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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 323
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Informatie- en communicatietechnologieën", 

onderdeel "Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 2, substreepje 3

- Intelligente diensten voor de ontsluiting 
van het cultureel erfgoed in digitale vorm; 
gereedschappen waarmee gemeenschappen 
op basis van het levend erfgoed nieuwe 
cultuurgeheugens kunnen creëren; methoden 
en gereedschappen voor de instandhouding 
van digitale inhoud; digitale objecten voor 
toekomstige gebruikers ontsluiten, met 
behoud van de authenticiteit en integriteit 
van de oorspronkelijke creatie en de 
gebruikscontext.

- Intelligente diensten voor de ontsluiting 
van het cultureel erfgoed in digitale vorm; 
gereedschappen waarmee gemeenschappen 
op basis van het levend erfgoed nieuwe 
cultuurgeheugens kunnen creëren; methoden 
en gereedschappen voor de instandhouding 
en diversificatie van digitale inhoud; digitale 
objecten voor toekomstige gebruikers 
ontsluiten, met behoud van de authenticiteit 
en integriteit van de oorspronkelijke creatie 
en de gebruikscontext.
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Or. en

Motivering

Het Europese onderzoeksbeleid moet streven naar diversificatie van de productie van digitale 
inhoud om te beantwoorden aan de toenemende internationale concurrentie op dit terrein, dat 
wereldwijd in hoog tempo een van de belangrijkste culturele sectoren aan het worden is.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 324
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Informatie- en communicatietechnologieën", 

onderdeel "Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 2, substreepje 3

- Intelligente diensten voor de ontsluiting 
van het cultureel erfgoed in digitale vorm; 
gereedschappen waarmee gemeenschappen 
op basis van het levend erfgoed nieuwe
cultuurgeheugens kunnen creëren; methoden 
en gereedschappen voor de instandhouding 
van digitale inhoud; digitale objecten voor 
toekomstige gebruikers ontsluiten, met 
behoud van de authenticiteit en integriteit 
van de oorspronkelijke creatie en de 
gebruikscontext.

- Intelligente diensten voor de ontsluiting 
van het cultureel erfgoed in digitale vorm; 
gereedschappen waarmee gemeenschappen 
op basis van het levend erfgoed hun 
cultuurgeheugens kunnen verzamelen en 
creëren; methoden en gereedschappen voor 
de instandhouding van digitale inhoud; 
digitale objecten voor toekomstige 
gebruikers ontsluiten, met behoud van de 
authenticiteit en integriteit van de 
oorspronkelijke creatie en de 
gebruikscontext.

Or. es

Amendement ingediend door Patrizia Toia

Amendement 325
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Informatie- en communicatietechnologieën", 

onderdeel "Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 2 bis (nieuw)

– onmiddellijke monitoring van 
management en prestaties van bedrijven: 
doeltreffende en productieve ondersteuning 
van managementbesluiten, monitoring, 
verzameling en verwerking van gegevens;

Or. it

Motivering

Het is belangrijk het gebruik van ICT in het bedrijfsmanagement te bevorderen.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 326
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Informatie- en communicatietechnologieën", 

onderdeel "Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 3, substreepje 1

- Dynamische, netwerkgeoriënteerde 
bedrijfssystemen voor de ontwikkeling en 
levering van producten en diensten; 
gedecentraliseerde controle en beheer van 
intelligente objecten; digitale 
bedrijfsecosystemen, in het bijzonder 
softwareoplossingen die aan de behoeften 
van kleine en middelgrote organisaties 
aanpasbaar zijn; samenwerkingsdiensten 
voor gedistribueerde werkomgevingen;
versterking van de groepsrol, groepsbeheer 
en ondersteuning van het delen.

- Dynamische, netwerkgeoriënteerde 
bedrijfssystemen voor de ontwikkeling en 
levering van producten en diensten; 
gedecentraliseerde controle en beheer van 
intelligente objecten; digitale 
bedrijfsecosystemen, in het bijzonder 
softwareoplossingen die aan de behoeften 
van kleine en middelgrote organisaties 
aanpasbaar zijn; samenwerkingsdiensten 
voor gedistribueerde contextgevoelige 
werkomgevingen; versterking van de 
groepsrol, groepsbeheer en ondersteuning 
van het delen; kennisuitwisseling en 
interactieve diensten.

Or. en

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 327
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Informatie- en communicatietechnologieën", 

onderdeel "Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 3, substreepje 2

- Fabricage: in netwerken opgenomen 
controles ten behoeve van precisiefabricage 
en een laag grondstoffengebruik; draadloze 
automatisering en logistiek voor een snelle 
herconfiguratie van productie-installaties; 
geïntegreerde omgevingen voor modellering, 
simulatie, presentatie en virtuele productie; 
fabricagetechnologieën voor 
geminiaturiseerde ICT-systemen en voor 
met allerlei soorten materialen en objecten 
vervlochten systemen.

- Fabricage, met inbegrip van de 
traditionele nijverheid: in netwerken 
opgenomen controles ten behoeve van 
precisiefabricage en een laag 
grondstoffengebruik; draadloze 
automatisering en logistiek voor een snelle 
herconfiguratie van productie-installaties; 
geïntegreerde omgevingen voor modellering, 
simulatie, optimalisatie, presentatie en 
virtuele productie; fabricagetechnologieën 
voor geminiaturiseerde ICT-systemen en 
voor met allerlei soorten materialen en 
objecten vervlochten systemen.

Or. en

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 328
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Informatie- en communicatietechnologieën", 
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onderdeel "Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 4, substreepje 1

- Gereedschappen ter ondersteuning van het 
vertrouwen en de betrouwbaarheid van ICT 
en toepassingen ervan; meervoudige en 
geünificeerde systemen voor 
identiteitsbeheer; authenticatie- en 
autorisatietechnieken; systemen om te 
voorzien in de privacy-behoeften in verband 
met nieuwe technologische ontwikkelingen; 
beheer van rechten en middelen; 
hulpmiddelen voor de bescherming tegen de 
gevaren van computer- en 
netwerkomgevingen.

- Gereedschappen ter ondersteuning van het 
vertrouwen en de betrouwbaarheid van ICT 
en toepassingen ervan; meervoudige en 
geünificeerde systemen voor 
identiteitsbeheer; authenticatie- en 
autorisatietechnieken; systemen om te 
voorzien in de privacy-behoeften in verband 
met nieuwe technologische ontwikkelingen; 
beheer van rechten en middelen; 
hulpmiddelen voor de bescherming tegen 
spam en de gevaren van computer- en 
netwerkomgevingen.

Or. en

Motivering

Spam is al lang geen incidentele overlast meer, maar is door de enorme toename in omvang 
en complexiteit een groot probleem geworden. De kosten voor bedrijven en de nadelen voor 
het efficiënt functioneren van de elektronische communicatie nemen hand over hand toe. 
Oplossingen om spam te bestrijden verouderen in duizelingwekkend tempo. De EU moet de 
ontwikkeling bevorderen van geschikte technologische instrumenten die dit verschijnsel een 
halt kunnen toeroepen.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 329
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Informatie- en communicatietechnologieën", 

onderdeel "Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 4, substreepje 1

- Gereedschappen ter ondersteuning van het 
vertrouwen en de betrouwbaarheid van ICT 
en toepassingen ervan; meervoudige en 
geünificeerde systemen voor 
identiteitsbeheer; authenticatie- en 
autorisatietechnieken; systemen om te 
voorzien in de privacy-behoeften in verband 
met nieuwe technologische ontwikkelingen; 
beheer van rechten en middelen; 
hulpmiddelen voor de bescherming tegen de 
gevaren van computer- en 
netwerkomgevingen.

- Gereedschappen ter ondersteuning van het 
vertrouwen en de betrouwbaarheid van ICT 
en toepassingen ervan; meervoudige en 
geünificeerde systemen voor 
identiteitsbeheer; authenticatie- en 
autorisatietechnieken; systemen om te 
voorzien in de privacy-behoeften in verband 
met nieuwe technologische ontwikkelingen; 
beheer van rechten en middelen op basis van 
interoperabiliteit en open standaarden; 
hulpmiddelen voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer tegen de gevaren 
van computer- en netwerkomgevingen.

Or. en
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Motivering

De Europese ondernemingen hebben behoefte aan waarborgen voor de interoperabiliteit en 
aan open standaarden, om volledig baat te kunnen hebben bij systemen voor 
identiteitsbeheer. Deze waarborgen vermijden ongewenste beperkingen op de vrije 
mededinging voor solution providers in zowel software als hardware. Het voorwerp van de 
bescherming tegen de gevaren van computer- en netwerkomgevingen door middel van 
identiteitsbeheer is precies de persoonlijke levenssfeer.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 330
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Informatie- en communicatietechnologieën", 

onderdeel "Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 4, substreepje 1 bis (nieuw)

– Veilige communicatie: nieuwe technieken 
voor het coderen van informatie die verder 
gaan dan cryptografie door software. 
Ontwikkeling en evaluatie van 
hardwarecoderingssystemen voor 
draadloze, satelliet- en optische systemen. 
Ontwerpen van compacte en robuuste 
coderingsapparatuur. Evaluatie van de 
veiligheidsniveaus die haalbaar zijn. 
Gebruik van onregelmatige draaggolven 
(chaotische golven) om het 
veiligheidsniveau bij de overbrenging te 
vergroten. Evaluatie van het rendement van
deze techniek en de integratie ervan in de 
bestaande communicatienetwerken.

Or. es

Motivering

El nuevo sub-guión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la parte introductoria del epígrafe "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", al epígrafe "Investigación sobre aplicaciones" que parece más adecuado 
para albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.

El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en software. La encriptación de información utilizando hardware pude ser, no solo, 
una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 331
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Informatie- en communicatietechnologieën", 
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onderdeel "Reactie op opkomende behoeften en onvoorziene beleidsbehoeften", alinea 1

Met een activiteit Toekomstige en 
opkomende technologieën zal worden 
getracht transdisciplinaire excellentie voor 
onderzoek op opkomende ICT-gerelateerde 
onderzoeksgebieden aan te trekken en te 
koesteren. Aandachtsgebieden hierbij zijn de 
verkenning van nieuwe grenzen aan de 
miniaturisering en de computertechniek, 
zoals het onderzoek naar kwantumeffecten; 
benutting van de complexiteit van computer-
en communicatienetwerksystemen; 
verkenning van nieuwe concepten en 
experimenten voor intelligente systemen 
voor nieuwe, op de gebruiker afgestemde 
producten en diensten.

Met een activiteit Toekomstige en 
opkomende technologieën zal worden 
getracht transdisciplinaire excellentie voor 
onderzoek op opkomende ICT-gerelateerde 
onderzoeksgebieden aan te trekken en te 
koesteren. Aandachtsgebieden hierbij zijn de 
verkenning van nieuwe grenzen aan de 
miniaturisering en de computertechniek, 
zoals het onderzoek naar kwantumeffecten; 
benutting van de complexiteit van computer-
en communicatienetwerksystemen en 
software; verkenning van nieuwe concepten 
en experimenten voor intelligente systemen 
voor nieuwe, op de gebruiker afgestemde 
producten en diensten.

Or. en

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer namens de fractie 
Groenen/EVA

Amendement 332
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen 

en nieuwe productietechnologieën", onderdeel "Benadering", alinea 1

Om haar concurrentiekracht te vergroten 
heeft de Europese industrie behoefte aan 
radicale innovatie. Zij moet haar capaciteiten 
concentreren op producten en technologieën 
met een hoge toegevoegde waarde waarmee 
op de behoeften van de klant en op de 
verwachtingen ten aanzien van milieu, 
gezondheid en maatschappij wordt 
ingespeeld. Onderzoek is onmisbaar om 
deze tegenstrijdige belangen met elkaar te 
verzoenen.

Om haar concurrentiekracht te vergroten 
heeft de Europese industrie behoefte aan 
radicale innovatie. Zij moet haar capaciteiten 
concentreren op producten en technologieën 
met een hoge toegevoegde waarde, 
waaronder ook ecotechnologieën, waarmee 
op de behoeften van de klant en op de 
verwachtingen ten aanzien van milieu, 
gezondheid en maatschappij wordt 
ingespeeld. Onderzoek is onmisbaar om 
deze tegenstrijdige belangen met elkaar te 
verzoenen terwijl uit openbare middelen 
gefinancierd onderzoek primair gericht 
moet zijn op de vervulling van openbare 
behoeften en prioriteiten.

Or. en

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 333
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen 
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en nieuwe productietechnologieën", onderdeel "Benadering", alinea 1

Om haar concurrentiekracht te vergroten 
heeft de Europese industrie behoefte aan 
radicale innovatie. Zij moet haar capaciteiten 
concentreren op producten en technologieën 
met een hoge toegevoegde waarde waarmee 
op de behoeften van de klant en op de 
verwachtingen ten aanzien van milieu, 
gezondheid en maatschappij wordt 
ingespeeld. Onderzoek is onmisbaar om 
deze tegenstrijdige belangen met elkaar te 
verzoenen.

Om haar concurrentiekracht te vergroten 
heeft de Europese industrie behoefte aan 
radicale innovatie. Zij moet haar capaciteiten 
concentreren op producten, processen en 
technologieën met een hoge toegevoegde 
waarde waarmee op de behoeften van de 
klant en op de verwachtingen ten aanzien 
van milieu, gezondheid en maatschappij 
wordt ingespeeld. Onderzoek is onmisbaar 
om deze tegenstrijdige belangen met elkaar 
te verzoenen.

Or. es

Motivering

Nieuwe versie van amendement 95, waarin "procédés" vervangen is door "processen".

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 334
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen 

en nieuwe productietechnologieën", onderdeel "Benadering", alinea 2

Een nieuw onderdeel van dit thema is de 
doeltreffende integratie van 
nanotechnologie, materiaalwetenschappen 
en nieuwe productiemethoden teneinde het 
effect op de omvorming van de industrie zo 
groot mogelijk te maken en tegelijkertijd 
duurzame productie en consumptie te 
bevorderen. Bij dit thema zal steun worden 
gegeven aan alle industriële activiteiten die 
synergie met andere thema's opleveren. 
Toepassingen in alle sectoren en op alle 
gebieden komen voor steun in aanmerking, 
inclusief materiaalwetenschappen, 
geavanceerde fabricage- en 
procestechnologieën, nanobiotechnologie 
en nano-elektronica.

Het concurrentievermogen van de industrie 
zal in de toekomst voor een groot deel 
afhangen van nanotechnologie en de 
toepassingen daarvan. OTO-activiteiten op 
een aantal gebieden met betrekking tot 
nanowetenschap en nanotechnologie 
kunnen de transformatie van de Europese 
industrie bespoedigen. De Europese Unie 
geldt als pionier op gebieden als 
nanowetenschappen, nanotechnologieën, 
materialen en nieuwe productiemethoden; 
deze rol moet worden gestimuleerd om de 
positie van de EU in een sterk 
concurrerende mondiale omgeving te 
versterken en te verbeteren. 

Or. fr

Motivering

Dit thema bestrijkt een enorm gebied. De ervaringen met het zesde KP wijzen op een 
noodzaak om meer prioriteit toe te kennen aan de dimensie nanowetenschap en 
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nanotechnologie om overinschrijving te voorkomen.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 335
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen 

en nieuwe productietechnologieën", onderdeel "Benadering", alinea 3

Op middellange termijn wordt gestreefd naar 
convergentie van de kennis en vaardigheden 
die in de diverse disciplines zijn opgedaan, 
waarbij van applicatiegedreven 
wetenschappelijke en technologische 
synergie wordt geprofiteerd. Op lange 
termijn is het de bedoeling dat met dit thema 
gekapitaliseerd wordt op de veelbelovende 
vooruitzichten van nanowetenschappen en 
nanotechnologieën ten aanzien van een echte 
kennisintensieve industrie en economie. In 
beide gevallen is het essentieel ervoor te 
zorgen dat de door doeltreffende 
verspreiding en exploitatie van resultaten 
gegenereerde kennis geassimileerd wordt.

