiensten te moderniseren, en zij 
staan aan de basis van de vooruitgang op alle 
wetenschappelijke en technologische 
gebieden. Europa moet zich daarom de 
toekomstige ontwikkelingen op ICT-gebied 
eigen maken en hieraan richting geven en 
ervoor zorgen dat op ICT gebaseerde 
diensten en producten geaccepteerd worden 
en gebruikt worden om de burger en het 
bedrijfsleven zoveel mogelijk voordelen te 
bieden.

spelen bij het stimuleren van de innovatie, 
de creativiteit en het concurrentievermogen 
van de gehele industrie en dienstensector. 
Zij zijn onmisbaar als het erom gaat aan de 
grote maatschappelijke behoeften te voldoen 
en overheidsdiensten te moderniseren, en zij 
staan aan de basis van de vooruitgang op alle 
wetenschappelijke en technologische 
gebieden. Europa moet zich daarom de 
toekomstige ontwikkelingen op ICT-gebied 
eigen maken en hieraan richting geven en 
ervoor zorgen dat interoperabele en 
betrouwbare, op ICT gebaseerde diensten en 
producten geaccepteerd worden en gebruikt 
worden om de burger en het bedrijfsleven 
zoveel mogelijk voordelen te bieden.

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 299
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Inleiding, alinea 4

Bij het thema ICT wordt het strategisch 
onderzoek geconcentreerd rond grote 
technologiepijlers, wordt voor eind-tot-eind-
integratie van technologieën gezorgd en 
worden de kennis en middelen geboden voor 
de ontwikkeling van een breed gamma van 
innovatieve ICT-toepassingen. De 
activiteiten zullen een katalyserend effect 
hebben op de industriële en technologische 
vooruitgang in de ICT-sector en de 
concurrentieslagkracht in belangrijke ICT-
intensieve sectoren verbeteren, zowel door 
innovatieve, hoogwaardige, op ICT 
gebaseerde producten en diensten als door 
verbeteringen in de organisatorische 
processen binnen het bedrijfsleven en bij de 
overheid. Dit thema dient ook ter 
ondersteuning van het overige beleid van de 
Europese Unie doordat het de ICT stimuleert 
om aan de behoeften van het publiek en de 
samenleving te voldoen.

Bij het thema ICT wordt het strategisch 
onderzoek geconcentreerd rond grote 
technologiepijlers, wordt voor eind-tot-eind-
integratie van technologieën gezorgd en 
worden de kennis en middelen geboden voor 
de ontwikkeling van een breed gamma van 
innovatieve ICT-toepassingen. De 
activiteiten zullen een katalyserend effect 
hebben op de industriële en technologische 
vooruitgang in de ICT-sector en de 
concurrentieslagkracht in belangrijke ICT-
intensieve sectoren verbeteren, zowel door 
innovatieve, hoogwaardige, op ICT 
gebaseerde producten en diensten als door 
nieuwe of verbeterde organisatorische 
processen binnen het bedrijfsleven en bij de 
overheid. Dit thema dient ook ter 
ondersteuning van het overige beleid van de 
Europese Unie doordat het de ICT stimuleert 
om aan de behoeften van het publiek en de 
samenleving te voldoen.

Or. en
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Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz en Caroline Lucas

Amendement 300
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Inleiding, alinea 4

Bij het thema ICT wordt het strategisch 
onderzoek geconcentreerd rond grote 
technologiepijlers, wordt voor eind-tot-eind-
integratie van technologieën gezorgd en 
worden de kennis en middelen geboden voor 
de ontwikkeling van een breed gamma van 
innovatieve ICT-toepassingen. De 
activiteiten zullen een katalyserend effect 
hebben op de industriële en technologische 
vooruitgang in de ICT-sector en de 
concurrentieslagkracht in belangrijke ICT-
intensieve sectoren verbeteren, zowel door 
innovatieve, hoogwaardige, op ICT 
gebaseerde producten en diensten als door 
verbeteringen in de organisatorische 
processen binnen het bedrijfsleven en bij de 
overheid. Dit thema dient ook ter 
ondersteuning van het overige beleid van de 
Europese Unie doordat het de ICT stimuleert 
om aan de behoeften van het publiek en de 
samenleving te voldoen.

