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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 37
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) Door de overheid gesubsidieerd 
onderzoek moet voornamelijk op 
maatschappelijke behoeften en prioriteiten
gericht zijn en moet zoveel mogelijk
complementair zijn aan het particulier 
gefinancierde onderzoek. De 
werkzaamheden van het GCO dienen te 
worden gecoördineerd met het onderzoek 
dat in het kader van de thematische 
prioriteiten wordt uitgevoerd, om 
overlappingen met en verdubbeling van 



PE 374.085v01-00 2/14 AM\614621NL.doc

NL

nationale onderzoeksprogramma's te 
voorkomen.

Or. en

Motivering

Overheidsfinanciering dient, waar nodig, bij te dragen tot de verbetering van de 
levenskwaliteit van de burgers, te voldoen aan hun behoeften, risico's waarmee zij worden 
geconfronteerd te verminderen en de economie te bevorderen. Het is echter van groot belang 
dat geen dubbel onderzoek wordt gedaan. Het door het GCO uitgevoerde onderzoek dient 
complementair te zijn en aanvullende waarde toe te voegen aan het onderzoek dat in de 
lidstaten wordt verricht.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 38
Overweging 3

(3) Ingevolge zijn opdracht moet het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek (GCO) klantgestuurde 
wetenschappelijke en technische 
ondersteuning van het
beleidsvormingsproces van de EU verlenen, 
zorg dragen voor ondersteuning van de 
uitvoering en monitoring van bestaand 
beleid en inspelen op nieuwe 
beleidsbehoeften. Om zijn opdracht uit te 
voeren verricht het GCO onderzoek van 
hoge kwaliteit.

(3) Ingevolge zijn opdracht moet het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek (GCO) klantgestuurde 
wetenschappelijke en technische 
ondersteuning van het
beleidsvormingsproces van de EU verlenen, 
zorg dragen voor ondersteuning van de 
uitvoering en monitoring van bestaand 
beleid en inspelen op nieuwe 
beleidsbehoeften. Om zijn opdracht uit te 
voeren verricht het GCO in zijn categorie 
onderzoek op Europees topniveau.

Or. cs

Motivering

Vroegere evaluaties hebben aangetoond dat het GCO tot de beste onderzoeksinstituten in zijn 
categorie behoort. Het prestatieniveau van deze instelling moet derhalve worden 
gehandhaafd en, in overeenstemming met de doelstellingen van Lissabon, worden verbeterd. 

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 39
Overweging 4 bis (nieuw)
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(4 bis) De communautaire financiering van 
onderzoek richt zich op onderzoek van 
volwassen stamcellen en van 
navelstrengbloedstamcellen, maar kan van 
geval tot geval, en in overeenstemming met 
het subsidiariteitsbeginsel, ook voor 
onderzoek aan menselijke embryonale 
stamcellen worden uitgetrokken.

Or. en

Motivering

Stamcelonderzoek heeft een enorm potentieel voor de verruiming van onze kennis met 
betrekking tot ernstige ziekten (kanker, neurodegeneratieve ziekten, hart- en vaatziekten, 
diabetes, zeldzame ziekten, enz.) en voor mogelijke toepassingen van die kennis bij de 
ontwikkeling van behandelingen voor ernstige ziekten en verwondingen (breuken, 
verbrandingen, enz.). Dit therapeutisch potentieel kan niet alleen worden toegeschreven aan 
stamceltransplantaties, maar ook aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen (pillen), 
waarvan een directere werking wordt verwacht. Het merendeel van de patiënten staat geheel 
achter investeringen van openbare middelen in deze tak van onderzoek, en met name in 
onderzoek aan menselijke embryonale stamcellen, voorzover zij ten doel hebben een brede 
toegang tot de bevindingen van dit onderzoek te waarborgen. Onderzoek aan alle typen 
stamcellen (volwassen, foetale en embryonale stamcellen) is van essentieel belang, omdat elk 
type specifieke eigenschappen heeft; met name is wetenschappelijk bewezen dat menselijke 
embryonale stamcellen vanwege hun bijzondere eigenschappen niet kunnen worden 
vervangen door volwassen stamcellen of navelstrengbloedstamcellen; vergelijkend onderzoek 
tussen de verschillende typen stamcellen wordt thans beschouwd als sleutel tot een snellere 
ontwikkeling van het gehele onderzoeksgebied. Dit vergelijkend onderzoek is evenwel alleen 
mogelijk met een bepaalde kritische massa aan onderzoekers en onderzoeksmiddelen. Hier 
kan een zeer grote toegevoegde waarde in het Europese onderzoek worden bereikt door de 
beste Europese teams op de relevante onderzoeksgebieden in staat te stellen samen te werken 
en resultaten uit te wisselen.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 40
Overweging 4 ter (nieuw)