Op middellange termijn wordt gestreefd naar 
convergentie van de kennis en vaardigheden 
die in de diverse disciplines zijn opgedaan, 
waarbij van applicatiegedreven 
wetenschappelijke en technologische 
synergie wordt geprofiteerd. Op lange 
termijn is het de bedoeling dat met dit thema 
gekapitaliseerd wordt op de veelbelovende 
vooruitzichten van nanowetenschappen en 
nanotechnologieën ten aanzien van een echte 
kennisintensieve industrie en economie. In 
beide gevallen is het essentieel ervoor te 
zorgen dat de door doeltreffende 
verspreiding en exploitatie van resultaten 
gegenereerde kennis door alle Europese 
burgers geassimileerd wordt.

Or. en

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 336
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen 

en nieuwe productietechnologieën", onderdeel "Benadering", alinea 3 bis (nieuw)

Het concurrentievermogen van de industrie 
van de toekomst zal in belangrijke mate 
afhankelijk zijn van nanotechnologieën en 
de toepassingen daarvan. De EU is 
wereldleider op vele deelgebieden van de 
nanotechnologieën, de 
nanowetenschappen, materialen en 
productietechnologieën. Het is noodzakelijk 
deze leidersrol te versterken en stimulansen 
te bieden voor nieuwe maatregelen ter 
consolidering en bevordering van de positie 
van de EU in een mondiale context van 
hevige concurrentie.
Onderzoek en technologische ontwikkeling 
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op het gebied van nanotechnologieën, 
nanowetenschappen, materialen en 
productie op verschillende terreinen 
kunnen het proces van transformatie van 
de Europese industrie bespoedigen.

Or. es

Motivering

Correctie van het oude amendement 96. Het toekomstige concurrentievermogen van de 
Europese industrie hangt voor een groot deel af van nanotechnologieën, -materialen en 
-productiesystemen en de toepassingen daarvan; daarom kan onderzoek en ontwikkeling op 
deze terreinen het transformatieproces van de Europese industrie versnellen en deze 
concurrerender maken.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 337
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen 

en nieuwe productietechnologieën", onderdeel "Benadering", alinea 5

Dit thema is bijzonder relevant voor KMO's 
vanwege hun behoeften en hun rol bij de 
ontwikkeling en toepassing van technologie. 
Bijzonder belangrijke gebieden zijn b.v. 
nano-instrumenten, -gereedschappen en -
bouwstenen (vanwege de concentratie snel 
groeiende technologie-intensieve KMO's in 
deze sector); technisch textiel (typisch een 
traditionele sector die in hoog tempo 
veranderingen ondergaat die voor veel 
KMO's gevolgen hebben); ruimtesystemen; 
mechanische industrie (b.v. machinale 
gereedschappen, waarvoor de Europese 
KMO's wereldleider zijn), evenals andere 
sectoren waarin diverse KMO's actief zijn 
die profijt kunnen trekken van de introductie 
van nieuwe ondernemingsplannen, 
materialen en producten.

Dit thema is bijzonder relevant voor KMO's 
vanwege hun behoeften en hun rol bij de 
ontwikkeling en toepassing van technologie. 
Bijzonder belangrijke gebieden zijn b.v. 
nano-instrumenten, -gereedschappen en -
bouwstenen (vanwege de concentratie snel 
groeiende KMO's in deze sector); technisch 
textiel (typisch een traditionele sector die in 
hoog tempo veranderingen ondergaat die 
voor veel KMO's gevolgen hebben); lucht-
en ruimtevaartsystemen; mechanische 
industrie (b.v. machinale gereedschappen, 
waarvoor de Europese KMO's wereldleider 
zijn), evenals andere sectoren waarin diverse 
KMO's actief zijn die profijt kunnen trekken 
van de introductie van nieuwe 
ondernemingsplannen, materialen en 
producten.

Or. es

Motivering

Correctie van het oude amendement 97. KMO's ontstaan vaak als "spin-offs" van 
universiteiten en vergelijkbare instellingen; in dat geval zijn ze inderdaad "technologie-
intensief". Dit is echter niet altijd het geval. Daarom kan de uitdrukking "technologie-
intensief" beter geschrapt worden om niet die KMO's uit te sluiten die niet technologie-
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intensief zijn, maar die wel onder deze paragraaf willen vallen, en om ook producten en 
diensten met een grote toegevoegde waarde te kunnen opnemen.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer namens de fractie 
Groenen/EVA

Amendement 338
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen 

en nieuwe productietechnologieën", onderdeel "Benadering", opsommingsteken 1, alinea 3

Daarnaast zal de activiteit zich toespitsen op 
gerelateerde uitdagingen en de 
maatschappelijke context en aanvaarding 
van nanotechnologie. Dit behelst onder meer 
onderzoek naar de diverse aspecten van 
risicobeheer (b.v. nanotoxicologie en nano-
ecotoxicologie), alsmede veiligheid, 
nomenclatuur, metrologie en normen, die 
steeds belangrijker worden om de weg te 
plaveien voor industriële toepassingen. Ook 
zullen specifieke acties worden gestart voor 
de oprichting van speciale kennis- en 
expertisecentra, die tevens als brandpunt 
moeten fungeren voor de toepassing van de 
geïntegreerde en verantwoorde benadering 
van de Commissie voor nanotechnologie, 
zoals die in het desbetreffende actieplan is 
ontvouwd. 

Daarnaast zal de activiteit zich toespitsen op 
gerelateerde uitdagingen en de 
maatschappelijke context, waarbij ingegaan 
wordt op de bredere maatschappelijke en 
ethische aspecten, en aanvaarding van 
nanotechnologie. Dit behelst onder meer 
onderzoek naar de diverse aspecten van 
risicobeheer (b.v. nanotoxicologie en nano-
ecotoxicologie), alsmede veiligheid, 
nomenclatuur, metrologie en normen, die 
steeds belangrijker worden om de weg te 
plaveien voor industriële toepassingen. Ook 
zullen specifieke acties worden gestart voor 
de oprichting van speciale kennis- en 
expertisecentra, die tevens als brandpunt 
moeten fungeren voor de toepassing van de 
geïntegreerde en verantwoorde benadering 
van de Commissie voor nanotechnologie, 
zoals die in het desbetreffende actieplan is 
ontvouwd.

Or. en

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 339
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen 

en nieuwe productietechnologieën", onderdeel "Benadering", opsommingsteken 2, alinea 1

Nieuwe geavanceerde materialen met een 
hoger kennisgehalte, nieuwe functies en 
hogere prestaties worden steeds belangrijker 
voor het concurrentievermogen van de 
industrie en duurzame ontwikkeling. 
Volgens de nieuwe modellen van de 
productindustrie vormt het materiaal zelf, en 
niet de productiestappen, steeds vaker de 

Nieuwe geavanceerde materialen, met name 
composietmaterialen, met een hoger 
kennisgehalte, nieuwe functies en hogere 
prestaties worden steeds belangrijker voor 
het concurrentievermogen van de industrie 
en duurzame ontwikkeling. Volgens de 
nieuwe modellen van de productindustrie 
vormt het materiaal zelf, en niet de 
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eerste stap om de waarde en de prestatie van 
producten te verbeteren.

productiestappen, steeds vaker de eerste stap 
om de waarde en de prestatie van producten 
te verbeteren.

Or. fr

Motivering

Er zijn evenveel onderzoeksactiviteiten in verband met composietmaterialen als in verband 
met metalen, terwijl bij composietmaterialen specifieke problemen rijzen (adhesie enz.) die bij 
het combineren van metalen niet aan de orde zijn (lassen enz.).

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 340
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen 

en nieuwe productietechnologieën", onderdeel "Benadering", opsommingsteken 2, alinea 2

Het onderzoek zal zich toespitsen op de 
ontwikkeling van nieuwe, op kennis 
gebaseerde materialen met op maat 
gemaakte eigenschappen. Daarvoor is een 
intelligente beheersing van de intrinsieke 
eigenschappen, procédés en fabricage 
vereist, waarbij rekening wordt gehouden 
met de potentiële effecten op de gezondheid 
en het milieu gedurende de gehele 
levenscyclus. De nadruk zal worden gelegd 
op nieuwe geavanceerde materialen die 
worden verkregen met behulp van het 
potentieel van de nano- en de biotechnologie 
en/of door "leren van de natuur", in het 
bijzonder nano-, bio- en hybride materialen 
met hogere prestaties.

Het onderzoek zal zich toespitsen op de 
ontwikkeling van nieuwe, op kennis 
gebaseerde materialen met op maat 
gemaakte eigenschappen. Daarvoor is een 
intelligente beheersing van de intrinsieke 
eigenschappen, procédés en fabricage 
vereist, waarbij rekening wordt gehouden
met de potentiële effecten op de gezondheid 
en het milieu gedurende de gehele 
levenscyclus. De nadruk zal worden gelegd 
op nieuwe geavanceerde materialen die 
worden verkregen met behulp van het 
potentieel van de nano- en de biotechnologie 
en/of door "leren van de natuur", in het 
bijzonder nano- en biomaterialen, 
kunststoffen en hybride materialen met 
hogere prestaties.

Or. es

Motivering

De rapporteur stelt voor in verband met de duidelijkheid de uitdrukking "metamaterialen" in 
het oude amendement 100 te vervangen door "kunststoffen".

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 341
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen 

en nieuwe productietechnologieën", onderdeel "Benadering", opsommingsteken 3, alinea 1
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Een nieuwe aanpak bij de vervaardiging van 
producten is nodig om de EU-industrie van 
een grondstoffenintensieve in een 
kennisintensieve industrie om te vormen. 
Daarvoor is een geheel nieuwe kijk nodig op 
de permanente verwerving, verspreiding, 
bescherming en financiering van nieuwe 
kennis en de toepassing daarvan, met 
inbegrip van duurzame productie- en 
consumptiepatronen. Dit behelst het 
scheppen van de juiste omstandigheden voor 
permanente innovatie (bij industriële 
activiteiten en productiesystemen, met 
inbegrip van constructie, apparatuur en 
diensten) en voor de ontwikkeling van 
algemene productiemiddelen (technologieën, 
organisatie en productiefaciliteiten), waarbij 
tegelijkertijd aan de veiligheids- en milieu-
eisen wordt voldaan.

Een nieuwe aanpak bij de vervaardiging van 
producten is nodig om de EU-industrie van 
een grondstoffenintensieve in een 
kennisintensieve industrie om te vormen. 
Daarvoor is een geheel nieuwe kijk nodig op 
de permanente verwerving, verspreiding, 
bescherming en financiering van nieuwe 
kennis en de toepassing daarvan, met 
inbegrip van duurzame productie- en 
consumptiepatronen. Dit behelst het 
scheppen van de juiste omstandigheden voor 
permanente innovatie (bij industriële 
activiteiten en productiesystemen, met 
inbegrip van constructie, apparatuur en 
diensten) en voor de ontwikkeling van 
algemene productiemiddelen (technologieën, 
organisatie en productiefaciliteiten), waarbij 
tegelijkertijd aan de veiligheids- en milieu-
eisen wordt voldaan, met name ten aanzien 
van de composietmaterialen.

Or. fr

Motivering

Er zijn evenveel onderzoeksactiviteiten in verband met composietmaterialen als in verband 
met metalen, terwijl bij composietmaterialen specifieke problemen rijzen (adhesie enz.) die bij 
het combineren van metalen niet aan de orde zijn (lassen enz.).

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 342
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen 

en nieuwe productietechnologieën", onderdeel "Benadering", opsommingsteken 3, alinea 2

Het onderzoek loopt over verschillende 
sporen: de ontwikkeling en validatie van 
nieuwe industriële modellen en strategieën 
die alle aspecten van de levenscyclus van het 
product en het proces omvatten; adaptieve 
productiesystemen waarmee bestaande 
procesbeperkingen worden opgeheven en 
nieuwe fabricage- en verwerkingsmethoden 
mogelijk worden gemaakt; productie in 
netwerken teneinde hulpmiddelen en 
methoden te ontwikkelen voor 
wereldoperaties in samenwerkingsverband 
die een meerwaarde vertegenwoordigen; 
gereedschappen voor snelle overdracht en 

Het onderzoek loopt over verschillende 
sporen: de ontwikkeling en validatie van 
nieuwe industriële modellen en strategieën 
die alle aspecten van de levenscyclus van het 
product en het proces omvatten; adaptieve 
productiesystemen waarmee bestaande 
procesbeperkingen worden opgeheven en 
nieuwe of verbeterde fabricage- en 
verwerkingsmethoden mogelijk worden 
gemaakt; productie in netwerken teneinde 
hulpmiddelen en methoden te ontwikkelen 
voor wereldoperaties in 
samenwerkingsverband die een meerwaarde 
vertegenwoordigen; gereedschappen voor 
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integratie van nieuwe technologieën naar/in 
het ontwerp en de exploitatie van 
fabricageprocessen; de benutting van de 
convergentie van nano-, bio-, informatie- en 
kennistechnologie teneinde nieuwe 
producten en technologieconcepten te 
ontwikkelen en de mogelijkheid te creëren 
nieuwe bedrijfstakken te ontwikkelen.

snelle overdracht en integratie van nieuwe 
technologieën naar/in het ontwerp en de 
exploitatie van fabricageprocessen; de 
benutting van de convergentie van nano-, 
bio-, informatie- en kennistechnologie 
teneinde nieuwe producten en 
technologieconcepten te ontwikkelen en de 
mogelijkheid te creëren nieuwe 
bedrijfstakken te ontwikkelen. 

Bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan de aanpassing van de 
KMO's, met inbegrip van de traditionele 
sectoren, aan de nieuwe behoeften met 
betrekking tot toeleveringsketens, terwijl 
ook stimulansen moeten worden geboden 
voor de oprichting van technologisch 
geavanceerde KMO's als absolute 
voorwaarde voor een diepgaande 
industriële verandering. Daarvoor moet ten 
minste 20 % van de begroting voor dit 
prioritaire thema worden uitgetrokken.

Or. es

Motivering

Correctie van het oude amendement 102 om ook rekening te houden met de KMO's van de 
traditionele sector.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 343
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen 

en nieuwe productietechnologieën", onderdeel "Benadering", opsommingsteken 3, alinea 2

Het onderzoek loopt over verschillende 
sporen: de ontwikkeling en validatie van 
nieuwe industriële modellen en strategieën 
die alle aspecten van de levenscyclus van het 
product en het proces omvatten; adaptieve 
productiesystemen waarmee bestaande 
procesbeperkingen worden opgeheven en 
nieuwe fabricage- en verwerkingsmethoden 
mogelijk worden gemaakt; productie in 
netwerken teneinde hulpmiddelen en 
methoden te ontwikkelen voor 
wereldoperaties in samenwerkingsverband 

Het onderzoek loopt over verschillende 
sporen: de ontwikkeling en validatie van 
nieuwe industriële modellen en strategieën 
die alle aspecten van de levenscyclus van het 
product en het proces omvatten; adaptieve 
productiesystemen waarmee bestaande 
procesbeperkingen worden opgeheven en 
nieuwe fabricage- en verwerkingsmethoden 
mogelijk worden gemaakt; productie in 
netwerken teneinde hulpmiddelen en
methoden te ontwikkelen voor 
wereldoperaties in samenwerkingsverband 
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die een meerwaarde vertegenwoordigen; 
gereedschappen voor snelle overdracht en 
integratie van nieuwe technologieën naar/in 
het ontwerp en de exploitatie van 
fabricageprocessen; de benutting van de 
convergentie van nano-, bio-, informatie- en 
kennistechnologie teneinde nieuwe 
producten en technologieconcepten te 
ontwikkelen en de mogelijkheid te creëren 
nieuwe bedrijfstakken te ontwikkelen.

die een meerwaarde vertegenwoordigen; 
gereedschappen voor snelle overdracht en 
integratie van nieuwe technologieën naar/in 
het ontwerp en de exploitatie van 
fabricageprocessen; de benutting van 
multidisciplinaire onderzoeksnetwerken en 
de convergentie van nano-, bio-, informatie-
en kennistechnologie teneinde nieuwe 
hybride technologiën, producten en 
technologieconcepten te ontwikkelen en de 
mogelijkheid te creëren nieuwe 
bedrijfstakken te ontwikkelen.