Bij het thema ICT wordt het strategisch 
onderzoek geconcentreerd rond grote 
technologiepijlers, wordt voor eind-tot-eind-
integratie van technologieën gezorgd en 
worden de kennis en middelen geboden voor 
de ontwikkeling van een breed gamma van 
innovatieve ICT-toepassingen. De 
activiteiten zullen een katalyserend effect 
hebben op de industriële en technologische 
vooruitgang in de ICT-sector en de 
concurrentieslagkracht in belangrijke ICT-
intensieve sectoren verbeteren, zowel door 
innovatieve, hoogwaardige, op ICT 
gebaseerde producten en diensten als door 
verbeteringen in de organisatorische 
processen binnen het bedrijfsleven en bij de 
overheid. Dit thema dient ook ter 
ondersteuning van het overige beleid van de 
Europese Unie doordat het de ICT stimuleert 
om aan de behoeften van het publiek en de 
samenleving te voldoen. ICT dient tevens te 
worden gebruikt ter bevordering van 
duurzame ontwikkeling, met name op het 
gebied van transportbeheer, 
energiebehoud, aanwending van 
natuurlijke rijkdommen en voorkoming van 
gewelddadige conflicten. Alle mogelijke 
gevolgen van ICT-technologieën voor de 
menselijke gezondheid en het menselijk 
welzijn, met name de effecten van 
elektromagnetische straling, dienen 
diepgaand te worden onderzocht. Er dient 
bijzondere aandacht te worden besteed aan 
het slechten van juridische, taalkundige en 
geografische barrières. 

Or. en
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 301
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Inleiding, alinea 5

De activiteiten hebben betrekking op 
samenwerkings- en netwerkactiviteiten, 
steun aan Gezamenlijke technologie-
initiatieven, waaronder geselecteerde 
onderdelen van het onderzoek op het gebied 
van nanotechnologieën en ingebedde 
computersystemen, en initiatieven voor de 
coördinatie van nationale programma's, 
onder meer op het gebied van "ambient 
assisted living". De actieprioriteiten 
omvatten onderwerpen waarbij onder meer 
wordt voortgebouwd op het werk van 
Europese technologieplatforms. Er zal 
worden gezorgd voor thematische synergie 
met gerelateerde activiteiten in het kader van 
andere specifieke programma's.

De activiteiten hebben betrekking op 
samenwerkings- en netwerkactiviteiten, en 
mogelijke steun aan Gezamenlijke 
technologie-initiatieven en initiatieven voor 
de coördinatie van nationale programma's 
(inclusief nanotechnologie, ingebedde 
systemen en "ambient assisted living"). De 
actieprioriteiten omvatten onderwerpen 
waarbij onder meer wordt voortgebouwd op 
het werk van Europese 
technologieplatforms. Er zal worden 
gezorgd voor thematische synergie met 
gerelateerde activiteiten in het kader van 
andere specifieke programma's.

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 302
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 1, 

streepje 1

- Nano-elektronica, fotonica en 
geïntegreerde micro/nanosystemen: proces-, 
apparaat- en ontwerptechnologieën ter 
verbetering van de omvang, dichtheid, 
prestaties, energie-efficiëntie, fabricage en 
kosteneffectiviteit van componenten, 
systems-on-a-chip, systems-in-a-package en 
geïntegreerde systemen; fotonische 
basiscomponenten voor gevarieerde 
toepassingen; geavanceerde 
dataopslagsystemen met hoge dichtheid; 
zeer grote en hooggeïntegreerde display-
oplossingen; sensoren, actuatoren en 
bouwstenen voor beeld- en 
afbeeldingssystemen; 
ultralaagvermogenssystemen, alternatieve 
energiebronnen/-opslag; heterogene 

- Nano-elektronica, fotonica en 
geïntegreerde micro/nanosystemen: proces-, 
apparaat-, ontwerp- en testtechnologieën en 
methodologieën ter verbetering van de 
omvang, dichtheid, prestaties, energie-
efficiëntie, fabricage en kosteneffectiviteit 
van componenten, systems-on-a-chip, 
systems-in-a-package en geïntegreerde 
systemen; fotonische basiscomponenten 
voor het genereren, manipuleren en 
detecteren van licht voor gevarieerde 
toepassingen, inclusief ultrasnelle 
componenten; RF-systemen; geavanceerde 
dataopslagsystemen met hoge dichtheid; 
zeer grote en hooggeïntegreerde display-
oplossingen; sensoren, actuatoren en 
bouwstenen voor beeld- en 
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technologieën/systeemintegratie; 
multifunctionele geïntegreerde micro-, nano-
, bio- en informatiesystemen; grootschalige 
elektronica; integratie in verschillende 
materialen/objecten; interfaces met levende 
organismen; zelfassemblage van moleculen 
of atomen tot stabiele structuren.

afbeeldingssystemen; 
ultralaagvermogenssystemen, alternatieve 
energiebronnen/-opslag; heterogene 
technologieën/systeemintegratie; slimme 
systemen; multifunctionele geïntegreerde 
micro-, nano-, bio- en informatiesystemen; 
grootschalige elektronica; integratie in 
verschillende materialen/objecten; interfaces 
met levende organismen; zelfassemblage 
van moleculen of atomen tot stabiele 
structuren.