(4 ter) Onderzoek aan 'overtollige' 
menselijke embryo's in een vroeg 
ontwikkelingsstadium (d.w.z. embryo's van 
maximaal 14 dagen oud die oorspronkelijk 
voor de behandeling van onvruchtbaarheid 
zijn gecreëerd met het doel de slaagkans 
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van IVF te verhogen, maar die niet langer 
nodig zijn voor dit doel en derhalve zullen 
worden vernietigd) mag worden 
gefinancierd, op voorwaarde dat dergelijk 
onderzoek wettelijk is toegestaan in de 
lidstaat of lidstaten waar dit onderzoek 
conform de regels en onder het strikte 
toezicht van de bevoegde autoriteiten zal 
worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Onderzoek aan 'overtollige' menselijke embryo's die voor vernietiging zijn bestemd, is van 
essentieel belang om vooruitgang te kunnen boeken bij de behandeling van onvruchtbaarheid, 
om de kennis met betrekking tot de oorzaken van aangeboren ziekten of miskramen te kunnen 
verruimen, om doeltreffendere contraceptiemethoden te kunnen ontwikkelen en methoden te 
kunnen ontwikkelen voor het vaststellen van genetische afwijkingen bij embryo's vóór de 
implantatie. Dit onderzoek is thans van cruciaal belang nu de onvruchtbaarheid onder de 
Europese bevolking toeneemt en de samenleving steeds meer vergrijst, maar moet aan strenge 
regels voldoen (zo moet de geïnformeerde toestemming van de ouders zijn verkregen) en 
onder strikt toezicht van de bevoegde nationale autoriteiten staan. Aangezien deze vorm van 
onderzoek uit de aard der zaak aan beperkingen onderhevig is en op beperkte schaal 
plaatsvindt, is het van uiterst groot belang om, onder inachtneming van ethische beginselen, 
de nationale inspanningen te bundelen en de beste onderzoeksteams in Europa in staat te 
stellen in het kader van Europese projecten samen te werken en resultaten uit te wisselen, 
teneinde het effect van dit onderzoek te maximaliseren.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 41
Overweging 7

(7) Met het oog op de tenuitvoerlegging van 
dit programma kan het aangewezen zijn, 
naast de samenwerking in het kader van de 
Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte of van een 
associatieovereenkomst, met derde landen 
en internationale organisaties activiteiten op 
het gebied van internationale samenwerking 
te gaan ondernemen, met name op basis van 
artikel 170 van het Verdrag. 

(7) Met het oog op de tenuitvoerlegging van 
dit programma is het wenselijk, naast de 
samenwerking in het kader van de 
Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte of van een 
associatieovereenkomst, met derde landen 
en internationale organisaties activiteiten op 
het gebied van internationale samenwerking 
te gaan ondernemen, met name op basis van 
artikel 170 van het Verdrag.
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Or. cs

Motivering

Teneinde de hoge kwaliteit van het Europese onderzoek te handhaven, moet de samenwerking 
met derde landen en internationale organisaties in de toekomst op alle mogelijke manieren 
worden uitgebreid.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 42
Overweging 10

(10) Het GCO moet extra middelen blijven 
genereren via concurrerende activiteiten, 
onder meer deelname aan de acties onder 
contract van het kaderprogramma, werk voor 
derden en in mindere mate de exploitatie van 
de intellectuele eigendom.