Or. en

Motivering

Nanowetenschappen en nanotechnologieën zijn inherent multidisciplinair van karakter. 
Daarom is een van de voornaamste voorwaarden voor innovatie in dit onderzoeksterrein 
gelegen in de ontwikkeling van multidisciplinaire onderzoeks-, onderwijs- en 
opleidingsnetwerken waarin een groot aantal verschillende wetenschappelijke gebieden 
wordt gecombineerd, zoals nanotechnologieën, materiaalwetenschappen, techniek, 
informatie- en communicatietechnologieën, biotechnologie, aardwetenschappen en 
milieuwetenschappen. Het doel hiervan is het creëren van nieuwe hybride technologieën en 
een krachtige "crossover" tussen verschillende wetenschappelijke disciplines.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 344
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen 

en nieuwe productietechnologieën", onderdeel "Benadering", opsommingsteken 4, alinea 2

Het onderzoek zal geconcentreerd worden 
op nieuwe toepassingen en innovatieve, 
stapsgewijze oplossingen voor grote 
uitdagingen, alsmede op de OTO-behoeften 
die door de verschillende Europese 
technologieplatforms zijn geïnventariseerd. 
De integratie van nieuwe kennis en nano-, 
materiaal- en productietechnologieën zal 
worden gesteund door middel van sectorale 
en multisectorale toepassingen op het gebied 
van gezondheidszorg, bouw, ruimtevaart, 
vervoer, energie, chemie, milieu, textiel en 
kleding, pulp en papier, en mechanische 
techniek, evenals op het algemene gebied 
van industriële veiligheid.

Het onderzoek zal geconcentreerd worden 
op nieuwe toepassingen en innovatieve, 
stapsgewijze oplossingen voor grote 
uitdagingen, alsmede op de OTO-behoeften 
die door de verschillende Europese 
technologieplatforms zijn geïnventariseerd. 
De integratie van nieuwe kennis en nano-, 
materiaal- en productietechnologieën zal 
worden gesteund door middel van sectorale 
en multisectorale toepassingen op het gebied 
van gezondheidszorg, verwerking van 
voedingsmiddelen, bouw (met inbegrip van 
civiele werken), lucht- en ruimtevaart, 
vervoer, energie, chemie, milieu, textiel en 
kleding, schoeisel, pulp en papier, en 
mechanische techniek, evenals op het 
algemene gebied van industriële veiligheid.
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Or. es

Motivering

De genoemde industrieën kunnen ook baat hebben bij het onderzoek op dit gebied en mogen 
daarom niet worden weggelaten. Verduidelijking van het oude amendement 103: 
"ruimtevaartindustrie".

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Amendement 345
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Doelstelling"

Omzetting van het huidige op fossiele 
brandstoffen gebaseerde energiesysteem in 
een duurzamer systeem op basis van een 
brede waaier van energiebronnen en 
energiedragers, gecombineerd met een
verbeterde energie-efficiëntie, teneinde het 
hoofd te bieden aan de urgente problemen in 
verband met de continuïteit van de 
energievoorziening en klimaatverandering 
en daarbij tevens het concurrentievermogen 
van de energiesector van Europa op te 
voeren.

Omzetting van het huidige op fossiele 
brandstoffen gebaseerde energiesysteem in 
de meest duurzame, energiezuinige en 
minst van fossiele brandstoffen 
afhankelijke economie ter wereld tegen 
2020 vereist dat de schaarse beschikbare 
openbare onderzoeksmiddelen primair 
worden geconcentreerd op een brede waaier 
van hernieuwbare energiebronnen en 
energiedragers, gecombineerd met 
verbeterde technologie voor energie-
efficiëntie en energiebesparing, die snel het 
hoofd kunnen bieden aan de urgente 
problemen in verband met de continuïteit 
van de energievoorziening en 
klimaatverandering en daarbij tevens het 
concurrentievermogen van de duurzame
energiesector van Europa op te voeren.

Or. en

Motivering

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2
emissions and contribute to the EU's overall competitively and job creation in short time 
horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
energy and energy efficiency / conservations technologies.
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Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 346
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Doelstelling"

Omzetting van het huidige op fossiele 
brandstoffen gebaseerde energiesysteem in 
een duurzamer systeem op basis van een 
brede waaier van energiebronnen en 
energiedragers, gecombineerd met een 
verbeterde energie-efficiëntie, teneinde het 
hoofd te bieden aan de urgente problemen in 
verband met de continuïteit van de 
energievoorziening en klimaatverandering 
en daarbij tevens het concurrentievermogen 
van de energiesector van Europa op te 
voeren.

Omzetting van het huidige op fossiele 
brandstoffen gebaseerde energiesysteem in 
een duurzamer systeem dat minder 
afhankelijk is van de invoer van 
brandstoffen, op basis van een brede waaier 
van schone en met name hernieuwbare 
energiebronnen en energiedragers, 
gecombineerd met een verbeterde energie-
efficiëntie, bevordering van polygeneratie, 
een zuiniger gebruik en energieopslag, 
teneinde het hoofd te bieden aan de urgente 
problemen in verband met de continuïteit 
van de energievoorziening en 
klimaatverandering en daarbij tevens het 
concurrentievermogen van de energiesector 
van Europa op te voeren.

Or. en

Motivering

Dit amendement komt in de plaats van amendement 735 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 347
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Doelstelling"

Omzetting van het huidige op fossiele 
brandstoffen gebaseerde energiesysteem in 
een duurzamer systeem op basis van een 
brede waaier van energiebronnen en 
energiedragers, gecombineerd met een 
verbeterde energie-efficiëntie, teneinde het 
hoofd te bieden aan de urgente problemen in 
verband met de continuïteit van de 
energievoorziening en klimaatverandering 
en daarbij tevens het concurrentievermogen 
van de energiesector van Europa op te 
voeren.

Omzetting van het huidige op fossiele 
brandstoffen gebaseerde energiesysteem in 
een duurzamer systeem op basis van een 
brede waaier van energiebronnen (met name 
hernieuwbare bronnen) en energiedragers, 
gecombineerd met een verbeterde energie-
efficiëntie, teneinde het hoofd te bieden aan 
de urgente problemen in verband met de 
continuïteit van de energievoorziening en 
klimaatverandering en daarbij tevens het 
concurrentievermogen van de energiesector 
van Europa op te voeren.

Or. en
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Motivering

Dit amendement komt in de plaats van amendement 738 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Amendement 348
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Doelstelling", alinea 1 bis 

(nieuw)

Gedecentraliseerde technologieën op basis 
van een divers aantal hernieuwbare 
energiebronnen kunnen daarnaast de 
kosten van de infrastructuur voor doorgifte 
en distributie terugbrengen, zodat ook deze 
van groot belang zullen zijn voor het halen 
van de doelstelling om de meest 
energiezuinige economie te worden.

Or. en

Motivering

Gedecentraliseerde slimme gedistribueerde netwerken zijn nodig voor een betrouwbare 
energievoorziening en om het energieverlies van doorgifte en distributie te verkleinen. Op 
lange termijn kan een gedecentraliseerd energiesysteem ook de kosten van het 
energietransport verlagen, de innovatie stimuleren en goede kansen voor nieuwe banen op 
plaatselijk en regionaal niveau opleveren.

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler

Amendement 349
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Benadering", alinea 1

Uit de huidige ramingen blijkt dat de meeste 
cruciale energie-indicatoren (zoals het 
energieverbruik, de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, de afhankelijkheid van 
ingevoerde energie, de uitstoot van CO2 en 
de energieprijzen) in de EU in de verkeerde 
richting bewegen en wereldwijd is dit nog 
sterker het geval. Onderzoek op het gebied 
van energie zal het gemakkelijker maken 
deze tendensen om te buigen en een 
evenwicht te vinden tussen opvoering van de 
efficiëntie, de betaalbaarheid, de 
aanvaardbaarheid en de continuïteit van 
bestaande technologieën en energiebronnen 

Uit de huidige ramingen blijkt dat de meeste 
cruciale energie-indicatoren (zoals het 
energieverbruik, de afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, de afhankelijkheid van 
ingevoerde energie, de uitstoot van CO2 en 
de energieprijzen) in de EU in de verkeerde 
richting bewegen en wereldwijd is dit nog 
sterker het geval. Onderzoek op het gebied 
van energie zal het gemakkelijker maken 
deze tendensen om te buigen en een 
evenwicht te vinden tussen opvoering van de 
efficiëntie, de betaalbaarheid, de 
aanvaardbaarheid en de continuïteit van 
bestaande technologieën en energiebronnen 
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en daarbij tegelijkertijd te streven naar een 
paradigma-verschuiving op langere termijn 
voor de manier waarop Europa energie 
opwekt en verbruikt. Onderzoek op het 
gebied van energie zal zo een directe 
bijdrage leveren tot een succesvol EU-beleid 
en met name tot de verwezenlijking van de 
huidige en toekomstige 
reductiedoelstellingen van de EU voor 
energie en broeikasgassen.

en daarbij tegelijkertijd te streven naar een 
paradigma-verschuiving op langere termijn 
voor de manier waarop Europa energie 
opwekt en verbruikt. Onderzoek op het 
gebied van energie zal zo een directe 
bijdrage leveren tot een succesvol EU-beleid 
en met name tot de verwezenlijking van de 
huidige en toekomstige 
reductiedoelstellingen van de EU voor 
energie en broeikasgassen, alsmede tot 
betaalbare energie voor burgers en 
bedrijven.

Or. de

Motivering

Beoogt duidelijk te maken dat energie-onderzoek ertoe bijdraagt dat op lange termijn 
betaalbare energieprijzen voor particulieren en bedrijven worden gewaarborgd.

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Amendement 350
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Benadering", alinea 3

Versterking van het concurrentievermogen 
van de Europese energiesector, die met 
hevige wereldwijde concurrentie wordt 
geconfronteerd, is een belangrijke 
doelstelling van dit thema en moet de 
Europese industrie de mogelijkheid bieden 
bij cruciale energietechnologieën 
wereldleider te worden of te blijven. Vooral 
KMO's vormen de kurk waarop de 
energiesector drijft, spelen een cruciale rol in 
de energieketen en zullen van vitaal belang 
zijn voor de bevordering van innovatie. Het 
is essentieel dat zij goed vertegenwoordigd 
zijn bij onderzoeks- en 
demonstratieactiviteiten en hun deelname zal 
actief worden gestimuleerd.

Versterking van het concurrentievermogen 
van de Europese energiesector, die met 
hevige wereldwijde concurrentie wordt 
geconfronteerd, is een belangrijke 
doelstelling van dit thema en moet de 
Europese industrie de mogelijkheid bieden 
bij cruciale energietechnologieën 
wereldleider te worden of te blijven. Deze 
leiderspositie kan met het oog op de sterke 
concurrentie alleen worden gewaarborgd 
door middel van omvangrijke investeringen 
in onderzoek en ontwikkeling. Vooral 
KMO's vormen de kurk waarop de 
energiesector drijft, spelen een cruciale rol in 
de energieketen en zullen van vitaal belang 
zijn voor de bevordering van innovatie. Het 
is essentieel dat zij goed vertegenwoordigd 
zijn bij onderzoeks- en 
demonstratieactiviteiten en hun deelname zal 
actief worden gestimuleerd.

Or. de
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Motivering

Beoogt duidelijk te maken dat grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling eraan 
bijdragen dat de vooraanstaande positie van Europa in de mondiale concurentie wordt 
gewaarborgd.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Amendement 351
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", alinea - 1 (nieuw)

De toedeling van middelen in de 
energiebranche moet gebaseerd zijn op 
criteria op grond waarvan technologieën 
kunnen worden beoordeeld naar hun 
vermogen om bij te dragen aan het halen 
van de energiedoelstellingen van de EU. 
Deze doelstellingen behelzen het creëren 
van een energiebranche die concurrerend, 
ecologisch duurzaam en veilig is. De 
betrekkelijk geringe middelen die de EU 
inzet voor onderzoek en ontwikkeling onder 
dit thema moeten worden gericht op 
technologieën die snel tot reducties in de 
CO2-uitstoot kunnen leiden.

Or. en

Motivering

De betrekkelijk geringe middelen die de EU inzet voor onderzoek en ontwikkeling ten behoeve 
van niet-nucleaire energievragen moeten met voorrang worden gericht op technologieën die 
hoog scoren op objectieve wetenschappelijke criteria zoals: verminderen van de 
energieafhankelijkheid van de EU en verlagen van de hoeveelheid ingevoerde energie en een
aantal problemen rond het veiligheidsbeleid; leiden tot snelle reducties in de CO2-uitstoot en 
op korte termijn bijdragen aan het totale concurrerentievermogen van de EU en aan nieuwe 
werkgelegenheid.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Amendement 352
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", alinea - 1 bis 

(nieuw)

De activiteiten worden genoemd in 
volgorde van prioriteit.
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Or. en

Motivering

De prioriteit moet uitgaan naar technologieën die leiden tot een snelle transformatie in een 
duurzame en veilige energiebranche in Europa. Er moet meer gewicht worden toegekend aan 
eerdere financiering en aan het vermogen van de commerciële sector om de ontwikkelingen te 
financieren. Gezien deze aandachtspunten wordt aanbevolen voor de energiebranche een 
prioriteitenlijst op te stellen.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Amendement 353
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", alinea - 1 ter 

(nieuw)

Voor iedere relevante technologie worden 
duidelijke eigen begrotingsplaatsen binnen 
het energie-onderzoek vastgelegd.

Or. en

Motivering

Vergelijkbaar met KP4 (1995-1998), toen hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en 
fossiele energie ieder hun eigen afgebakende budget hadden, moeten ook voor het komende 
kaderprogramma duidelijke begrotingsplaatsen worden vastgelegd. Afgezien van het feit dat 
dit het vertrouwen van investeerders zal vergroten en de planning zal verbeteren, zullen het 
Parlement en het publiek hiermee de beschikking krijgen over nauwkeuriger kwantitatieve 
gegevens over de wijze waarop het geld van de belastingbetaler door de EU wordt 
uitgegeven. Dit zal leiden tot meer transparantie en een beter toezicht.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Amendement 354
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", alinea - 1 quater 

(nieuw)

Van de voor dit thema beschikbare 
middelen moet 20 % worden besteed aan 
onderzoek dat rechtstreeks verband houdt 
met "energie-efficiëntie en besparingen", 
60 % aan "hernieuwbare energievormen",
9 % aan "slimme energienetwerken", 3 % 
aan onderzoek ten behoeve van kennis voor 
de beleidsvorming, 4 % aan waterstof en 



AM\619004NL.doc 21/94 PE 374.414v01-00

NL

brandstofcellen en 4 % aan 
"koolstofvastlegging en -opslag".

Or. en

Motivering

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 

The renewable energy research sector has identified approximately 250 M €/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Amendement 355
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", 

opsommingsteken -1 (nieuw)

Energie-efficiëntie en energiebesparing
De enorme mogelijkheden voor 
energiebesparing en verhoging van de 
energie-efficiëntie moeten worden ingezet 
via de optimalisering, validering en 
demonstratie van nieuwe concepten en 
technologieën voor gebouwen, diensten en 
de industrie. Dit omvat de combinatie van 
duurzame strategieën en technologieën 
voor een hogere energie-efficiëntie, het 
gebruik van hernieuwbare energie en 
polygeneratie en de integratie van systemen 
voor vraagbeheersing op grote schaal in 
steden en gemeenschappen. Deze 
grootschalige activiteiten kunnen worden 
ondersteund door innovatief O&O waarin 
specifieke componenten of technologieën 
aan de orde komen, bijvoorbeeld voor 
polygeneratie en ecogebouwen. Een 
cruciale doelstelling is de optimalisering 
van het energiesysteem van lokale 
gemeenschappen, waarbij een combinatie 
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wordt gezocht van een aanzienlijke 
beperking van de vraag naar energie met 
de goedkoopste en meest duurzame 
oplossing voor het aanbod, zoals het 
gebruik van nieuwe brandstoffen in 
specifieke wagenparken.