Or. en

Amendement ingediend door Renato Brunetta

Amendement 303
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 1, 

streepje 1

- Nano-elektronica, fotonica en 
geïntegreerde micro/nanosystemen: proces-, 
apparaat- en ontwerptechnologieën ter 
verbetering van de omvang, dichtheid, 
prestaties, energie-efficiëntie, fabricage en 
kosteneffectiviteit van componenten, 
systems-on-a-chip, systems-in-a-package en 
geïntegreerde systemen; fotonische 
basiscomponenten voor gevarieerde 
toepassingen; geavanceerde 
dataopslagsystemen met hoge dichtheid; 
zeer grote en hooggeïntegreerde display-
oplossingen; sensoren, actuatoren en 
bouwstenen voor beeld- en 
afbeeldingssystemen; 
ultralaagvermogenssystemen, alternatieve 
energiebronnen/-opslag; heterogene 
technologieën/systeemintegratie; 
multifunctionele geïntegreerde micro-, nano-
, bio- en informatiesystemen; grootschalige 
elektronica; integratie in verschillende 
materialen/objecten; interfaces met levende 
organismen; zelfassemblage van moleculen 
of atomen tot stabiele structuren.

- Nano-elektronica, fotonica en 
geïntegreerde micro/nanosystemen: proces-, 
apparaat- en ontwerptechnologieën ter 
verbetering van de omvang, dichtheid, 
prestaties, fabricage en kosteneffectiviteit 
van componenten, systems-on-a-chip, 
systems-in-a-package en geïntegreerde 
systemen; geavanceerde draadloze 
componenten en subsystemen; fotonische 
basiscomponenten voor gevarieerde 
toepassingen; geavanceerde 
dataopslagsystemen met hoge dichtheid; 
zeer grote en hooggeïntegreerde display-
oplossingen; sensoren, actuatoren en 
bouwstenen voor beeld- en 
afbeeldingssystemen; 
ultralaagvermogenssystemen, alternatieve 
energiebronnen/-opslag; heterogene 
technologieën/systeemintegratie; 
multifunctionele geïntegreerde micro-, nano-
, bio- en informatiesystemen; grootschalige 
elektronica; integratie in verschillende 
materialen/objecten; interfaces met levende 
organismen; zelfassemblage van moleculen 
of atomen tot stabiele structuren.

Or. en
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(Dit amendement vervangt amendement 639 op het ontwerpverslag van Jerzy Buzek over het 
zevende kaderprogramma)

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 304
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 1, 

streepje 1 bis (nieuw)

- Quantum computing: innovatieve 
hardware en software voor
quantuminformatieverwerking, inclusief 
nieuwe methoden en componenten voor het 
genereren, opslaan en overbrengen van 
quantuminformatie, schaalbare quantum-
computerontwerpen en verbeterde 
algoritmen voor foutencorrectie en 
gegevensverwerking.

Or. en

Motivering

Quantum computing is een onderzoeksgebied op langere termijn, dat misschien pas over tien 
jaar of meer tot volle ontwikkeling zal zijn gekomen, maar dat revolutionaire veranderingen 
kan brengen in talrijke aspecten van de informatica op hoog niveau en de 
informatieverwerking. Het gevaar bestaat dat dit onderzoeksgebied uiteindelijk helemaal 
door de Verenigde Staten zal worden gedomineerd. Europa is heel sterk op het gebied van de 
wetenschappelijke basisaspecten van dit onderwerp, en het is van vitaal belang dat de 
Europese inspanningen wat het onderzoek terzake betreft worden voortgezet en uitgebreid, 
dat de coördinatie tussen de Europese onderzoekers wordt verbeterd, en dat de samenwerking 
tussen de academische wereld en de industrie wordt versterkt. Het gaat hier om een ander 
terrein dan wat gewoonlijk de nano-elektronica wordt genoemd, en dat dan ook in een aparte 
subtitel in de Europese strategie voor collaboratief onderzoek dient te worden vermeld. 

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 305
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 1, 

streepje 2

- Alomtegenwoordige 
communicatienetwerken met onbeperkte 
capaciteit: kosteneffectieve mobiele en 
breedbandige netwerktechnologieën en -
systemen, waaronder terrestrische en 
satellietnetwerken; convergentie van 

- Alomtegenwoordige 
communicatienetwerken met onbeperkte 
capaciteit: kosteneffectieve, 
herconfigureerbare en flexibele mobiele en 
breedbandige netwerktechnologieën, -
systemen en -architecturen, waaronder 
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verschillende vaste, mobiele, draadloze en 
breedbandnetwerken, beginnende in de 
persoonlijke sfeer tot en met de regionale en 
wereldwijde omgeving; interoperabiliteit 
van op draad- en draadloze netwerken 
gebaseerde communicatiesystemen en -
toepassingen, beheer van in netwerken 
georganiseerde systeemelementen en 
herconfigureerbaarheid van diensten; 
opname van ad hoc intelligente multimedia-
apparaten, sensoren en microchips in 
complexe netwerken.

terrestrische en satellietnetwerken; 
convergentie van verschillende vaste, 
mobiele, draadloze en breedbandnetwerken 
en -diensten, beginnende in de persoonlijke 
sfeer tot en met de regionale en wereldwijde
omgeving; interoperabiliteit van op draad-
en draadloze netwerken gebaseerde 
communicatiesystemen en -toepassingen, 
beheer van in netwerken georganiseerde 
systeemelementen en 
herconfigureerbaarheid van diensten; 
opname van ad hoc intelligente multimedia-
apparaten, sensoren en microchips in 
complexe netwerken.