(10) Het GCO moet extra middelen blijven 
genereren via concurrerende activiteiten, 
onder meer deelname aan de acties onder 
contract van het kaderprogramma, werk voor 
derden (op voorwaarde dat aan bepaalde 
eisen wordt voldaan, met name met 
betrekking tot intellectuele 
eigendomsrechten) en in mindere mate de 
exploitatie van de intellectuele eigendom.

Or. cs

Motivering

Een betere bescherming van de resultaten van de creatieve activiteiten van Europese 
onderzoeksinstellingen en onderzoekers is wenselijk. Een dergelijke bescherming draagt er 
niet alleen toe bij het GCO van extra middelen te voorzien – zij geeft bovendien prikkels tot 
verder onderzoek en stimuleert openbare en particuliere investeringen.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 43
Overweging 13

(13) De Commissie dient te gelegener tijd 
ervoor te zorgen dat een onafhankelijke 
beoordeling plaatsvindt van de uitgevoerde 
activiteiten op de onder dit programma 
vallende gebieden.

(13) De Commissie dient te gelegener tijd 
ervoor te zorgen dat een onafhankelijke 
beoordeling plaatsvindt van de uitgevoerde 
activiteiten op de onder dit programma 
vallende gebieden, wat in de toekomst zal 
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leiden tot meer systematische meting en
evaluatie van rechtstreekse en indirecte 
acties in het kader van het 
kaderprogramma.

Or. cs

Motivering

Bij haar inspanningen ter verhoging van haar effectiviteit en haar concurrentievermogen 
moet de EU een voorbeeld nemen aan bepaalde hoogontwikkelde landen en waarborgen dat 
het Europese onderzoek objectief en systematisch wordt gemeten. Het GCO en de toekomstige 
Europese Onderzoeksraad moeten daarvoor een systeem invoeren en tegelijkertijd trachten te
waarborgen dat financiële middelen doeltreffend en op transparante wijze worden gebruikt.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 44
Artikel 4, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Er moet een geregelde herziening 
plaatsvinden van de verschillende 
onderzoeksgebieden die niet in aanmerking 
komen voor steun uit hoofde van het 
kaderprogramma, teneinde rekening te 
houden met de wetenschappelijke 
vooruitgang.

Or. en

Motivering

De wetenschappelijke vooruitgang kan ertoe leiden dat sommige onderzoeksgebieden in de 
toekomst achterhaald zullen zijn.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 45
Bijlage, afdeling 1, alinea 1

Het verlenen van klantgestuurde 
wetenschappelijke en technische 

Het verlenen van klantgestuurde 
wetenschappelijke en technische 
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ondersteuning voor het 
beleidsvormingsproces van de EU, waarbij 
de uitvoering en de voortgangscontrole van 
bestaand beleid worden ondersteund en 
wordt ingespeeld op nieuwe 
beleidsbehoeften.

ondersteuning voor het 
beleidsvormingsproces van de EU, waarbij 
de uitvoering en de voortgangscontrole van 
bestaand beleid worden ondersteund (met 
inbegrip van een adequate evaluatie van 
het effect daarvan) en wordt ingespeeld op 
nieuwe beleidsbehoeften.