Or. en

(dit amendement van het Parlement beoogt opsommingsteken 8 in de oorspronkelijke tekst 
van de Commissie te verplaatsen naar opsommingsteken -1)

Motivering

Dit amendement is slechts een wijziging in de volgorde van de opgesomde activiteiten. De 
prioriteit moet uitgaan naar technologieën die leiden tot een snelle transformatie in een 
duurzame en veilige energiebranche in Europa. Energiebesparing en energie-efficiëntie 
worden erkend als de activiteiten met de hoogste prioriteit.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Amendement 356
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", 

opsommingsteken 1

De geïntegreerde strategie voor onderzoek 
en benutting, ontwikkeld door het Europees 
technologieplatform voor waterstof en 
brandstofcellen, vormt de basis voor een 
strategisch geïntegreerd programma voor 
toepassingen in het vervoer en stationaire 
en draagbare toepassingen, waarmee wordt 
getracht een stevig technologisch fundament 
te leggen voor de opbouw van een 
concurrerende EU-industrie voor de levering 
van en apparatuur voor brandstofcellen en 
waterstof. Het programma zal omvatten: 
fundamenteel en toegepast onderzoek en 
technologische ontwikkeling; grootschalige 
demonstratieprojecten ("lighthouse-
projecten") voor de validering van 
onderzoeksresultaten en om terugkoppeling 
voor verder onderzoek te geven; 
sectoroverschrijdend en sociaal-economisch 
onderzoek voor de onderbouwing van 
deugdelijke overgangsstrategieën en om een 
rationele basis te leggen voor 

Een geïntegreerde strategie vormt de basis 
voor een strategisch geïntegreerd 
programma voor stationaire en draagbare 
toepassingen op basis van hernieuwbare 
energiebronnen, waarmee wordt getracht 
een stevig technologisch fundament te 
leggen voor de opbouw van een 
concurrerende EU-industrie voor de levering 
van en apparatuur voor brandstofcellen en 
waterstof. Het programma zal omvatten: 
fundamenteel en toegepast onderzoek en 
technologische ontwikkeling; grootschalige 
demonstratieprojecten ("lighthouse-
projecten") voor de validering van 
onderzoeksresultaten en om terugkoppeling 
voor verder onderzoek te geven; 
sectoroverschrijdend en sociaal-economisch 
onderzoek voor de onderbouwing van 
deugdelijke overgangsstrategieën en om een 
rationele basis te leggen voor 
beleidsbeslissingen en marktkader-
ontwikkeling. De industriële toegepast 
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beleidsbeslissingen en marktkader-
ontwikkeling. De industriële toegepast 
onderzoeks-, demonstratie- en 
sectoroverschrijdende activiteiten zullen bij 
voorkeur via het Gezamenlijk Technologie-
initiatief worden uitgevoerd. Deze 
strategisch beheerde, doelgerichte actie zal 
worden aangevuld en intensief worden 
gecoördineerd met fundamentelere 
samenwerkingsactiviteiten die zijn gericht 
op een doorbraak op het gebied van kritische 
materialen, processen en opkomende 
technologieën.

onderzoeks-, demonstratie- en 
sectoroverschrijdende activiteiten zullen bij 
voorkeur via het Gezamenlijk Technologie-
initiatief worden uitgevoerd. Deze 
strategisch beheerde, doelgerichte actie zal 
worden aangevuld en intensief worden 
gecoördineerd met fundamentelere 
samenwerkingsactiviteiten die zijn gericht 
op een doorbraak op het gebied van kritische 
materialen, processen en opkomende 
technologieën.

Or. en

(this amendment by the Parliament proposes to move bullet 1- in the original text of the 
Commission- after bullet 6 "Clean coal technologies")

Motivering

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the 'Transport' heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications ('Specific Programmes' - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the 'Energy' heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for 'Transport').

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Amendement 357
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", 

opsommingsteken 1bis (nieuw)

Hernieuwbare energiebronnen
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Or. en

Motivering

De prioriteit moet uitgaan naar technologieën die leiden tot een snelle transformatie naar een 
duurzame en veilige energiebranche in Europa. Er moet meer gewicht worden toegekend aan 
financiering in het verleden en aan het vermogen van de commerciële sector om de 
ontwikkelingen te financieren. De hernieuwbare bronnen zullen in de komende jaren zeker op 
grote schaal worden ontwikkeld.

Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 358
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", 

opsommingsteken 2

Ontwikkeling en demonstratie van 
geïntegreerde technologieën voor 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen, geschikt voor uiteenlopende 
regionale omstandigheden, teneinde de 
mogelijkheden te creëren om het aandeel 
van hernieuwbare elektriciteitsopwekking in 
de EU aanzienlijk op te voeren. Het 
onderzoek moet de algehele 
omzettingsefficiëntie opvoeren, de kosten 
van elektriciteit aanzienlijk verlagen, de 
betrouwbaarheid van het proces verbeteren 
en de milieueffecten verder terugdringen. De 
nadruk zal liggen op fotovoltaïsche zonne-
energie, wind en biomassa (inclusief de 
biologisch afbreekbare afvalfractie). 
Daarnaast zal het onderzoek erop gericht 
zijn de mogelijkheden van andere 
hernieuwbare energiebronnen ten volle te 
benutten: aardwarmte, thermische zonne-
energie, energie uit oceanen en kleine
waterkrachtcentrales.

Ontwikkeling en demonstratie van 
geïntegreerde technologieën voor 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen, geschikt voor uiteenlopende 
regionale omstandigheden, teneinde de 
mogelijkheden te creëren om het aandeel 
van hernieuwbare elektriciteitsopwekking in 
de EU aanzienlijk op te voeren. Het 
onderzoek moet de algehele 
omzettingsefficiëntie opvoeren, de kosten 
van elektriciteit aanzienlijk verlagen, de 
betrouwbaarheid van het proces verbeteren 
en de milieueffecten verder terugdringen. De 
nadruk zal liggen op fotovoltaïsche zonne-
energie, wind en biomassa (inclusief de
biologisch afbreekbare afvalfractie). 
Daarnaast zal het onderzoek erop gericht 
zijn de mogelijkheden van andere 
hernieuwbare energiebronnen ten volle te 
benutten: aardwarmte, thermische zonne-
energie, energie uit oceanen en 
waterkrachtcentrales.

Or. de

Motivering

Niet alleen de kleine, maar ook de grote waterkracht is een van de hernieuwbare 
energiebronnen die in de toekomst een beduidend groter aandeel moet hebben in de 
elektriciteitsopwekking. De onderzoeksactiviteiten die op het gebied van de waterkracht nodig 
zijn houden overwegend verband met de verbetering van de efficiëntie van 
elektriciteitscentrales, dus met de betere benuting van het bestaande potentieel, en met de 
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duurzaamheid; dit geldt zowel voor grootschalige als kleinschalige waterkrachtcentrales. 
Daarom is het niet wenselijk om de steun voor het onderzoek te beperken tot de kleine 
waterkracht.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Amendement 359
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", 

opsommingsteken 3

Ontwikkeling en demonstratie van 
verbeterde omzettingstechnologieën voor de 
duurzame productie- en toeleveringsketens 
van vaste, vloeibare en gasvormige 
brandstoffen uit biomassa (inclusief de 
biologisch afbreekbare afvalfractie), met 
name biobrandstoffen voor het vervoer. De 
nadruk moet liggen op nieuwe soorten 
biobrandstoffen en nieuwe productie- en 
distributieroutes voor bestaande 
biobrandstoffen, met inbegrip van de 
geïntegreerde productie van energie en 
andere producten met toegevoegde waarde 
via bioraffinaderijen. Het is de bedoeling om 
te komen tot "source-to-user"-koolstofbaten 
en het onderzoek zal zich vooral richten op 
verhoging van de energie-efficiëntie en 
verbetering van technologie-integratie en 
gebruik van grondstoffen. Onderwerpen als 
grondstof-logistiek, prenormatief onderzoek 
en standaardisatie voor een veilig en 
betrouwbaar gebruik in de vervoersector en 
bij stationaire toepassingen zullen aandacht 
krijgen. Er zal steun worden gegeven aan de 
benutting van de mogelijkheden voor 
hernieuwbare waterstofproductie, biomassa, 
hernieuwbare elektriciteit en door zonne-
energie aangedreven processen.

Ontwikkeling en demonstratie van 
verbeterde omzettingstechnologieën voor de 
duurzame productie- en toeleveringsketens 
van vaste, vloeibare en gasvormige 
brandstoffen uit biomassa (inclusief de 
biologisch afbreekbare afvalfractie), met 
name biobrandstoffen voor het vervoer. Het 
onderzoek moet zich richten op nieuwe 
soorten biobrandstoffen die voldoen aan de 
voorwaarden van een grondige analyse van 
A tot Z, met name in verband met de balans 
van energie, klimaat, maatschappij, milieu 
en grondgebruik, en nieuwe productie- en 
distributieroutes voor bestaande 
biobrandstoffen, met inbegrip van de 
geïntegreerde productie van energie en 
andere producten met toegevoegde waarde 
via bioraffinaderijen. Het is de bedoeling om 
te komen tot "source-to-user"-koolstofbaten 
en het onderzoek zal zich vooral richten op 
verhoging van de energie-efficiëntie en 
verbetering van technologie-integratie en 
gebruik van grondstoffen. Onderwerpen als 
grondstof-logistiek, prenormatief onderzoek 
en standaardisatie voor een veilig en 
betrouwbaar gebruik in de vervoersector en 
bij stationaire toepassingen zullen aandacht 
krijgen. Er zal steun worden gegeven aan de 
benutting van de mogelijkheden voor 
hernieuwbare waterstofproductie, biomassa, 
hernieuwbare elektriciteit en door zonne-
energie aangedreven processen.

Or. en

Motivering

Het KP7 moet zijn O&O-activiteiten op het gebied van vloeibare biobrandstoffen 
concentreren op die brandstoffen die een grondige analyse van A to Z kunnen doorstaan, met 
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name in termen van broeikasgassen en andere sociale en milieucriteria.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Amendement 360
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", 

opsommingsteken 5

Technologie voor de vastlegging en opslag 
van CO2 ten behoeve van 
elektriciteitsopwekking met nulemissie

Technologie voor de vastlegging en opslag 
van CO2

Het is onvermijdelijk dat fossiele 
brandstoffen de komende decennia een 
significante bijdrage zullen blijven leveren 
tot de energiemix. Om deze optie 
verenigbaar met het milieu te maken, 
vooral ten aanzien van klimaatverandering, 
is een ingrijpende afname van de 
schadelijke milieueffecten van het gebruik 
van fossiele brandstoffen nodig, gericht op 
een zeer efficiënte elektriciteitsopwekking 
met vrijwel nulemissie. De ontwikkeling en 
demonstratie van efficiënte en betrouwbare 
technologieën voor de vastlegging en opslag 
van CO2 is van cruciaal belang, waarbij 
wordt gestreefd naar een daling van de 
kosten van de vastlegging en opslag van 
CO2 tot minder dan € 20/ton met een 
vastleggingspercentage van meer dan 90% 
en de stabiliteit, veiligheid en 
betrouwbaarheid van CO2-opslag op lange 
termijn moet worden aangetoond.

Het is onvermijdelijk dat fossiele 
brandstoffen de komende decennia een 
significante bijdrage zullen blijven leveren 
tot de energiemix. De ontwikkeling en 
demonstratie van efficiënte en betrouwbare 
technologieën voor de vastlegging en opslag 
van CO2 moet allereerst goed worden 
doorgrond. Het onderzoek op het gebied 
van technologieën voor de vastlegging en 
opslag van CO2 zal derhalve gericht zijn op 
de ontwikkeling van sociale, economische,
juridische en ecologische criteria voor deze 
technologie, met inbegrip van waarborgen 
voor de bestendigheid van de opslag 
gedurende de gehele levensduur. Projecten 
in verband met de vastlegging en opslag 
van CO2 zullen worden onderworpen aan 
een onafhankelijke wetenschappelijke 
toetsing en monitoring per locatie apart; de 
resultaten hiervan zullen onverkort aan het 
publiek worden bekendgemaakt.

Or. en

(dit amendement van het Parlement beoogt opsommingsteken 5 in de oorspronkelijke tekst 
van de Commissie te verplaatsen naar opsommingsteken 7: "Slimme energienetwerken")

Motivering

Het is van essentieel belang dat er eerst meer gedetailleerd begrip komt van de processen die 
het mogelijk maken om CO2 veilig op te slaan, voordat er geld wordt uitgegeven aan het 
ontwerpen van technologie voor de vastlegging van CO2. Het Fonds voor onderzoek inzake 
kolen en staal financiert eveneens onderzoek naar CO2-vastlegging. Zo werd in 2003 een 
project gefinancierd met de naam "Evaluatie van de alternatieven voor vastlegging van CO2
en geologische afzondering.
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Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Amendement 361
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", 

opsommingsteken 6

Kolengestookte elektriciteitscentrales zijn 
wereldwijd nog steeds het werkpaard van 
elektriciteitsopwekking, maar bieden 
aanzienlijke mogelijkheden voor een verdere 
efficiëntiewinst en emissiebeperking, met 
name voor CO2. Om het 
concurrentievermogen op peil te houden en 
bij te dragen tot het beheer van de CO2-
emissie zal er steun worden gegeven voor de 
ontwikkeling en demonstratie van schone 
omzettingstechnologie voor kolen teneinde 
onder uiteenlopende bedrijfsomstandigheden 
de efficiëntie en betrouwbaarheid van de 
installaties sterk op te voeren, de emissie van 
verontreiniging tot een minimum te 
beperken en de algehele kosten te verlagen. 
Met het oog op elektriciteitsopwekking met 
nulemissie in de toekomst moeten deze 
activiteiten fungeren als voorbereiding en 
aanvulling op en worden gekoppeld met 
ontwikkelingen op het gebied van 
vastleggings- en opslagtechnologie voor 
CO2.

Kolengestookte elektriciteitscentrales zijn 
wereldwijd nog steeds het werkpaard van 
elektriciteitsopwekking, maar bieden 
aanzienlijke mogelijkheden voor een verdere 
efficiëntiewinst en emissiebeperking, met 
name voor CO2. Om het 
concurrentievermogen op peil te houden en 
bij te dragen tot het behoud van 
energiebronnen en het beheer van de CO2-
emissie zal er steun worden gegeven voor de 
ontwikkeling en demonstratie van schone 
omzettingstechnologie voor kolen teneinde 
onder uiteenlopende bedrijfsomstandigheden 
de efficiëntie en betrouwbaarheid van de 
installaties sterk op te voeren, de emissie van 
verontreiniging, met inbegrip van fijne 
deeltjes, sporenelementen, kwik en 
organische verbindingen tot een minimum 
te beperken en de algehele kosten te 
verlagen. Met het oog op 
elektriciteitsopwekking met nulemissie in de 
toekomst moeten deze activiteiten fungeren 
als voorbereiding en aanvulling op en 
worden gekoppeld met ontwikkelingen op 
het gebied van vastleggings- en 
opslagtechnologie voor CO2.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat hier alle verbeteringen worden genoemd die in bestaande en/of 
toekomstige steenkoolcentrales zouden kunnen worden aangebracht. De amendementen 
beogen een vergroting van het draagvlak van het Europese onderzoek, niet alleen naar 
efficiëntie en CO2-reductie, maar ook in verband met de streefdoelen voor "nulemissie" 
(d.w.z. fijne deeltjes, sporenelementen, kwik en organische verbindingen).
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Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Amendement 362
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", 

opsommingsteken 7

Om de overgang naar een duurzamer 
energiesysteem te vergemakkelijken is er 
een breed scala van O&O nodig om de 
efficiëntie, flexibiliteit, veiligheid en 
betrouwbaarheid van de Europese systemen 
en netten voor elektriciteit en gas op te 
voeren. Voor elektriciteitsnetten wordt 
ernaar gestreefd de huidige netten om te 
zetten in een flexibel interactief 
(klanten/exploitanten) dienstennet en de 
belemmeringen voor een grootschalige 
toepassing en effectieve integratie van 
hernieuwbare energiebronnen en 
gedistribueerde opwekking (bijvoorbeeld 
brandstofcellen, microturbines, 
zuigermotors) weg te nemen, waarvoor 
cruciale ontsluitende technologieën moeten 
worden ontwikkeld en gedemonstreerd 
(bijvoorbeeld innovatieve ICT-oplossingen, 
opslagtechnologieën voor hernieuwbare 
energiebronnen, vermogenselektronica en 
apparatuur voor supergeleiding bij hoge 
temperatuur). Voor gasnetten is de 
doelstelling intelligentere en efficiëntere 
processen en systemen voor het transport en 
de distributie van gas te demonstreren, met 
inbegrip van een effectieve integratie van 
hernieuwbare energiebronnen.