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 306
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 1, 

streepje 3

- Ingebedde systemen, computers en 
regelapparatuur: krachtigere, veilige, 
gedistribueerde, betrouwbare en efficiënte 
hard- en softwaresystemen voor 
waarneming, regeling en aanpassing aan de 
omgeving waarbij optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de systeemelementen; 
methoden en gereedschappen voor 
systeemmodellering, -ontwerp en -techniek 
waarmee de complexiteit kan worden 
beheerst; open configureerbare architecturen 
en schaalloze platforms, middleware en 
gedistribueerde besturingssystemen ten 
behoeve van echt naadloos samenwerkende 
omgevingen met omringende intelligentie 
voor sensoren, actuatoren, computers, 
communicatie- en opslagsystemen en 
dienstverlening; computerarchitecturen met 
heterogene, in netwerken opgenomen en 
herconfigureerbare componenten, waaronder 
compilatie-, programmerings- en runtime-
ondersteuning; regeling van grootschalige, 
gedistribueerde, onzekere systemen.

- Ingebedde systemen, computers en 
regelapparatuur: krachtigere, veilige, 
gedistribueerde, betrouwbare en efficiënte 
hard- en softwaresystemen voor 
waarneming, regeling en aanpassing aan de 
omgeving waarbij optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de systeemelementen; 
methoden en gereedschappen voor 
systeemmodellering, -analyse, -ontwerp, -
techniek en -validering waarmee de 
complexiteit kan worden beheerst; open 
configureerbare architecturen en schaalloze 
platforms, middleware en gedistribueerde 
besturingssystemen ten behoeve van echt 
naadloos samenwerkende omgevingen met 
omringende intelligentie voor sensoren, 
actuatoren, computers, communicatie- en 
opslagsystemen en dienstverlening; 
computerarchitecturen met heterogene, in 
netwerken opgenomen en 
herconfigureerbare componenten, waaronder 
compilatie-, programmerings- en runtime-
ondersteuning; regeling van grootschalige, 
gedistribueerde, onzekere systemen.
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Or. en

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 307
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 1, 

streepje 3

- Ingebedde systemen, computers en 
regelapparatuur: krachtigere, veilige, 
gedistribueerde, betrouwbare en efficiënte 
hard- en softwaresystemen voor 
waarneming, regeling en aanpassing aan de 
omgeving waarbij optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de systeemelementen; 
methoden en gereedschappen voor 
systeemmodellering, -ontwerp en -techniek 
waarmee de complexiteit kan worden 
beheerst; open configureerbare architecturen 
en schaalloze platforms, middleware en 
gedistribueerde besturingssystemen ten 
behoeve van echt naadloos samenwerkende 
omgevingen met omringende intelligentie 
voor sensoren, actuatoren, computers, 
communicatie- en opslagsystemen en 
dienstverlening; computerarchitecturen met 
heterogene, in netwerken opgenomen en 
herconfigureerbare componenten, waaronder 
compilatie-, programmerings- en runtime-
ondersteuning; regeling van grootschalige, 
gedistribueerde, onzekere systemen.

- Ingebedde systemen, computers en 
regelapparatuur: krachtigere, veilige, 
gedistribueerde, betrouwbare en efficiënte 
hard- en softwaresystemen voor 
waarneming, regeling en aanpassing aan de 
omgeving waarbij optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de systeemelementen; 
methoden en gereedschappen voor 
systeemmodellering, -ontwerp en -techniek 
waarmee de complexiteit kan worden 
beheerst; open configureerbare architecturen 
en schaalloze platforms, middleware en 
gedistribueerde besturingssystemen ten 
behoeve van echt naadloos samenwerkende 
omgevingen met omringende intelligentie 
voor sensoren, actuatoren, computers, 
communicatie- en opslagsystemen en 
dienstverlening; computerarchitecturen met 
heterogene, in netwerken opgenomen en 
herconfigureerbare componenten, waaronder 
compilatie-, programmerings- en runtime-
ondersteuning; regeling van grootschalige, 
gedistribueerde, onzekere systemen; high-
performance computing (hardware en 
software).