Or. cs

Motivering

Met betrekking tot het initiatief "beter wetgeven" vormt een evaluatie van het effect van EU-
beleid een essentieel onderdeel van het ontwerp van EU-wetgeving. Het GCO dient in elk 
geval bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen op dat gebied door 
wetenschappelijke en technische bijstand te verlenen.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 46
Bijlage, afdeling 2, alinea 1, streepje 1

– flexibel in te spelen op de evoluerende 
behoeften en wensen van de beleidsmakers 
van de EU;

– flexibel in te spelen op de evoluerende 
behoeften en wensen van de beleidsmakers 
van de EU, met inbegrip van beleidsmakers 
op nationaal niveau; 

Or. cs

Motivering

Gezien het feit dat de nationale regeringen van de lidstaten direct betrokken zijn bij het 
Europese beleidsvormingsproces is het wenselijk dat zij daaraan in elk stadium deelnemen en 
dat zij toegang hebben tot het GCO.

Amendement ingediend door Jan Březina

Amendement 47
Bijlage, afdeling 2, alinea 1, streepje 2

– zijn aandacht toe te spitsen op belangrijke 
zorgpunten van de samenleving die worden 

– zijn aandacht toe te spitsen op belangrijke 
zorgpunten van de samenleving die worden 
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gekenmerkt door een onderzoekscomponent 
en door een overheersende 
gemeenschapsdimensie;

gekenmerkt door een onderzoekscomponent 
en door een overheersende 
gemeenschapsdimensie (of die van belang 
zijn voor een substantieel deel van de 
Gemeenschap);

Or. cs

Motivering

Punten die in eerste instantie alleen van betekenis zijn met het oog op bepaalde deelbelangen 
en bepaalde lidstaten kunnen een secundaire betekenis hebben voor de werking van de EU als 
geheel, zodat zij niet dienen te worden uitgesloten van het toepassingsgebied van dit 
programma. Zo kunnen daarin bijvoorbeeld gebieden als visserij en zonne-energie worden 
opgenomen.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 48
Bijlage, afdeling 2, alinea 1, streepje 5 bis (nieuw)

– grotere transparantie bij het vaststellen 
van zijn onderzoeksprioriteiten, door 
openbaarmaking van de criteria daarvoor 
en kennisgeving aan het Europees 
Parlement en de Raad van de redenen voor 
de keuze van die onderzoeksprioriteiten.

Or. en

Motivering

Het GCO verricht met openbare middelen gefinancierd onderzoek ten behoeve van het EU-
beleid, op basis van de behoeften van de diverse directoraten-generaal van de Commissie. 
Het publiek heeft er derhalve recht op te weten welke prioriteiten voor het communautair 
onderzoek door het GCO worden geselecteerd en op welke wijze dit geschiedt.
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Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 49
Bijlage, afdeling 2, alinea 3

Verspreiding van kennis onder de 
verschillende bij deze processen betrokken 
partijen zal een essentieel kenmerk van de 
aanpak zijn. De activiteiten zullen mede zijn 
gericht op het ondersteunen van de 
uitvoering en bewaking van regelgeving en 
op het verspreiden van de beste werkwijzen 
in de EU-25, de kandidaat-lidstaten en de 
nabuurlanden.

Verspreiding van kennis onder de 
verschillende bij deze processen betrokken 
partijen zal een essentieel kenmerk van de 
aanpak zijn en er moeten inspanningen 
worden ondernomen om de toegang van 
KMO's tot onderzoeksresultaten te 
verbeteren. De activiteiten zullen mede zijn 
gericht op het ondersteunen van de 
uitvoering en bewaking van regelgeving en 
op het verspreiden van de beste werkwijzen 
in de EU-25, de kandidaat-lidstaten en de 
nabuurlanden.

Or. en

Motivering

KMO's spelen een rol van fundamenteel belang bij de bevordering van groei en innovatie in 
de EU, en de resultaten van het door de Gemeenschap verrichte onderzoek moet voor deze 
bedrijven makkelijker toegankelijk worden.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 50
Bijlage, afdeling 2, alinea 7

Een specifiek deel van de middelen van het 
GCO wordt bestemd voor verkennend 
onderzoek om nieuwe kennis en nieuwe 
bekwaamheden te ontwikkelen. De in 
verkennend onderzoek geïnvesteerde 
middelen moeten worden beschouwd als 
“zaaikapitaal” dat misschien in een later 
stadium praktische resultaten zal opleveren 
en in geval van succes zal bijdragen tot de 
activiteiten van het GCO op middellange tot 
lange termijn.