Om de overgang naar een duurzamer 
energiesysteem te vergemakkelijken is er 
een breed scala van O&O nodig om de 
efficiëntie, flexibiliteit, veiligheid en 
betrouwbaarheid van de Europese systemen 
en netten voor elektriciteit en gas op te 
voeren. Voor elektriciteitsnetten wordt 
ernaar gestreefd de huidige netten om te 
zetten in een flexibel interactief 
(klanten/exploitanten) dienstennet en de 
belemmeringen voor een grootschalige 
toepassing en effectieve integratie van 
hernieuwbare energiebronnen en 
gedistribueerde opwekking (bijvoorbeeld 
brandstofcellen, microturbines, 
zuigermotors) weg te nemen en de kwaliteit 
van de levering (in termen van 
spanningskwaliteit en geleverde energie) te
verbeteren, waarvoor cruciale ontsluitende 
technologieën moeten worden ontwikkeld en 
gedemonstreerd (bijvoorbeeld innovatieve 
ICT-oplossingen, opslagtechnologieën voor 
hernieuwbare energiebronnen, elektronische 
meteropname en automatische 
meterbeheersystemen,
vermogenselektronica en apparatuur voor 
supergeleiding bij hoge temperatuur, ICT-
besturingssystemen voor actief netbeheer, 
efficiënt personeelsbeheer enz.). Voor 
gasnetten is de doelstelling intelligentere en 
efficiëntere processen en systemen voor het 
transport en de distributie van gas te 
demonstreren, met inbegrip van een 
effectieve integratie van hernieuwbare 
energiebronnen.

Het onderzoek op het gebied van de 
integratie tussen de elektriciteits- en 
aardgasnetten (zoals geïntegreerde 
besturingscentra, multi-metering, gedeeld 
personeel) zal bijdragen aan de efficiëntie 
van beide sectoren.
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Or. en

Motivering

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organizational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Amendement 363
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", 

opsommingsteken 7

Om de overgang naar een duurzamer 
energiesysteem te vergemakkelijken is er 
een breed scala van O&O nodig om de 
efficiëntie, flexibiliteit, veiligheid en 
betrouwbaarheid van de Europese systemen 
en netten voor elektriciteit en gas op te 
voeren. Voor elektriciteitsnetten wordt 
ernaar gestreefd de huidige netten om te 
zetten in een flexibel interactief 
(klanten/exploitanten) dienstennet en de 
belemmeringen voor een grootschalige 
toepassing en effectieve integratie van 
hernieuwbare energiebronnen en 
gedistribueerde opwekking (bijvoorbeeld 
brandstofcellen, microturbines, 
zuigermotors) weg te nemen, waarvoor 
cruciale ontsluitende technologieën moeten 
worden ontwikkeld en gedemonstreerd 
(bijvoorbeeld innovatieve ICT-oplossingen, 
opslagtechnologieën voor hernieuwbare 
energiebronnen, vermogenselektronica en 
apparatuur voor supergeleiding bij hoge 
temperatuur). Voor gasnetten is de 
doelstelling intelligentere en efficiëntere 
processen en systemen voor het transport 
en de distributie van gas te demonstreren, 

Om de efficiëntie, flexibiliteit, veiligheid en 
betrouwbaarheid van de Europese systemen 
en netten voor elektriciteit en gas op te 
voeren, bijvoorbeeld door de huidige netten 
om te zetten in een interactief 
(klanten/exploitanten) dienstennet door 
middel van het ontwikkelen van een 
intelligent, op afstand beheerd 
metersysteem (automatisch 
meterstandenbeheer). Ondersteuning van 
intelligente interactieve manieren om de 
consument te bereiken, is essentieel om een 
efficiënt klantrelatiebeheer te bevorderen.
Belemmeringen voor de toepassing op grote 
schaal en de effectieve integratie van 
gedistribueerd en hernieuwbare 
energiebronnen moeten worden 
weggenomen.
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met inbegrip van een effectieve integratie 
van hernieuwbare energiebronnen.

Or. en

Motivering

Wijdverbreide toepassing van een intelligent systeem voor meteropname, dat op afstand 
wordt beheerd, is essentieel om de doelstelling van de EU van verbetering van de efficiëntie,
veiligheid en betrouwbaarheid van het Europese elektriciteitsnet te halen. AMM is 
onontbeerlijk om aan de klanten verschillende tarieven te kunnen aanbieden en om daarmee 
de vraagpieken te kunnen afwenden; ook de veiligheid van het systeem wordt erdoor 
verbeterd.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Amendement 364
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", 

opsommingsteken 9

Ontwikkeling van instrumenten, methoden 
en modellen voor het beoordelen van de 
belangrijkste economische en sociale 
aspecten in verband met energietechnologie. 
Er zal onder andere worden gewerkt aan de 
opbouw van databanken en scenario's voor 
een uitgebreide EU en de beoordeling van de 
effecten van energiebeleid en daarmee 
samenhangend beleid op de continuïteit van 
de energievoorziening, het milieu, de 
maatschappij en het concurrentievermogen 
van de energiesector. Vooral de effecten van 
technologische vorderingen op het EU-
beleid vormen een belangrijk aspect.

Ontwikkeling van instrumenten, methoden 
en modellen voor het beoordelen van de 
belangrijkste economische, sociale, milieu-
en gezondheidsaspecten in verband met 
energietechnologie. Er zal onder andere 
worden gewerkt aan de opbouw van 
databanken en scenario's voor een 
uitgebreide EU, met name met het oog op 
het vastgestelde EU-streefdoel van een 
maximale stijging van +2°C in het 
wereldtemperatuurgemiddelde ten opzichte 
van het pre-industriële niveau, maar ook 
om tegen 2020 de meest energiezuinige 
economie te worden, en de beoordeling van 
de effecten van energiebeleid en daarmee 
samenhangend beleid op de continuïteit van 
de energievoorziening, het milieu, de 
maatschappij en het concurrentievermogen 
van de energiesector. Vooral de effecten van 
technologische vorderingen op het EU-
beleid vormen een belangrijk aspect.

Or. en
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(dit amendement van het Parlement beoogt opsommingsteken 9 in de oorspronkelijke tekst 
van de Commissie te verplaatsen tot na opsommingsteken 5: "Technologie voor de 
vastlegging en opslag van CO2 ten behoeve van elektriciteitsopwekking met nulemissie")

Motivering

Public money for clean coal will come from the Research Fund for Coal and Steel, which has 
a separate budget line not covered by the FP7.

At the time that FP6 started, the Treaty constituting the European Coal and Steel Community 
expired, leaving behind assets of € 1.6 billion. The Commission manages the interest from this 
reserve to provide annual funding equivalent to approximately € 16 million to coal-related 
research through the Research Fund for Coal and Steel. These resources are sufficient to 
cover any EU co-funding if it were considered necessary.

In addition, some clarifications have been added to the original proposal on "knowledge for 
energy polciy making".

Amendement ingediend door Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo 
Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 365
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", 

opsommingsteken 9 bis (nieuw)

CO2-reductie bij de productie 
Stimuleren van onderzoeksactiviteiten in de 
sectoren die onder de regeling voor de 
handel in emissierechten (ETS) vallen. De 
ETS geeft Europa weliswaar een 
toonaangevende positie in de mondiale 
inspanningen om de CO2-uitstoot terug te 
brengen, maar ondermijnt ook het 
industriële concurrentievermogen van 
Europa.

Or. en

Motivering

Dit amendement komt in de plaats van amendement 819 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door Matthias Groote

Amendement 366
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", 
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opsommingsteken 9 ter (nieuw)

Nieuwe beroepen in de sector duurzame 
energie
Essentieel zijn maatregelen om nieuwe 
beroepen te creëren die zich bezighouden 
met de vakkundige installatie en onderhoud 
van energie-apparatuur in de sector 
duurzame energie. Hiertoe behoort mede de 
invoering van opleidingscursussen en 
aanvullende opleidingsmaatregelen op het 
niveau van beroepsonderwijs en 
academisch onderwijs.

Or. en

Motivering

Dit amendement komt in de plaats van amendement 820 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door Romana Jordan Cizelj

Amendement 367
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Energie", onderdeel "Activiteiten", 

opsommingsteken 9 quater (nieuw)

Energiesystemen en -apparaten op basis 
van de specifieke eigenschappen van 
materialen en vloeistoffen 
Ontwikkeling van energiesystemen en 
-apparaten op basis van de specifieke 
eigenschappen van materialen, zoals 
magnetocalorische materialen,
barocalorische materialen, PV-materialen,
supergeleidende materialen, 
nanovloeistoffen en nanomaterialen, 
materialen met een "geheugen" en 
faseveranderende materialen en 
vloeistoffen.

Or. en

Motivering

Dit amendement komt in de plaats van amendement 821 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 368
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", titel

6. Milieu (inclusief klimaatverandering) 6. Milieu (inclusief klimaatverandering) en 
natuurlijke risico's

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat natuurlijke risico's speciale aandacht krijgen onder het thema Milieu 
van het specifieke programma "Samenwerking", dit gezien het toenemend aantal 
natuurrampen en de dienovereenkomstige noodzaak om oplossingen en efficiënte reacties te 
vinden.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 369
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 

"Doelstelling"

Bevordering van het duurzaam beheer van 
het natuurlijk en het leefmilieu en de 
rijkdommen daarvan door onze kennis over 
de interacties tussen biosfeer, ecosystemen 
en menselijke activiteiten te verbeteren en 
nieuwe technologieën, instrumenten en 
diensten te ontwikkelen teneinde mondiale 
milieuaspecten op geïntegreerde wijze te 
kunnen benaderen. De nadruk zal liggen op 
prognoses van veranderingen in 
klimaatsystemen, ecologische systemen en 
aard- en oceaansystemen; op instrumenten 
en op technologieën voor monitoring, 
preventie en mitigatie van de druk op en 
risico's voor het milieu, met inbegrip van de 
gezondheid, en voor de duurzaamheid van 
het natuurlijke en door de mens gecreëerde 
milieu.

Bevordering van het duurzaam beheer van 
het natuurlijk en het leefmilieu en de 
rijkdommen daarvan door onze kennis over 
de interacties tussen biosfeer, ecosystemen,
menselijke activiteiten en biodiversiteit en 
een duurzaam gebruik daarvan te 
verbeteren en nieuwe technologieën, 
instrumenten en diensten te ontwikkelen 
teneinde mondiale milieuaspecten op 
geïntegreerde wijze te kunnen benaderen. De 
nadruk zal liggen op prognoses van 
veranderingen in klimaatsystemen, 
ecologische systemen en aard- en 
oceaansystemen; op instrumenten en 
technologieën voor monitoring, preventie en 
vermindering van de druk op en risico's voor 
het milieu, met inbegrip van de gezondheid, 
alsmede voor het behoud van het natuurlijke 
en door de mens gecreëerde milieu.

Or. en

Motivering

In een veranderend milieu (grote groei van het door de mens gecreëerde milieu, 
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klimaatverandering, nieuw bodemgebruik, stadsontwikkeling, enz.) wordt het belang van 
biodiversiteit (zowel aan land als in de zee) en het behoud daarvan steeds duidelijker. De 
groei van onze kennis op dit gebied stelt ons in staat de diverse ecosystemen en hun 
wisselwerking beter te begrijpen om zo een beter beeld te krijgen van de veranderingen 
waarmee de mondiale ontwikkelingen gepaard gaan, in het belang van een duurzame 
ontwikkeling ten dienste van de burger.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 370
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 

"Doelstelling", alinea 3 bis (nieuw)

Onderwijs over het milieu voor een 
verbreding van de kennis over duurzame 
ontwikkeling in de gehele Europese Unie.

Or. en

Motivering

Onderwijs over het milieu en over de noodzaak van duurzame ontwikkeling is essentieel voor 
de toekomst van de Europese bevolking en voor het behoud van de ecosystemen. Ook maakt 
het de burgers bekend met de milieurisico's en stelt hen in staat deze beter te beheersen, met 
name via geschikte politieke maatregelen.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 371
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 

"Activiteiten", opsommingsteken 1, streepje 1

Er is geïntegreerd onderzoek nodig naar het 
functioneren van het klimaatsysteem en het 
systeem aarde om te observeren en 
analyseren hoe deze systemen zich 
ontwikkelen en de evolutie in de toekomst te 
voorspellen. Dit zal de ontwikkeling van 
effectieve adaptatie- en mitigatiemaatregelen 
voor klimaatverandering en de effecten 
daarvan mogelijk maken. Er zullen 
geavanceerde modellen voor 
klimaatverandering van mondiale tot 
subregionale schaal worden ontwikkeld en 
toegepast om de veranderingen, mogelijke 
effecten en kritische drempels te bepalen. 

Er is geïntegreerd onderzoek nodig naar het 
functioneren van het klimaatsysteem en het 
systeem aarde om te observeren en 
analyseren hoe deze systemen zich 
ontwikkelen en de evolutie in de toekomst te 
voorspellen. Dit zal de ontwikkeling van 
effectieve adaptatie- en mitigatiemaatregelen 
voor klimaatverandering en de effecten 
daarvan mogelijk maken. Er zullen 
geavanceerde modellen voor 
klimaatverandering van mondiale tot 
subregionale schaal worden ontwikkeld en 
toegepast om de veranderingen, mogelijke 
effecten en kritische drempels te bepalen. 
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Veranderingen in de samenstelling van de 
atmosfeer en de watercyclus zullen worden 
bestudeerd en er zullen risicogebaseerde 
benaderingen worden ontwikkeld waarbij 
rekening wordt gehouden met veranderingen 
in droogte-, storm- en 
overstromingspatronen. Er zal onderzoek 
worden gedaan naar de druk op 
milieukwaliteit en klimaat ten gevolge van 
de verontreiniging van lucht, water en 
bodem en naar de interacties tussen de 
atmosfeer, de ozonlaag in de stratosfeer, het 
landoppervlak, ijs en oceanen. Er zal worden 
gekeken naar terugkoppelingsmechanismen 
en abrupte veranderingen (bijvoorbeeld de 
circulatie in de oceanen) en de effecten op 
de biodiversiteit en ecosystemen.

Veranderingen in de samenstelling van de 
atmosfeer en de watercyclus zullen worden 
bestudeerd en er zullen risicogebaseerde 
benaderingen worden ontwikkeld waarbij 
rekening wordt gehouden met veranderingen 
in droogte-, storm- en 
overstromingspatronen. Er zal onderzoek 
worden gedaan naar de druk op 
milieukwaliteit en klimaat ten gevolge van 
de verontreiniging van lucht, water en 
bodem en naar de interacties tussen de 
atmosfeer, de ozonlaag in de stratosfeer, het 
landoppervlak, ijs en oceanen. Er zal worden 
gekeken naar terugkoppelingsmechanismen 
en abrupte veranderingen (bijvoorbeeld de 
circulatie in de oceanen) en de effecten op 
de biodiversiteit en ecosystemen, met 
inbegrip van de effecten op bijzonder 
kwetsbare gebieden zoals kust- en 
bergregio's.