Or. fr

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 308
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 1, 

streepje 4

- Software, grids, veiligheid en 
betrouwbaarheid: technologieën, 
gereedschappen en methoden voor 
dynamische en betrouwbare software, 

- Software, grids, veiligheid en 
betrouwbaarheid: technologieën, 
gereedschappen en methoden voor 
dynamische en betrouwbare software, 
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architecturen en middleware-systemen die 
de basis vormen voor kennisintensieve 
diensten, waaronder de beschikbaarstelling 
daarvan als utiliteitsprogramma's; 
dienstgerichte, interoperabele en schaalloze 
infrastructuren, grid-achtige virtualisering 
van hulpbronnen, netwerkgerichte 
besturingssystemen; open platforms en 
collaboratieve benaderingen voor de 
ontwikkeling van software, diensten en 
systemen; compositiegereedschappen; 
verwerving van nieuwe inzichten in het 
gedrag van complexe systemen; verhoging 
van de betrouwbaarheid en robuustheid van 
grootschalige, gedistribueerde en 
intermitterend gekoppelde systemen en 
diensten; veilige en vertrouwde systemen en 
diensten, inclusief toegangscontrole en 
authenticatie met bescherming van de 
privacy, een dynamisch veiligheids- en 
vertrouwensbeleid, betrouwbaarheid en 
metamodellen voor vertrouwen.

architecturen en middleware-systemen die 
de basis vormen voor kennisintensieve 
diensten, waaronder de beschikbaarstelling 
daarvan als utiliteitsprogramma's; 
dienstgerichte, interoperabele en schaalloze 
infrastructuren, grid-achtige virtualisering 
van hulpbronnen, netwerkgerichte 
besturingssystemen; open platforms en 
collaboratieve benaderingen voor de 
ontwikkeling van software, inclusief vrije, 
libre en open source software, diensten en 
systemen; compositiegereedschappen; 
verwerving van nieuwe inzichten in het 
gedrag van complexe systemen; verhoging 
van de betrouwbaarheid en robuustheid van 
grootschalige, gedistribueerde en 
intermitterend gekoppelde systemen en 
diensten; veilige en vertrouwde systemen en 
diensten, inclusief toegangscontrole en 
authenticatie met bescherming van de 
privacy, een dynamisch veiligheids- en 
vertrouwensbeleid, betrouwbaarheid en 
metamodellen voor vertrouwen.

Or. en

Motivering

EU-bedrijven zijn mondiale leiders op het gebied van de ontwikkeling en het onderhoud van 
Open Source Software (vaak FLOSS genoemd). Om dit leiderschap niet uit handen te moeten 
geven, is het van cruciaal belang dat deze sector steun blijft ontvangen uit hoofde van het 
kaderprogramma.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 309
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 1, 

streepje 4

- Software, grids, veiligheid en 
betrouwbaarheid: technologieën, 
gereedschappen en methoden voor 
dynamische en betrouwbare software, 
architecturen en middleware-systemen die 
de basis vormen voor kennisintensieve 
diensten, waaronder de beschikbaarstelling 
daarvan als utiliteitsprogramma's; 

- Software, grids, veiligheid en 
betrouwbaarheid: technologieën, 
gereedschappen en methoden voor 
dynamische en betrouwbare software,
architecturen en middleware-systemen die 
de basis vormen voor kennisintensieve 
diensten, waaronder de beschikbaarstelling 
daarvan als utiliteitsprogramma's; 
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dienstgerichte, interoperabele en schaalloze 
infrastructuren, grid-achtige virtualisering 
van hulpbronnen, netwerkgerichte 
besturingssystemen; open platforms en 
collaboratieve benaderingen voor de 
ontwikkeling van software, diensten en 
systemen; compositiegereedschappen; 
verwerving van nieuwe inzichten in het 
gedrag van complexe systemen; verhoging 
van de betrouwbaarheid en robuustheid van 
grootschalige, gedistribueerde en 
intermitterend gekoppelde systemen en 
diensten; veilige en vertrouwde systemen en 
diensten, inclusief toegangscontrole en 
authenticatie met bescherming van de 
privacy, een dynamisch veiligheids- en 
vertrouwensbeleid, betrouwbaarheid en 
metamodellen voor vertrouwen.

dienstgerichte, interoperabele en schaalloze 
infrastructuren, grid-achtige virtualisering 
van hulpbronnen, inclusief domein-
specifieke platforms, netwerkgerichte 
besturingssystemen; open source software; 
open platforms en collaboratieve 
benaderingen voor de ontwikkeling en 
validering van software, diensten en 
systemen; compositiegereedschappen, 
inclusief programmeertalen; verwerving 
van nieuwe inzichten in het gedrag van 
complexe systemen; verhoging van de 
betrouwbaarheid en robuustheid van 
grootschalige, gedistribueerde en 
intermitterend gekoppelde systemen en 
diensten; veilige en vertrouwde systemen en 
diensten, inclusief toegangscontrole en 
authenticatie met bescherming van de 
privacy, een dynamisch veiligheids- en 
vertrouwensbeleid, betrouwbaarheid en 
metamodellen voor vertrouwen.