Een specifiek deel van de middelen van het 
GCO wordt bestemd voor verkennend 
onderzoek om nieuwe kennis en nieuwe 
bekwaamheden te ontwikkelen. De in 
verkennend onderzoek geïnvesteerde 
middelen moeten worden beschouwd als 
“zaaikapitaal” dat misschien in een later 
stadium praktische resultaten zal opleveren 
en in geval van succes zal bijdragen tot de 
activiteiten van het GCO op middellange tot 
lange termijn. Dergelijk verkennend 
onderzoek wordt verricht in afstemming 
met de in het specifieke programma 
"Ideeën" genoemde taken.
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Or. pl

Motivering

Het in de eerste zin van deze alinea genoemde "verkennend onderzoek om nieuwe kennis en 
nieuwe bekwaamheden te ontwikkelen" zou overlappingen kunnen vertonen met het 
"grensverleggend onderzoek" waarvoor de Europese Onderzoeksraad verantwoordelijk is. 
Omdat een verdubbeling van onderzoeksthema's onwenselijk is, zou het zinvol zijn voor 
syergieën tussen de taakstellingen te zorgen.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 51
Bijlage, afdeling 3, punt 3.1.3, alinea 1, streepje 3

– informatie te verschaffen over de 
betrouwbaarheid van de energievoorziening 
voor Europa.

– informatie te verschaffen over de 
betrouwbaarheid van de energievoorziening 
voor Europa en over de beschikbaarheid 
van hernieuwbare energiebronnen, waarbij 
verdubbeling van de door andere EU-
organen verrichte werkzaamheden dient te 
worden vermeden.

Or. en

Motivering

Het is van groot belang om informatie te verzamelen over de energievoorraden van de EU om 
vraag en aanbod van energie in de EU te helpen monitoren. Deze werkzaamheden dienen de 
activiteiten van andere communautaire en internationale organen aan te vullen, zonder voor 
overlappingen te zorgen.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 52
Bijlage, afdeling 3, punt 3.1.4, alinea 1

Door de opstelling van prospectieve 
analyses en strategieën met betrekking tot de 
kennismaatschappij zal het GCO de 
totstandbrenging ondersteunen van 
beleidsmaatregelen en instrumenten op het 

Door de opstelling van prospectieve 
analyses en strategieën met betrekking tot de 
kennismaatschappij zal het GCO de 
totstandbrenging ondersteunen van 
beleidsmaatregelen en instrumenten op het 
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gebied van 
informatiemaatschappijtechnologie die 
bijdragen tot een concurrerende Europese 
kennismaatschappij. Groei, solidariteit, 
sociale insluiting en duurzaamheid zullen 
aandachtspunten zijn. Het GCO zal ook 
bijdragen tot de uitvoering van EU-beleid 
dat nauw verbonden is met of sterk profiteert 
van ontwikkelingen op het gebied van 
informatiemaatschappijtechnologie. Het gaat 
daarbij om toepassingen op het gebied van 
e-zakendoen, e-gezondheid, persoonlijke 
veiligheid, e-leren, e-bestuur en milieu en 
ook om de bepaling van de mogelijkheden 
voor nieuwe ontwikkelingen bij de 
uitvoering van de overkoepelende Europese 
strategieën op het gebied van groei, sociale 
insluiting en de kwaliteit van het bestaan.