Or. de

Motivering

Kust- en bergregio's behoren naast de Mediterrane regio's tot de gebieden waar de 
klimaatveranderingen, met name in de vorm van natuurrampen, de grootste effecten hebben 
en die tegelijkertijd het gevoeligst zijn. Bovendien beslaan bergregio's grote delen van de EU 
en ondervinden reeds nu een sterkere klimaatverandering als het omliggende laagland.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 372
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 

"Activiteiten", opsommingsteken 1, streepje 2

Er is multidisciplinair onderzoek naar de 
interacties van milieurisicofactoren en de 
gezondheid van de mens nodig ter 
ondersteuning van het actieplan voor milieu 
en gezondheid en de integratie van 
bezorgdheid omtrent de volksgezondheid en 
de karakterisering van ziekten in verband 
met opkomende milieurisico's. Het 
onderzoek zal zich vooral richten op 
meervoudige blootstelling via verschillende 
blootstellingsroutes, identificatie van 
verontreinigingsbronnen en nieuwe of 

Er is multidisciplinair onderzoek naar de 
interacties van milieurisicofactoren en de 
gezondheid van de mens nodig ter 
ondersteuning van het actieplan voor milieu 
en gezondheid en de integratie van 
bezorgdheid omtrent de volksgezondheid en 
de karakterisering van ziekten in verband 
met opkomende milieurisico's. Het 
onderzoek zal zich vooral richten op 
meervoudige blootstelling via verschillende 
blootstellingsroutes, identificatie van 
verontreinigingsbronnen en nieuwe of 
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opkomende milieustressoren (bijvoorbeeld 
binnen- en buitenlucht, elektromagnetische 
velden, geluid en blootstelling aan toxische 
stoffen) en hun mogelijke 
gezondheidseffecten. Bij het onderzoek zal 
ook worden gestreefd naar de integratie van 
onderzoeksactiviteiten op het gebied van 
humane biomonitoring qua 
wetenschappelijke aspecten, methodologieën 
en instrumenten voor de ontwikkeling van 
een gecoördineerde en coherente aanpak. 
Daarbij zullen Europese cohortstudies 
worden uitgevoerd, met aandacht voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen, en zal er 
worden gewerkt aan methoden en 
instrumenten voor een verbeterde 
risicokarakterisering, risicobeoordeling en 
vergelijking van risico's en 
gezondheidseffecten. Het onderzoek zal 
leiden tot de ontwikkeling van biomarkers 
en modelleergereedschappen die rekening 
houden met gecombineerde blootstelling, 
variaties in gevoeligheid en onzekerheid. 
Het zal ook methoden en 
besluitondersteuningsinstrumenten 
opleveren (indicatoren, kosten/baten- en 
multicriteria-analyses, beoordeling van 
gezondheidseffecten, ziektelast en 
duurzaamheidsanalyse) voor risicoanalyse, -
beheer en -communicatie en voor 
beleidsontwikkeling en -analyse.

opkomende milieustressoren (bijvoorbeeld 
binnen- en buitenlucht, elektromagnetische 
velden, geluid en blootstelling aan toxische 
stoffen) en hun mogelijke 
gezondheidseffecten, analyses van 
syndromen en chronische blootstellingen,
wisselwerkingen van toxische stoffen en 
mengsels van die stoffen, analyses van 
genetische polymorfismen en 
immunologische tests, met inbegrip van 
tests op transformatie en activering van 
lymfocyten. Bij het onderzoek zal ook 
worden gestreefd naar de integratie van 
onderzoeksactiviteiten op het gebied van 
humane biomonitoring qua 
wetenschappelijke aspecten, methodologieën 
en instrumenten voor de ontwikkeling van 
een gecoördineerde en coherente aanpak. 
Daarbij zullen Europese cohortstudies 
worden uitgevoerd, met aandacht voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen, en zal er 
worden gewerkt aan methoden en 
instrumenten voor een verbeterde 
risicokarakterisering, risicobeoordeling en 
vergelijking van risico's en 
gezondheidseffecten. Het onderzoek zal 
leiden tot de ontwikkeling van biomarkers 
en modelleergereedschappen die rekening 
houden met gecombineerde blootstelling, 
variaties in gevoeligheid en onzekerheid. 
Het zal ook methoden en 
besluitondersteuningsinstrumenten 
opleveren (indicatoren, kosten/baten- en 
multicriteria-analyses, beoordeling van 
gezondheidseffecten, ziektelast en 
duurzaamheidsanalyse) voor risicoanalyse, -
beheer en -communicatie en voor 
beleidsontwikkeling en -analyse.

Or. en

Motivering

Milieugeneeskunde verschilt van beroepsgeneeskunde doordat de blootstellingsdosis van de 
toxische stoffen veelal gering maar continu is; daarom moet dit onderzoeksgebied beschikken 
over eigen analytische instrumenten. De analyse bestaat uit drie onderdelen, waarbij 
rekening kan worden gehouden met de uiteenlopende genetische profielen van individuen, 
waardoor sommigen gevoeliger zijn voor bepaalde toxische stoffen dan anderen.
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Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 373
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel

"Activiteiten", opsommingsteken 1, streepje 2

Er is multidisciplinair onderzoek naar de 
interacties van milieurisicofactoren en de 
gezondheid van de mens nodig ter 
ondersteuning van het actieplan voor milieu 
en gezondheid en de integratie van 
bezorgdheid omtrent de volksgezondheid en 
de karakterisering van ziekten in verband 
met opkomende milieurisico's. Het 
onderzoek zal zich vooral richten op 
meervoudige blootstelling via verschillende 
blootstellingsroutes, identificatie van 
verontreinigingsbronnen en nieuwe of 
opkomende milieustressoren (bijvoorbeeld 
binnen- en buitenlucht, elektromagnetische 
velden, geluid en blootstelling aan toxische 
stoffen) en hun mogelijke 
gezondheidseffecten. Bij het onderzoek zal 
ook worden gestreefd naar de integratie van 
onderzoeksactiviteiten op het gebied van 
humane biomonitoring qua 
wetenschappelijke aspecten, methodologieën 
en instrumenten voor de ontwikkeling van 
een gecoördineerde en coherente aanpak. 
Daarbij zullen Europese cohortstudies 
worden uitgevoerd, met aandacht voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen, en zal er 
worden gewerkt aan methoden en 
instrumenten voor een verbeterde 
risicokarakterisering, risicobeoordeling en 
vergelijking van risico's en 
gezondheidseffecten. Het onderzoek zal 
leiden tot de ontwikkeling van biomarkers 
en modelleergereedschappen die rekening 
houden met gecombineerde blootstelling, 
variaties in gevoeligheid en onzekerheid. 
Het zal ook methoden en 
besluitondersteuningsinstrumenten 
opleveren (indicatoren, kosten/baten- en 
multicriteria-analyses, beoordeling van 
gezondheidseffecten, ziektelast en 
duurzaamheidsanalyse) voor risicoanalyse, -
beheer en -communicatie en voor 
beleidsontwikkeling en -analyse.

Er is multidisciplinair onderzoek naar de 
interacties van milieurisicofactoren en de 
gezondheid van de mens nodig ter 
ondersteuning van het actieplan voor milieu 
en gezondheid en de integratie van 
bezorgdheid omtrent de volksgezondheid en 
de karakterisering van ziekten in verband 
met opkomende milieurisico's. Het 
onderzoek zal zich vooral richten op 
meervoudige blootstelling via verschillende 
blootstellingsroutes, identificatie van 
verontreinigingsbronnen en nieuwe of 
opkomende milieustressoren (bijvoorbeeld 
schadelijke gassen, fijne en zeer fijne 
levende of niet-levende deeltjes, binnen- en 
buitenlucht, elektromagnetische velden, 
geluid en blootstelling aan toxische stoffen) 
en hun mogelijke gezondheidseffecten. Bij 
het onderzoek zal ook worden gestreefd naar 
de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde 
methoden om bronnen en hun synergie-
effecten te identificeren, de integratie van 
onderzoeksactiviteiten op het gebied van 
humane biomonitoring qua 
wetenschappelijke aspecten, methodologieën 
en instrumenten voor de ontwikkeling van 
een gecoördineerde en coherente aanpak. 
Daarbij zullen Europese cohortstudies 
worden uitgevoerd, met aandacht voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen, en zal er 
worden gewerkt aan methoden en 
instrumenten voor een verbeterde 
risicokarakterisering, risicobeoordeling en 
vergelijking van risico's en 
gezondheidseffecten. Het onderzoek zal 
leiden tot de ontwikkeling van biomarkers 
en modelleergereedschappen die rekening 
houden met gecombineerde blootstelling, 
variaties in gevoeligheid en onzekerheid. 
Het zal ook methoden en 
besluitondersteuningsinstrumenten 
opleveren (indicatoren, kosten/baten- en 
multicriteria-analyses, beoordeling van 
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gezondheidseffecten, ziektelast en 
duurzaamheidsanalyse) voor risicoanalyse, -
beheer en -communicatie en voor 
beleidsontwikkeling en -analyse.

Or. en

Motivering

De invloed van schadelijke gassen en deeltjes, en met name hun synergie-effecten op de 
gezondheid en op het ontstaan van de ernstige ziekten van de moderne beschaving is nog 
maar weinig onderzocht, niet in de laatste plaats vanwege het ontbreken van een adequate 
diagnostiek.

Dit amendement komt in de plaats van amendement 857 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze Nicole Fontaine, Catherine Trautmann, 
Vincent Peillon 

Amendement 374
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 

"Activiteiten", opsommingsteken 1, streepje 2

Er is multidisciplinair onderzoek naar de 
interacties van milieurisicofactoren en de 
gezondheid van de mens nodig ter 
ondersteuning van het actieplan voor milieu 
en gezondheid en de integratie van 
bezorgdheid omtrent de volksgezondheid en 
de karakterisering van ziekten in verband 
met opkomende milieurisico's. Het 
onderzoek zal zich vooral richten op 
meervoudige blootstelling via verschillende 
blootstellingsroutes, identificatie van 
verontreinigingsbronnen en nieuwe of 
opkomende milieustressoren (bijvoorbeeld 
binnen- en buitenlucht, elektromagnetische 
velden, geluid en blootstelling aan toxische 
stoffen) en hun mogelijke 
gezondheidseffecten. Bij het onderzoek zal 
ook worden gestreefd naar de integratie van 
onderzoeksactiviteiten op het gebied van 
humane biomonitoring qua 
wetenschappelijke aspecten, methodologieën 
en instrumenten voor de ontwikkeling van 
een gecoördineerde en coherente aanpak. 
Daarbij zullen Europese cohortstudies 
worden uitgevoerd, met aandacht voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen, en zal er 

Er is multidisciplinair onderzoek naar de 
interacties van milieurisicofactoren en de 
gezondheid van de mens nodig ter 
ondersteuning van het actieplan voor milieu 
en gezondheid en de integratie van 
bezorgdheid omtrent de volksgezondheid en 
de karakterisering van ziekten in verband 
met opkomende milieurisico's. Het 
onderzoek zal zich vooral richten op de 
effecten van de mondiale veranderingen 
(klimaatverandering, grondgebruik, 
globalisering), meervoudige blootstelling 
via verschillende blootstellingsroutes, 
soortvorming en toxicologie, identificatie 
van verontreinigingsbronnen en nieuwe of 
opkomende milieustressoren (bijvoorbeeld 
binnen- en buitenlucht, elektromagnetische 
velden, geluid en blootstelling aan toxische 
stoffen) en hun mogelijke 
gezondheidseffecten. Bij het onderzoek zal 
ook worden gestreefd naar de integratie van 
onderzoeksactiviteiten op het gebied van 
humane biomonitoring qua 
wetenschappelijke aspecten, methodologieën 
en instrumenten voor de ontwikkeling van 
een gecoördineerde en coherente aanpak. 
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worden gewerkt aan methoden en 
instrumenten voor een verbeterde 
risicokarakterisering, risicobeoordeling en 
vergelijking van risico's en 
gezondheidseffecten. Het onderzoek zal 
leiden tot de ontwikkeling van biomarkers 
en modelleergereedschappen die rekening 
houden met gecombineerde blootstelling, 
variaties in gevoeligheid en onzekerheid. 
Het zal ook methoden en 
besluitondersteuningsinstrumenten 
opleveren (indicatoren, kosten/baten- en 
multicriteria-analyses, beoordeling van 
gezondheidseffecten, ziektelast en 
duurzaamheidsanalyse) voor risicoanalyse, -
beheer en -communicatie en voor
beleidsontwikkeling en -analyse.

Daarbij zullen Europese cohortstudies 
worden uitgevoerd, met aandacht voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen, en zal er 
worden gewerkt aan methoden en 
instrumenten voor een verbeterde 
risicokarakterisering, risicobeoordeling en 
vergelijking van risico's en 
gezondheidseffecten. Het onderzoek zal 
leiden tot de ontwikkeling van biomarkers 
en modelleergereedschappen die rekening 
houden met gecombineerde blootstelling, 
variaties in gevoeligheid en onzekerheid. 
Het zal ook methoden en 
besluitondersteuningsinstrumenten 
opleveren (indicatoren, kosten/baten- en 
multicriteria-analyses, beoordeling van 
gezondheidseffecten, ziektelast en 
duurzaamheidsanalyse) voor risicoanalyse, -
beheer en -communicatie en voor 
beleidsontwikkeling en -analyse.

Or. en

Motivering

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d'être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d'urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L'impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n'en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d'autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.

This amendment replaces the AMs 855, 856, and 860 to the Draft Report of Jerzy Buzek on 
the 7th Framework Programme.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis 

Amendement 375
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 

"Activiteiten", opsommingsteken 1, streepje 2

Er is multidisciplinair onderzoek naar de Er is multidisciplinair onderzoek naar de 
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interacties van milieurisicofactoren en de 
gezondheid van de mens nodig ter 
ondersteuning van het actieplan voor milieu 
en gezondheid en de integratie van 
bezorgdheid omtrent de volksgezondheid en 
de karakterisering van ziekten in verband 
met opkomende milieurisico's. Het 
onderzoek zal zich vooral richten op 
meervoudige blootstelling via verschillende 
blootstellingsroutes, identificatie van 
verontreinigingsbronnen en nieuwe of 
opkomende milieustressoren (bijvoorbeeld 
binnen- en buitenlucht, elektromagnetische 
velden, geluid en blootstelling aan toxische 
stoffen) en hun mogelijke 
gezondheidseffecten. Bij het onderzoek zal 
ook worden gestreefd naar de integratie van 
onderzoeksactiviteiten op het gebied van 
humane biomonitoring qua 
wetenschappelijke aspecten, methodologieën 
en instrumenten voor de ontwikkeling van 
een gecoördineerde en coherente aanpak. 
Daarbij zullen Europese cohortstudies 
worden uitgevoerd, met aandacht voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen, en zal er 
worden gewerkt aan methoden en 
instrumenten voor een verbeterde 
risicokarakterisering, risicobeoordeling en 
vergelijking van risico's en 
gezondheidseffecten. Het onderzoek zal 
leiden tot de ontwikkeling van biomarkers 
en modelleergereedschappen die rekening 
houden met gecombineerde blootstelling, 
variaties in gevoeligheid en onzekerheid. 
Het zal ook methoden en 
besluitondersteuningsinstrumenten 
opleveren (indicatoren, kosten/baten- en 
multicriteria-analyses, beoordeling van 
gezondheidseffecten, ziektelast en 
duurzaamheidsanalyse) voor risicoanalyse, -
beheer en -communicatie en voor 
beleidsontwikkeling en -analyse.

interacties van milieurisicofactoren en de 
gezondheid van de mens nodig ter 
ondersteuning van het actieplan voor milieu 
en gezondheid en de integratie van 
bezorgdheid omtrent de volksgezondheid en 
de karakterisering van ziekten in verband 
met opkomende milieurisico's. Het 
onderzoek zal zich vooral richten op 
meervoudige blootstelling via verschillende 
blootstellingsroutes, identificatie van 
verontreinigingsbronnen en nieuwe of 
opkomende milieustressoren (bijvoorbeeld 
stedelijke omgeving, binnen- en buitenlucht, 
elektromagnetische velden, geluid en 
blootstelling aan toxische stoffen en 
emissies door auto's) en hun mogelijke 
gezondheidseffecten. Bij het onderzoek zal 
ook worden gestreefd naar de integratie van 
onderzoeksactiviteiten op het gebied van 
humane biomonitoring qua 
wetenschappelijke aspecten, methodologieën 
en instrumenten voor de ontwikkeling van 
een gecoördineerde en coherente aanpak. 
Daarbij zullen Europese cohortstudies 
worden uitgevoerd, met aandacht voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen, en zal er 
worden gewerkt aan methoden en 
instrumenten voor een verbeterde 
risicokarakterisering, risicobeoordeling en 
vergelijking van risico's en 
gezondheidseffecten. Het onderzoek zal 
leiden tot de ontwikkeling van biomarkers 
en modelleergereedschappen die rekening 
houden met gecombineerde blootstelling, 
variaties in gevoeligheid en onzekerheid. 
Het zal ook methoden en 
besluitondersteuningsinstrumenten 
opleveren (indicatoren, kosten/baten- en 
multicriteria-analyses, beoordeling van 
gezondheidseffecten, ziektelast en 
duurzaamheidsanalyse) voor risicoanalyse, -
beheer en -communicatie en voor 
beleidsontwikkeling en -analyse.