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 310
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 1, 

streepje 6

- Simulatie, visualisering, interactie en 
hybride werkelijkheid: gereedschappen voor 
modellering, simulatie, visualisering, 
interactie, en virtuele, augmentatieve en 
hybride werkelijkheid, alsmede de integratie 
daarvan in eind-tot-eind-omgevingen; 
gereedschappen voor innovatief ontwerpen 
en ten behoeve van de creativiteit bij het 
ontwikkelen van producten, diensten en 
digitale audiovisuele media; natuurlijkere, 
intuïtievere en gebruiksvriendelijkere 
interfaces en nieuwe methodes voor de 
omgang met technologie, machines, 
apparaten en andere door de mens gemaakte
objecten; meertalige en automatische 
vertaalsystemen.

- Simulatie, visualisering, interactie en 
hybride werkelijkheid: gereedschappen voor 
modellering, simulatie, visualisering, 
interactie, en virtuele, augmentatieve en 
hybride werkelijkheid, alsmede de integratie 
daarvan in eind-tot-eind-omgevingen; 
gereedschappen voor innovatief ontwerpen 
en ten behoeve van de creativiteit bij het 
ontwikkelen van producten, diensten en 
digitale audiovisuele media; natuurlijkere, 
intuïtievere en gebruiksvriendelijkere 
interfaces en nieuwe methodes voor de 
omgang met technologie, machines, 
apparaten en andere door de mens gemaakte 
objecten; taaltechnologie, inclusief 
meertalige en automatische vertaalsystemen.
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Or. en

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 311
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 1, 

streepje 6 bis (nieuw)

- Overgang naar de vierde generatie 
mobiele systemen en verder, en 
gerelateerde doorbraaktechnologieën op 
het gebied van digitale transmissie en 
antennes.

Or. it

Motivering

De systemen van de vierde generatie hebben in de Japanse context een goed studie- en 
definitieniveau bereikt. Europa blijft op dit gebied achter. 

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 312
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 1, 

streepje 6 ter (nieuw)

- Individuele levenskwaliteit: betere 
informatie en toegang tot 
wetenschappelijke kennis, toegang tot 
essentiële openbare diensten (het 
belastingstelsel, enz.) en veel gebruikte 
particuliere diensten (vrijetijdsindustrie, 
banken, enz.)

Or. en

(Dit amendement vervangt amendement 642 op het ontwerpverslag van Jerzy Buzek over het 
zevende kaderprogramma)

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 313
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 2, 

streepje 1 bis (nieuw)
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- Steun aan de ontwikkeling van 
innovatieve steden: beleidsmaatregelen en 
strategieën om lokale autoriteiten, 
universiteiten en particuliere "knowledge 
providers" in staat te stellen een rol te 
spelen bij het bevorderen van het gebruik 
van ICT en het moderniseren van diensten 
ten behoeve van de burgers en het 
bedrijfsleven. 

Or. it

Motivering

Steden en gemeenten spelen een sleutelrol voor de verwezenlijking van de ICT-doelstellingen, 
met name ten aanzien van het bevorderen van innovatie via het gebruik van ICT, zodat 
vorderingen op dit gebied snel vertaald worden in voordelen voor Europese burgers en het 
Europese bedrijfsleven, en veilige, betrouwbare en aanpasbare ICT-toepassingen, -
oplossingen en -diensten worden verschaft.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 314
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 2, 

streepje 2

- Thuisomgevingen: communicatie, 
bewaking, regeling en instandhouding van 
huizen, gebouwen en openbare ruimtes; 
naadloze interoperabiliteit en toepassing van 
alle apparaten waarbij rekening wordt 
gehouden met kostenefficiëntie, 
betaalbaarheid en bruikbaarheid; nieuwe 
diensten en nieuwe vormen van interactieve 
digitale inhoud en diensten; toegang tot 
informatie en kennisbeheer.

- Thuisomgevingen: communicatie, 
bewaking, regeling en instandhouding van 
huizen, gebouwen en openbare ruimtes; 
naadloze interoperabiliteit en toepassing van 
alle apparaten waarbij rekening wordt 
gehouden met kostenefficiëntie, 
betaalbaarheid en bruikbaarheid; nieuwe 
diensten (ook op het gebied van recreatie) 
en nieuwe vormen van interactieve digitale 
inhoud en diensten; toegang tot informatie 
en kennisbeheer.