gebied van 
informatiemaatschappijtechnologie die 
bijdragen tot een concurrerende Europese 
kennismaatschappij, met nadruk op vrij 
toegankelijke en open-source software. 
Groei, solidariteit, sociale insluiting en 
duurzaamheid zullen aandachtspunten zijn. 
Het GCO zal ook bijdragen tot de uitvoering 
van EU-beleid dat nauw verbonden is met of 
sterk profiteert van ontwikkelingen op het 
gebied van 
informatiemaatschappijtechnologie. Het gaat 
daarbij om toepassingen op het gebied van 
e-zakendoen, e-gezondheid, persoonlijke 
veiligheid, e-leren, e-bestuur en milieu en 
ook om de bepaling van de mogelijkheden 
voor nieuwe ontwikkelingen bij de 
uitvoering van de overkoepelende Europese 
strategieën op het gebied van groei, sociale 
insluiting en de kwaliteit van het bestaan. 
Het GCO streeft ook naar verbetering van 
de toegankelijkheid van de op kennis 
gebaseerde samenleving voor gehandicapte 
personen.

Or. en

Motivering

Het GCO moet de toegang tot informatie voor alle leden van de samenleving verbeteren.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 53
Bijlage, afdeling 3, punt 3.1.5, alinea 3, punt (1), streepje 3

– ontwikkeling en validering van 
geavanceerde methoden voor het  
verfijnen,beperken en vervangen van 
dierproeven betreffende biotechnologische 
geneesmiddelen en voor het voorspellen 
van de toxiciteit van chemicaliën waarbij 
gebruik wordt gemaakt van in-
vitrocelcultures, “high throughput”-
technieken en toxicogenomica;;

– ontwikkeling van onderzoek en innovatie 
met betrekking tot alternatieve 
teststrategieën ter vervanging van 
dierproeven in het biomedisch onderzoek,
met name door de benutting van het 
potentieel van menselijke 
stamceltechnologie en inzonderheid 
menselijke embryonale-stamceltechnologie;
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Or. en

Motivering

Gelet op de verplichtingen van het Protocol betreffende de bescherming en het welzijn van 
dieren en gezien de grote bezorgdheid bij het Europese publiek over dierproeven en teneinde 
bij te dragen tot Richtlijn 86/609/EEG van de Raad betreffende de bescherming van dieren 
die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, en teneinde 
bepaaldelijk het gebruik van niet-menselijke primaten in het onderzoek te reduceren (zoals 
vermeld in de preambule bij het Besluit van de Raad nr. 1999/575/EG betreffende de 
Europese Overeenkomst voor de bescherming van dieren die voor onderzoeksdoeleinden 
worden gebruikt), moet de EU blijven werken aan de ontwikkeling en validering van 
alternatieven voor dierproeven. Volgens nieuw onderzoek blijken met name zeer innovatieve, 
op menselijke stamceltechnologie en inzonderheid menselijke embryonale-stamceltechnologie 
gebaseerde in vitro-modellen van het hoogste belang te zijn voor toxicologische en 
farmaceutische tests met betrekking tot de veiligheid en werking van medicijnen.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 54
Bijlage, afdeling 3, punt 3.1.5, alinea 3, punt (2)

(2) Biotechnologie ten dienste van de 
landbouw en de productie van levens- en 
voedermiddelen: 

(2) Biotechnologie ten dienste van de 
landbouw en de productie van levens- en 
voedermiddelen:

– prospectief onderzoek met betrekking tot 
opkomende biotechnologische toepassingen 
bij de levensmiddelenproductie (bv. 
functionele levensmiddelen, gekloonde 
landbouwhuisdieren en genetisch 
gemodificeerde gewassen voor de productie 
van medisch waardevolle moleculen);
– detectie, identificatie en kwantificering 
van GGO’s (inclusief validering van “high 
throughput”-screeningmethoden en 
werkzaamheden met betrekking tot 
kwaliteitsborgingsinstrumenten voor 
volgende generaties van GGO’s);

– detectie, identificatie en kwantificering 
van GGO’s (inclusief validering van “high 
throughput”-screeningmethoden en 
werkzaamheden met betrekking tot 
kwaliteitsborgingsinstrumenten voor 
volgende generaties van GGO’s);

– onderzoek met betrekking tot de 
coëxistentie van genetisch gemodificeerde 
en niet genetisch gemodificeerde gewassen; 
onderzoek naar de economische aspecten 
van de teelt van genetisch gemodificeerde 
gewassen.