Or. en

Motivering

Onderzoeken hebben aangetoond dat het gehele stedelijk milieu belast wordt door een groot 
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aantal milieufactoren. Dit heeft op zijn beurt grote gevolgen voor de menselijke gezondheid.

Dit amendement komt in de plaats van amendement 859 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 376
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 

"Activiteiten", opsommingsteken 1, streepje 3

De aanpak bij natuurrampen vereist een 
multirisicobenadering. Er is behoefte aan 
verbeterde kennis, methoden en een 
geïntegreerd kader voor de beoordeling van 
gevaren, kwetsbaarheid, en risico's. 
Daarnaast moeten karterings-, preventie- en 
mitigatiestrategieën worden ontwikkeld, 
waarbij ook wordt gekeken naar 
economische en sociale factoren. Rampen in 
verband met het klimaat (zoals stormen, 
droogte, bosbranden, aardverschuivingen en 
overstromingen) en geologische gevaren 
(zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen 
en tsunami's) zullen worden bestudeerd. Dit 
onderzoek zal een beter inzicht in de 
onderliggende processen mogelijk maken en 
verbetering van de voorspellings- en 
prognosemethoden op basis van een 
probabilistische aanpak. Het zal ook de basis 
vormen voor de ontwikkeling van 
vroegtijdige waarschuwings- en
informatiesystemen. De gevolgen van grote
natuurgevaren voor de maatschappij zullen 
worden gekwantificeerd.

De aanpak bij natuurrampen vereist een 
multirisicobenadering. Er is behoefte aan 
verbeterde kennis, methoden en een 
geïntegreerd kader voor de beoordeling van 
gevaren, kwetsbaarheid, en risico's. 
Daarnaast moeten karterings-, preventie- en 
mitigatiestrategieën worden ontwikkeld, 
waarbij ook wordt gekeken naar 
economische en sociale factoren. Rampen in 
verband met het klimaat (zoals stormen, 
droogte, bosbranden, aardverschuivingen en 
overstromingen) en geologische gevaren 
(zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen 
en tsunami's) zullen worden bestudeerd. Dit 
onderzoek zal een beter inzicht in de 
onderliggende processen mogelijk maken en 
verbetering van de voorspellings- en 
prognosemethoden op basis van een 
probabilistische aanpak. Het zal ook de basis 
vormen voor de ontwikkeling van 
vroegtijdige waarschuwings-, informatie- en 
responssystemen en het beheer daarvan. De 
gevolgen van grote natuurgevaren voor de 
maatschappij zullen worden 
gekwantificeerd.

Or. es

Motivering

In vele gevallen is het beheer van informatie en een snelle respons essentieel om tot een snelle 
oplossing te komen en grotere gevolgen te vermijden.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 377
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 
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"Activiteiten", opsommingsteken 1, streepje 3

De aanpak bij natuurrampen vereist een 
multirisicobenadering. Er is behoefte aan 
verbeterde kennis, methoden en een 
geïntegreerd kader voor de beoordeling van 
gevaren, kwetsbaarheid, en risico's. 
Daarnaast moeten karterings-, preventie- en 
mitigatiestrategieën worden ontwikkeld, 
waarbij ook wordt gekeken naar 
economische en sociale factoren. Rampen in 
verband met het klimaat (zoals stormen, 
droogte, bosbranden, aardverschuivingen en 
overstromingen) en geologische gevaren 
(zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen 
en tsunami's) zullen worden bestudeerd. Dit 
onderzoek zal een beter inzicht in de 
onderliggende processen mogelijk maken en 
verbetering van de voorspellings- en 
prognosemethoden op basis van een 
probabilistische aanpak. Het zal ook de basis 
vormen voor de ontwikkeling van 
vroegtijdige waarschuwings- en 
informatiesystemen. De gevolgen van grote 
natuurgevaren voor de maatschappij zullen 
worden gekwantificeerd.

De aanpak bij natuurrampen vereist een 
multirisicobenadering. Er is behoefte aan 
verbeterde kennis, methoden en een 
geïntegreerd kader voor de beoordeling van 
gevaren, kwetsbaarheid, en risico's. 
Daarnaast moeten karterings-, preventie- en 
mitigatiestrategieën worden ontwikkeld, 
waarbij ook wordt gekeken naar 
economische en sociale factoren. Rampen in 
verband met het klimaat (zoals stormen, 
droogte, bosbranden, lawines, 
aardverschuivingen en overstromingen) en 
geologische gevaren (zoals aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen en tsunami's) zullen 
worden bestudeerd. Dit onderzoek zal een 
beter inzicht in de onderliggende processen 
mogelijk maken en verbetering van de 
voorspellings- en prognosemethoden op 
basis van een probabilistische aanpak. Het 
zal de basis vormen voor de ontwikkeling 
van vroegtijdige waarschuwings- en 
informatiesystemen en voor analyses van de 
omgang met natuurlijke risico's en 
natuurrampen. De gevolgen van grote 
natuurgevaren voor de maatschappij zullen 
worden gekwantificeerd.

Or. de

Motivering

De reductie van de lijst van voorbeelden van de effecten van de klimaatverandering wekt de 
indruk dat het hier uitsluitend om mondiale verschijnselen gaat. De regionale effecten, met
name in kwetsbare regio's zoals gebergten, zijn echter even belangrijk, en lenen zich 
daarnaast beter voor voorspellingen en aanpassingen. In dit verband kunnen waardevolle 
inzichten worden verkregen door te bestuderen hoe de bevolking omgaat met natuurlijke 
risico's en natuurrampen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 378
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 

"Activiteiten", opsommingsteken 1, streepje 3

De aanpak bij natuurrampen vereist een De aanpak bij natuurrampen vereist een 
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multirisicobenadering. Er is behoefte aan 
verbeterde kennis, methoden en een 
geïntegreerd kader voor de beoordeling van 
gevaren, kwetsbaarheid, en risico's. 
Daarnaast moeten karterings-, preventie- en 
mitigatiestrategieën worden ontwikkeld, 
waarbij ook wordt gekeken naar 
economische en sociale factoren. Rampen in 
verband met het klimaat (zoals stormen, 
droogte, bosbranden, aardverschuivingen en 
overstromingen) en geologische gevaren 
(zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen 
en tsunami's) zullen worden bestudeerd. Dit 
onderzoek zal een beter inzicht in de 
onderliggende processen mogelijk maken en 
verbetering van de voorspellings- en 
prognosemethoden op basis van een 
probabilistische aanpak. Het zal ook de basis 
vormen voor de ontwikkeling van 
vroegtijdige waarschuwings- en 
informatiesystemen. De gevolgen van grote 
natuurgevaren voor de maatschappij zullen 
worden gekwantificeerd.

multirisicobenadering. Er is behoefte aan 
verbeterde kennis, methoden en een 
geïntegreerd kader voor de beoordeling van 
gevaren, kwetsbaarheid, en risico's. 
Daarnaast moeten karterings-, preventie- en 
mitigatiestrategieën worden ontwikkeld, 
waarbij ook wordt gekeken naar 
economische en sociale factoren. Rampen in 
verband met het klimaat (zoals stormen, 
droogte, bosbranden, aardverschuivingen en 
overstromingen) en geologische gevaren 
(zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen 
en tsunami's) zullen worden bestudeerd. Dit 
onderzoek zal een beter inzicht in de 
onderliggende processen mogelijk maken en 
verbetering van de voorspellings- en 
prognosemethoden op basis van een 
probabilistische aanpak. Het zal ook de basis 
vormen voor de ontwikkeling van 
vroegtijdige waarschuwings- en 
informatiesystemen. Er zal worden gezocht 
naar modellen voor maatschappelijke 
gedragspatronen ten opzichte van 
natuurgevaren. De gevolgen van grote 
natuurgevaren voor de maatschappij zullen 
worden gekwantificeerd.

Or. en

Motivering

Natuurlijke risico's produceren veelal bepaalde sociale gedragspatronen, omdat de 
plaatselijke bevolkingen verschillend reageren op verschillende risicosituaties, afhankelijk 
van een groot aantal factoren in verband met milieu, samenleving en cultuur. Het modelleren 
van deze patronen zou zeer nuttig zijn als een gegevensbank voor het construeren van 
verschillende crisisscenario's en om als richtsnoer te dienen voor overheden en voorlichters 
in hun taken van risicopreventie en civiele bescherming.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 379
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 

"Activiteiten", opsommingsteken 1, streepje 3 bis (nieuw)

. - Biodiversiteit
bescherming en duurzaam beheer van de 
biodiversiteit, evaluatie en voorspelling van 
de tendensen op middellange en lange 
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termijn; evaluatie van de effecten van 
veranderingen in de biodiversiteit op 
milieu, economie en samenleving, evenals 
de wisselwerkingen tussen samenleving en 
biodiversiteit. 

Or. fr

Motivering

De millenniumbeoordeling van ons ecosysteem heeft duidelijk het verlies van biodiversiteit 
aangetoond, dat vermoedelijk het gevolg is van het huidige slechte beheer. Dit verlies van 
biodiversiteit heeft in de geschiedenis van de mensheid nog nooit eerder een dergelijk niveau 
bereikt en vraagt om aanzienlijke Europese onderzoeksinspanningen.

Internationale verbintenissen zoals het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCCC) en het protocol van Kyoto, of het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake biologische diversiteit, leveren een grote onderzoeksbehoefte in verband met de 
biodiversiteit op.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 380
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 

"Activiteiten", opsommingsteken 2, streepje 1

Het onderzoek zal gericht zijn op 
verbetering van de kennisbasis en de 
ontwikkeling van geavanceerde modellen en 
instrumenten die nodig zijn voor het 
duurzame beheer van rijkdommen en het 
creëren van duurzame consumptiepatronen. 
Dit maakt prognose van het gedrag van 
ecosystemen en hun herstel mogelijk, 
alsmede mitigatie van de aantasting en het 
verlies van belangrijke structurele en 
functionele onderdelen van ecosystemen 
(voor biodiversiteit, water, bodem en 
mariene rijkdommen). Bij onderzoek naar de 
modellering van ecosystemen zal rekening 
worden gehouden met de beschermings- en 
behoudspraktijk. Innovatieve benaderingen 
voor de ontwikkeling van economische 
activiteiten uit ecosysteemdiensten zullen 
worden gestimuleerd. Er zullen 
benaderingen worden ontwikkeld om 
woestijnvorming, bodemaantasting en erosie 

Het onderzoek zal gericht zijn op 
verbetering van de kennisbasis en de 
ontwikkeling van geavanceerde modellen en 
instrumenten die nodig zijn voor het 
duurzame beheer van rijkdommen en het 
creëren van duurzame consumptiepatronen. 
Dit maakt prognose van het gedrag van 
ecosystemen en hun herstel mogelijk, 
alsmede mitigatie van de aantasting en het 
verlies van belangrijke structurele en 
functionele onderdelen van ecosystemen 
(voor biodiversiteit, water, bodem en 
mariene rijkdommen). Bij onderzoek naar de 
modellering van ecosystemen zal rekening 
worden gehouden met de beschermings- en 
behoudspraktijk. Innovatieve benaderingen 
voor de ontwikkeling van economische 
activiteiten uit ecosysteemdiensten zullen 
worden gestimuleerd. Er zullen 
benaderingen worden ontwikkeld om 
woestijnvorming, bodemaantasting en erosie 
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te voorkomen en verlies van biodiversiteit te 
stoppen. Het onderzoek zal ook aandacht 
besteden aan het duurzaam beheer van 
bossen en het stadsmilieu, inclusief
stadsplanning, en het beheer van afval. Het 
onderzoek zal profiteren van en bijdragen tot 
de ontwikkeling van open, gedistribueerde 
en interoperabele gegevensbeheer- en 
informatiesystemen en zal de basis leggen 
voor beoordelingen, verkenning 
("foresight") en diensten in verband met 
natuurlijke rijkdommen en het gebruik 
daarvan.

te voorkomen en verlies van biodiversiteit te 
stoppen.
Het onderzoek zal ook aandacht besteden 
aan een geïntegreerde strategie voor het 
duurzaam beheer en behoud van 
plattelandsgebieden, met inbegrip van
bossen en het stadsmilieu, rekening 
houdend met cultureel erfgoed en 
stadsplanning, en het beheer van afval. Het 
onderzoek zal profiteren van en bijdragen tot 
de ontwikkeling van open, gedistribueerde 
en interoperabele gegevensbeheer- en 
informatiesystemen en zal de basis leggen 
voor beoordelingen, verkenning 
("foresight") en diensten in verband met 
natuurlijke rijkdommen en het gebruik 
daarvan.

Or. es

Motivering

De duurzame instandhouding van de hulpbronnen vereist een systematische bestudering van 
de instandhoudings- en beheerssystemen; dit kan worden opgemaakt uit de problemen die 
zich voordeden met de toepassing van het Natura-2000-netwerk.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 381
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 

"Activiteiten", opsommingsteken 2, streepje 1

Het onderzoek zal gericht zijn op 
verbetering van de kennisbasis en de 
ontwikkeling van geavanceerde modellen en 
instrumenten die nodig zijn voor het 
duurzame beheer van rijkdommen en het 
creëren van duurzame consumptiepatronen. 
Dit maakt prognose van het gedrag van 
ecosystemen en hun herstel mogelijk, 
alsmede mitigatie van de aantasting en het 
verlies van belangrijke structurele en 
functionele onderdelen van ecosystemen 
(voor biodiversiteit, water, bodem en 
mariene rijkdommen). Bij onderzoek naar de 
modellering van ecosystemen zal rekening 
worden gehouden met de beschermings- en 
behoudspraktijk. Innovatieve benaderingen 
voor de ontwikkeling van economische 

Het onderzoek zal gericht zijn op 
verbetering van de kennisbasis en de 
ontwikkeling van geavanceerde modellen en 
instrumenten die nodig zijn voor het 
duurzame beheer van rijkdommen en het 
creëren van duurzame consumptiepatronen. 
Dit maakt prognose van het gedrag van 
ecosystemen en hun herstel mogelijk, 
alsmede mitigatie van de aantasting en het 
verlies van belangrijke structurele en 
functionele onderdelen van ecosystemen 
(voor biodiversiteit, water, bodem en 
mariene rijkdommen). Bij onderzoek naar de 
modellering van ecosystemen zal rekening 
worden gehouden met de beschermings- en 
behoudspraktijk en bescherming tegen 
erosie, met name in bergachtige gebieden.
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activiteiten uit ecosysteemdiensten zullen 
worden gestimuleerd. Er zullen 
benaderingen worden ontwikkeld om 
woestijnvorming, bodemaantasting en erosie 
te voorkomen en verlies van biodiversiteit te 
stoppen. Het onderzoek zal ook aandacht 
besteden aan het duurzaam beheer van 
bossen en het stadsmilieu, inclusief 
stadsplanning, en het beheer van afval. Het 
onderzoek zal profiteren van en bijdragen tot 
de ontwikkeling van open, gedistribueerde 
en interoperabele gegevensbeheer- en 
informatiesystemen en zal de basis leggen 
voor beoordelingen, verkenning 
("foresight") en diensten in verband met 
natuurlijke rijkdommen en het gebruik 
daarvan.