Or. es

Motivering

[De eerste alinea van de motivering heeft betrekking op de Spaanse vertaling van "seamless"]

Een correctie op amendement 85. Het toepassingsgebied wordt beperkt tot het begrip 
"recreatie", dat ongetwijfeld ook "amusement" omvat.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 315
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 2, 

streepje 2

- Thuisomgevingen: communicatie, 
bewaking, regeling en instandhouding van 
huizen, gebouwen en openbare ruimtes;
naadloze interoperabiliteit en toepassing van 
alle apparaten waarbij rekening wordt 
gehouden met kostenefficiëntie, 
betaalbaarheid en bruikbaarheid; nieuwe 
diensten en nieuwe vormen van interactieve 
digitale inhoud en diensten; toegang tot 
informatie en kennisbeheer.

- Thuisomgevingen: communicatie, 
bewaking, regeling en instandhouding van 
huizen, gebouwen en openbare ruimtes; 
naadloze interoperabiliteit en toepassing van 
alle apparaten waarbij rekening wordt 
gehouden met kostenefficiëntie, 
betaalbaarheid, bruikbaarheid en veiligheid; 
nieuwe diensten en nieuwe vormen van 
interactieve digitale inhoud en diensten, ook 
op het gebied van amusement; toegang tot 
informatie en kennisbeheer.

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 316
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 2, 

streepje 3

- Robotsystemen: flexibele en betrouwbare 
robotsystemen die in menselijke en 
ongestructureerde omgevingen functioneren 
en met mensen samenwerken; in netwerken 
geschakelde en samenwerkende robots; 
minirobots; modulair ontwerpen en 
modelleren van geïntegreerde 
robotsystemen.

- Robotsystemen: flexibele en betrouwbare
robotsystemen die in menselijke en 
ongestructureerde omgevingen functioneren 
en met mensen samenwerken; in netwerken 
geschakelde en samenwerkende robots; 
minirobots; humanoïde technologieën; 
modulair ontwerpen en modelleren van 
geïntegreerde robotsystemen.

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 317
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 3, 

streepje 1, substreepje 1

- Op gezondheidsgebied: persoonlijke, 
discreet werkende systemen die de burgers 
in staat stellen hun welzijn te beheren, zoals 

- Op gezondheidsgebied: persoonlijke, 
discreet werkende systemen die de burgers 
in staat stellen hun welzijn te beheren, zoals 
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draagbare of implanteerbare 
bewakingssystemen en autonome systemen 
om in goede gezondheid te blijven; 
opkomende technieken zoals moleculaire 
beeldvorming ter verbetering van de 
preventie en geïndividualiseerde 
geneeskunde; ontsluiering van 
gezondheidskennis en toepassing daarvan in 
de klinische praktijk; modellering en 
simulatie van orgaanfuncties; micro- en 
nanorobots voor chirurgische en 
therapeutische toepassingen met een zo 
gering mogelijk invasief karakter.

draagbare of implanteerbare 
bewakingssystemen en autonome systemen 
om in goede gezondheid te blijven; 
opkomende technieken zoals moleculaire 
beeldvorming ter verbetering van de 
preventie en geïndividualiseerde 
geneeskunde; ontsluiering van 
gezondheidskennis en toepassing daarvan in 
de klinische praktijk; modellering en 
simulatie van orgaanfuncties; micro- en 
nanorobots voor chirurgische en 
therapeutische toepassingen met een zo 
gering mogelijk invasief karakter; 
computergestuurde detectie en 
hulpsystemen voor klinische 
besluitvorming die leiden tot 
betrouwbaardere diagnoses en een betere 
werkstroom, en uiteindelijk tot ziekte-
specifieke, gespecialiseerde systemen vanuit 
een algemene benadering van de 
verzorgingscyclus waarbij gebruik wordt 
gemaakt van geaccumuleerde 
patiëntgegevens, en model-gebaseerde 
ziektekennis via data mining, bio-
informatica en systemenbiologie; 
bedrijfsgerichte IT-systemen waardoor de 
doeltreffendheid wordt vergroot en het 
aantal medische fouten in ziekenhuizen en 
in de secundaire gezondheidszorg wordt 
beperkt.

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 318
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 3, 

streepje 1, substreepje 3

- Op het gebied van inclusie: het individu en 
zijn gemeenschap beter in staat stellen voor 
zichzelf op te komen en alle burgers 
evenveel bij de informatiemaatschappij 
betrekken om daarmee de digitale kloof te 
vermijden die als gevolg van handicaps, 
ontbrekende vaardigheden, armoede, 
geografisch isolement, cultuur, geslacht of 

- Op het gebied van inclusie: het individu en 
zijn gemeenschap beter in staat stellen voor 
zichzelf op te komen en alle burgers 
evenveel bij de informatiemaatschappij 
betrekken om daarmee de digitale kloof te 
vermijden die als gevolg van handicaps, 
ontbrekende vaardigheden, armoede, 
geografisch isolement, cultuur, geslacht of 
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leeftijd kan ontstaan, onder meer door 
assistentietechnologie te ondersteunen, 
waardoor zelfstandig wonen wordt 
bevorderd, de computer- en 
internetvaardigheid wordt verbeterd en op de 
gehele bevolking afgestemde producten en 
diensten worden ontwikkeld.

leeftijd kan ontstaan, onder meer door 
assistentietechnologie te ondersteunen, 
waardoor zelfstandig wonen wordt 
bevorderd (bijvoorbeeld door 
thuiszorgtechnologieën en -diensten), de 
computer- en internetvaardigheid wordt 
verbeterd en op de gehele bevolking 
afgestemde producten en diensten worden 
ontwikkeld.