– onderzoek met betrekking tot de 
coëxistentie van genetisch gemodificeerde 
en niet genetisch gemodificeerde gewassen.
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Or. en

Motivering

Communautaire subsidies voor onderzoek naar GGO's moeten vooral gericht zijn op de 
bestudering van de mogelijke effecten op de gezondheid en het milieu.

Amendement ingediend door Eluned Morgan

Amendement 55
Bijlage, afdeling 3, punt 3.2.1, alinea 1, streepje 2

– Milieuaspecten: beoordeling van de 
consequenties van de eisen die worden 
gesteld ten aanzien van een goede 
landbouw- en milieuconditie, en onderzoek 
naar de effecten en de doeltreffendheid van 
de agromilieumaatregelen wat bodem en 
water, de biodiversiteit en de Europese 
landschappen betreft. Analyse, door het 
ontwikkelen van indicatoren en ruimtelijke 
modellen, van de verbanden tussen het 
landbouwbeleid, het beleid voor 
plattelandsontwikkeling en het regionale 
beleid en van hun effecten op de 
veranderingen in het Europese 
grondgebruik. Ondersteuning van de 
ontwikkeling van gerichte territoriale 
strategieën voor de uitvoering van de 
programma’s voor plattelandsontwikkeling. 
Beoordeling van het effect van de 
klimaatverandering op de landbouw met het 
oog op aanpassingsmaatregelen. 
Werkzaamheden betreffende de bijdrage die 
aan vermindering van de emissies van 
broeikasgassen kan worden geleverd door de 
teelt van energiegewassen en door de 
terugwinning van energie uit landbouwafval.

– Milieuaspecten: beoordeling van de 
consequenties van de eisen die worden 
gesteld ten aanzien van een goede 
landbouw- en milieuconditie, en onderzoek 
naar de effecten en de doeltreffendheid van 
de agromilieumaatregelen wat bodem en 
water, de biodiversiteit en de Europese 
landschappen betreft. Analyse, door het 
ontwikkelen van indicatoren en ruimtelijke 
modellen, van de verbanden tussen het 
landbouwbeleid, het beleid voor 
plattelandsontwikkeling en het regionale 
beleid en van hun effecten op de 
veranderingen in het Europese 
grondgebruik. Evaluatie van maatregelen 
ter bevordering van organische landbouw 
en landbouwvormen die op lage inputs 
gebaseerd zijn, en van maatregelen ter 
bevordering van de bodemvruchtbaarheid. 
Ondersteuning van de ontwikkeling van 
gerichte territoriale strategieën voor de 
uitvoering van de programma’s voor 
plattelandsontwikkeling. Beoordeling van 
het effect van de klimaatverandering op de 
landbouw met het oog op 
aanpassingsmaatregelen. Werkzaamheden 
betreffende de bijdrage die aan vermindering 
van de emissies van broeikasgassen kan 
worden geleverd door de teelt van 
energiegewassen en door de terugwinning 
van energie uit landbouwafval.

Or. en
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Motivering

Uit recent onderzoek is gebleken dat de bodemvruchtbaarheid op mondiale schaal in 
zorgwekkende mate afneemt, wat een bedreiging vormt voor de voedselvoorziening van de 
mensheid op lange termijn. Terwijl het aandeel aan organisch materiaal in de bodem 
terugloopt, neemt de erosie toe, mogelijk vanwege intensieve productietechnieken in de 
landbouw, die op langere termijn wellicht niet duurzaam zullen blijken.