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 319
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 3, 

streepje 1, substreepje 4

- Op mobiliteitsgebied: geïntegreerde op 
ICT gebaseerde veiligheidssystemen voor 
voertuigen waarbij wordt uitgegaan van 
open, veilige en betrouwbare architecturen 
en interfaces; interoperabele, coöperatieve 
systemen ten behoeve van de efficiëntie en 
de veiligheid van het vervoer die gebaseerd 
zijn op communicatie tussen voertuigen 
onderling en met de verkeersinfrastructuur, 
alsmede integratie van nauwkeurige en 
robuuste plaatsbepalingssystemen; 
gepersonaliseerde, locatieafhankelijke 
infomobiliteit en multimodale diensten, 
waaronder intelligente dienstenoplossingen 
voor het toerisme.

- Op mobiliteitsgebied: geïntegreerde op 
ICT gebaseerde veiligheidssystemen voor 
voertuigen waarbij wordt uitgegaan van 
open, veilige en betrouwbare architecturen 
en interfaces; interoperabele, coöperatieve 
systemen ten behoeve van een efficiënt, 
veilig en milieuvriendelijk vervoer die 
gebaseerd zijn op communicatie tussen 
voertuigen onderling en met de 
verkeersinfrastructuur, alsmede integratie 
van nauwkeurige en robuuste 
plaatsbepalings- en navigatiesystemen; 
gepersonaliseerde, locatieafhankelijke 
infomobiliteit en multimodale diensten, 
waaronder intelligente dienstenoplossingen 
voor het toerisme.

Or. en

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 320
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 3, 

streepje 1, substreepje 5 bis (nieuw)

- Overdracht van ICT-oplossingen, 
teneinde de economische mogelijkheden op 
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cultureel gebied (inclusief cultureel 
erfgoed, regionale ontwikkeling, toerisme) 
te ontwikkelen en de werkgelegenheid op 
die terreinen te bevorderen; 
partnerschappen tussen publieke 
organisaties (op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau) en particuliere 
organisaties (met name KMO's) dienen in 
overweging te worden genomen.

Or. en

(Dit amendement vervangt amendement 680 op het ontwerpverslag van Jerzy Buzek over het 
zevende kaderprogramma)

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 321
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 3, 

streepje 1 bis (nieuw)

- Nieuwe ondernemingsplannen voor ICT: 
nieuwe ondernemingsplannen voor ICT 
ontwerpen en definiëren door te werken in 
combinatie met de thema's waar ICT een 
essentiële rol zal spelen bij het wijzigen van 
de benadering van productie en diensten 
(bijvoorbeeld vervoer, gezondheidszorg, 
energie, milieu). [De door dit gezamenlijk 
onderzoek gegenereerde projecten dienen 
in specifieke situaties te worden getest. De 
gezamenlijke inspanningen dienen te 
worden gesteund vanuit de in de bijlage 1 
vermelde interthematische benadering.]

Or. it

Motivering

Het ontstaan van nieuwe sociaal-economische en milieuproblemen biedt nieuwe 
mogelijkheden voor ICT. Een ruime toepassing van ICT-technologieën kan met name de 
sectoren vervoer, gezondheidszorg en energie ten goede komen. Om deze nieuwe 
toepassingen mogelijk te maken dienen nieuwe ondernemingsplannen en waardeketens te 
worden gedefinieerd, teneinde investeringen in gerelateerde innovatie-initiatieven te 
bevorderen.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 322
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, punt 3, 

streepje 2, substreepje 1

- Nieuwe vormen van interactie, niet-lineaire 
en zelfaanpassende inhoud; creativiteit en 
verrijking van de gebruikerservaring; 
individuele aanpassing en levering van 
multimedia-inhoud; het combineren van 
volledig digitale inhoudproductie en –beheer 
met nieuwe semantische technologieën; op 
de gebruiker afgestemd gebruik, 
toegankelijkheid en creatie van inhoud.

- Nieuwe vormen van interactie, niet-lineaire 
en zelfaanpassende inhoud, inclusief voor 
amusement en design; creativiteit en 
verrijking van de gebruikerservaring; 
individuele aanpassing en levering van
multimedia-inhoud; het combineren van 
volledig digitale inhoudproductie en –beheer 
met nieuwe semantische technologieën; op 
de gebruiker afgestemd gebruik, 
toegankelijkheid en creatie van inhoud.

Or. en