Innovatieve benaderingen voor de 
ontwikkeling van economische activiteiten 
uit ecosysteemdiensten zullen worden 
gestimuleerd. Er zullen benaderingen 
worden ontwikkeld om woestijnvorming, 
bodemaantasting en erosie te voorkomen en 
verlies van biodiversiteit te stoppen. Het 
onderzoek zal ook aandacht besteden aan het 
duurzaam beheer van bosecosystemen en 
andere vergelijkbare systemen die zich 
dicht bij de natuur bevinden, in een 
veranderende omgeving met onder meer 
frequentere of zwaardere rampen, en het 
stadsmilieu, inclusief stadsplanning, en het 
beheer van afval. Het onderzoek zal 
profiteren van en bijdragen tot de 
ontwikkeling van open, gedistribueerde en 
interoperabele gegevensbeheer- en 
informatiesystemen en zal de basis leggen 
voor beoordelingen, verkenning 
("foresight") en diensten in verband met 
natuurlijke rijkdommen en het gebruik 
daarvan.

Or. en

Motivering

De bescherming tegen erosie is een specifieke uitwerking van de taak van duurzaam beheer 
van de rijkdommen en vestigt in samenhang met de verwijzing naar "bergachtige gebieden" 
de aandacht op de bijzondere gevaren van aardverschuivingen en andere grootschalige 
bodemverplaatsingen.
De term "bosbeheer" alleen is niet voldoende. Wat bevorderd moet worden zijn die 
beheersconcepten die de basisfuncties van de bossen (bescherming, exploitatie en recreatie) 
ook onder veranderde omstandigheden kunnen waarborgen.

Dit amendement komt in de plaats van amendement 871 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 382
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 

"Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 1

Er zijn nieuwe of verbeterde Er zijn nieuwe of verbeterde 
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milieutechnologieën nodig om de 
milieueffecten van menselijke activiteiten 
terug te dringen, het milieu efficiënter te 
beschermen, de rijkdommen efficiënter te 
beheren en nieuwe producten, processen en 
diensten te ontwikkelen die 
milieuvriendelijker zijn dan bestaande 
alternatieven. Het onderzoek zal vooral 
gericht zijn op: technologieën voor de 
preventie of beperking van milieurisico's, de 
mitigatie van gevaren en rampen, de 
mitigatie van klimaatverandering en het 
verlies van biodiversiteit; technologie ter 
bevordering van duurzame productie en 
consumptie; technologie voor een efficiënter 
beheer van rijkdommen of een efficiëntere 
behandeling van verontreiniging op het 
gebied van water, bodem, lucht, zee en 
andere natuurlijke rijkdommen, of afval; 
technologie voor een milieuvriendelijk en 
duurzaam beheer van het leefmilieu, onder 
andere de gebouwde omgeving, 
stadsgebieden, landschap en voor het behoud 
en herstel van het cultureel erfgoed.

milieutechnologieën nodig om de 
milieueffecten van menselijke activiteiten 
terug te dringen, het milieu efficiënter te 
beschermen, de rijkdommen efficiënter te 
beheren en nieuwe producten, processen en 
diensten te ontwikkelen die 
milieuvriendelijker zijn dan bestaande 
alternatieven. Het onderzoek zal vooral 
gericht zijn op: technologieën voor de 
preventie of beperking van milieurisico's, de 
mitigatie van gevaren en rampen, de 
mitigatie van klimaatverandering en het 
verlies van biodiversiteit; technologie ter 
bevordering van duurzame productie en 
consumptie; technologie voor een efficiënter 
beheer van rijkdommen of een efficiëntere 
behandeling van verontreiniging op het 
gebied van water, bodem, lucht, zee en 
andere natuurlijke rijkdommen, of afval, en 
met name het hergebruik van afval; 
technologie voor een milieuvriendelijk en 
duurzaam beheer van het leefmilieu, onder 
andere de gebouwde omgeving, 
stadsgebieden, landschap en voor het behoud 
en herstel van het cultureel erfgoed.

Or. fr

Motivering

Hergebruik van afvalstoffen is een belangrijk onderdeel van de oplossing voor het 
afvalprobleem, vooral in termen van de energiewinning.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Amendement 383
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 

"Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 1

Er zijn nieuwe of verbeterde 
milieutechnologieën nodig om de 
milieueffecten van menselijke activiteiten 
terug te dringen, het milieu efficiënter te 
beschermen, de rijkdommen efficiënter te 

Er zijn nieuwe of verbeterde 
milieutechnologieën nodig om de 
milieueffecten van menselijke activiteiten 
terug te dringen, het milieu efficiënter te 
beschermen, de rijkdommen efficiënter te 
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beheren en nieuwe producten, processen en 
diensten te ontwikkelen die 
milieuvriendelijker zijn dan bestaande 
alternatieven. Het onderzoek zal vooral 
gericht zijn op: technologieën voor de 
preventie of beperking van milieurisico's, de 
mitigatie van gevaren en rampen, de 
mitigatie van klimaatverandering en het 
verlies van biodiversiteit; technologie ter 
bevordering van duurzame productie en 
consumptie; technologie voor een efficiënter 
beheer van rijkdommen of een efficiëntere 
behandeling van verontreiniging op het 
gebied van water, bodem, lucht, zee en 
andere natuurlijke rijkdommen, of afval; 
technologie voor een milieuvriendelijk en 
duurzaam beheer van het leefmilieu, onder 
andere de gebouwde omgeving, 
stadsgebieden, landschap en voor het behoud 
en herstel van het cultureel erfgoed.

beheren en nieuwe producten, processen en 
diensten te ontwikkelen die 
milieuvriendelijker zijn dan bestaande 
alternatieven. Het onderzoek zal vooral 
gericht zijn op: technologieën voor de 
preventie of beperking van milieurisico's, de 
mitigatie van gevaren en rampen, de 
mitigatie van klimaatverandering en het 
verlies van biodiversiteit; technologie ter 
bevordering van duurzame productie en 
consumptie; technologie voor een efficiënter 
beheer van rijkdommen of een efficiëntere 
behandeling van verontreiniging op het 
gebied van water, bodem, lucht, zee en 
andere natuurlijke rijkdommen, of afval; 
technologie voor verwerking en/of 
herbenutting van de rest- of afvalstoffen 
van de energiewinning; technologie voor 
een milieuvriendelijk en duurzaam beheer 
van het leefmilieu, onder andere de 
gebouwde omgeving, stadsgebieden, 
landschap en voor het behoud en herstel van 
het cultureel erfgoed.

Or. en

Motivering

Het is essentieel dat de bijproducten van de electriciteitsopwekking worden gereduceerd of 
behandeld, omdat dit een substantiële vermindering van de afvalstoffen in de energiesector 
geeft.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 384
Bijlage I, ondertitel "Thema's", ondertitel "Milieu (inclusief klimaatverandering)", onderdeel 

"Activiteiten", opsommingsteken 3, streepje 1

Er zijn nieuwe of verbeterde 
milieutechnologieën nodig om de 
milieueffecten van menselijke activiteiten 
terug te dringen, het milieu efficiënter te 
beschermen, de rijkdommen efficiënter te 
beheren en nieuwe producten, processen en 
diensten te ontwikkelen die 
milieuvriendelijker zijn dan bestaande 
alternatieven. Het onderzoek zal vooral 
gericht zijn op: technologieën voor de 
preventie of beperking van milieurisico's, de 

Er zijn nieuwe of verbeterde 
milieutechnologieën nodig om de 
milieueffecten van menselijke activiteiten 
terug te dringen, het milieu efficiënter te 
beschermen, de rijkdommen efficiënter te 
beheren en nieuwe producten, processen en 
diensten te ontwikkelen die 
milieuvriendelijker zijn dan bestaande 
alternatieven. Het onderzoek zal vooral 
gericht zijn op: technologieën voor de 
preventie of beperking van milieurisico's, de 



AM\619004NL.doc 49/94 PE 374.414v01-00

NL

mitigatie van gevaren en rampen, de 
mitigatie van klimaatverandering en het 
verlies van biodiversiteit; technologie ter 
bevordering van duurzame productie en 
consumptie; technologie voor een efficiënter 
beheer van rijkdommen of een efficiëntere 
behandeling van verontreiniging op het 
gebied van water, bodem, lucht, zee en 
andere natuurlijke rijkdommen, of afval; 
technologie voor een milieuvriendelijk en 
duurzaam beheer van het leefmilieu, onder 
andere de gebouwde omgeving, 
stadsgebieden, landschap en voor het behoud 
en herstel van het cultureel erfgoed.

mitigatie van gevaren en rampen, de 
mitigatie van klimaatverandering, met 
inbegrip van de reductie en vastlegging van 
CO2, en het verlies van biodiversiteit; 
technologie ter bevordering van duurzame 
productie en consumptie; technologie voor 
een efficiënter beheer van rijkdommen of 
een efficiëntere behandeling van 
verontreiniging op het gebied van water, 
bodem, lucht, zee en andere natuurlijke 
rijkdommen, of afval (met inbegrip van 
recycling van bouw- en sloopafval); 
technologie voor een milieuvriendelijk en 
duurzaam beheer van het leefmilieu, onder 
andere de gebouwde omgeving, 
stadsgebieden, landschap en voor het behoud 
en herstel van het cultureel erfgoed.

Or. en

Motivering

Milieutechnologieën voor de reductie en vastlegging van CO2 zijn onlosmakelijk verbonden 
met de vooruitgang bij de gevolgenvermindering en beheersing van de klimaatverandering, 
en zullen de EU in staat stellen haar internationale verbintenissen op grond van het protocol 
van Kyoto na te komen.

Amendement ingediend door Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia 
Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Amendement 385
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Doelstelling"

Op basis van technologische vorderingen 
geïntegreerde, "groenere", "slimmere" en 
veiligere pan-Europese vervoersystemen 
ontwikkelen ten behoeve van de burger en
de maatschappij, met inachtneming van het 
milieu en de natuurlijke rijkdommen; en het 
concurrentievermogen en de leidende rol die 
de Europese industrieën zich op de 
wereldmarkt hebben verworven, 
consolideren en verder ontwikkelen. 

Op basis van technologische vorderingen 
geïntegreerde, "groenere" en "slimmere" 
pan-Europese vervoerssystemen 
ontwikkelen ten behoeve van de burger en 
de maatschappij, met inachtneming van het 
milieu en de natuurlijke rijkdommen; en de 
leidende rol die de Europese industrieën zich 
op de wereldmarkt hebben verworven, 
consolideren en verder ontwikkelen, zodat 
ook de transatlantische technologische 
kloof verder kan worden gedicht.

Or. en
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Motivering

In bepaalde onderdelen van het luchtvervoer heeft Europa zijn leidende positie moeten 
prijsgeven (zo wordt het regionale luchtvervoer tegenwoordig gedomineerd door Canadezen 
en Brazilianen). Ook zijn er segmenten waar Europa zonder voldoende investeringen gevaar 
loopt naar een marginale positie te worden gedrongen (bijv. tiltrotors). 

Amendement ingediend door Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

Amendement 386
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Doelstelling"

Op basis van technologische vorderingen 
geïntegreerde, "groenere", "slimmere" en 
veiligere pan-Europese vervoersystemen 
ontwikkelen ten behoeve van de burger en 
de maatschappij, met inachtneming van het 
milieu en de natuurlijke rijkdommen; en het 
concurrentievermogen en de leidende rol 
die de Europese industrieën zich op de 
wereldmarkt hebben verworven, 
consolideren en verder ontwikkelen. 

Op basis van technologische en operationele 
vorderingen en het Europese vervoersbeleid
geïntegreerde, "groenere", "slimmere" en 
veiliger pan-Europese vervoerssystemen en 
logistieke systemen ontwikkelen ten 
behoeve van de burger en de maatschappij, 
met inachtneming van het milieu en de 
natuurlijke rijkdommen; en de
concurrerende positie en de leidende rol die 
de Europese industrieën zich op de 
wereldmarkt hebben verworven, 
consolideren en verder ontwikkelen.

Or. en

Motivering

De activiteiten die in dit onderdeel worden bevorderd moeten berusten op een nauwkeurig 
gedefinieerde grondslag. De mondiale geografische ligging van de EU en de ontwikkelingen 
binnen haar vervoerssystemen maken het uiterst noodzakelijk dat met meer nadruk wordt 
gestreefd naar de ontwikkeling van nieuwe, betere logistieke systemen die helpen de mobiliteit 
te vergroten en de milieu-effecten terug te brengen. Het onderzoek op het gebied van de 
veiligheidsaspecten moet in de doelstelling ook worden genoemd. De Europese industrie moet 
haar vervoerssystemen ondersteunen en gebruiken om de concurrerendheid te vergroten.

Dit amendement komt in de plaats van amendement 914 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 387
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Benadering", alinea 6

Er zal ook ondersteuning worden gegeven Er zal ook ondersteuning worden gegeven 
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aan verspreidings- en benuttingsactiviteiten 
en effectbeoordelingen, met bijzondere 
aandacht voor de specifieke 
gebruikersbehoeften en beleidsvereisten in 
de vervoersector.

aan activiteiten rond verspreiding, 
benutting, voorlichting en bekendmaking 
van wetenschappelijke resultaten (met 
name effectbeoordelingen) van iedere 
activiteit die in het kader van dit 
prioriteitsthema plaatsvindt, teneinde te 
beantwoorden aan de specifieke 
gebruikersbehoeften, ook van gehandicapte 
gebruikers, en de beleidsvereisten in de 
vervoersector.

Or. es

Motivering

Nieuwe versie van amendement 142, die ook rekening houdt met de behoeften van 
gehandicapten. Er moeten publiciteitsactiviteiten worden georganiseerd om de incorporatie 
van deze activiteiten door de eindgebruikers, met name beleidsmakers, te stimuleren.

Amendement ingediend door Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia 
Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Amendement 388
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Luchtvaart en luchtvervoer", alinea 2

De vergroening van het luchtvervoer:
Ontwikkeling van technologie om de 
milieueffecten van de luchtvaart te 
verminderen teneinde de emissie van 
kooldioxide (CO2) te halveren, de specifieke 
emissie van stikstofoxiden (NOx) met 80% 
te verlagen en de geluidshinder te halveren. 
Het onderzoek zal vooral gericht zijn op de 
bevordering van groene motortechnologieën 
zoals technologie voor alternatieve 
brandstoffen alsmede een verbeterde 
voertuigefficiency van vliegtuigen met vaste 
vleugels en draaivleugelvliegtuigen, nieuwe 
intelligente lichte structuren en een 
verbeterde aërodynamica. Er zal ook 
aandacht worden besteed aan onderwerpen 
als een verbeterde vliegtuigafhandeling op 
het vliegveld (airside en landside) en 
luchtverkeersleiding, fabricage, onderhoud 
en recyclingprocessen.

De vergroening van het luchtvervoer:
Ontwikkeling van technologie om de 
milieueffecten van de luchtvaart te 
verminderen teneinde de emissie van 
kooldioxide (CO2) te halveren, de specifieke 
emissie van stikstofoxiden (NOx) met 80% 
te verlagen en de geluidshinder te halveren. 
Het onderzoek zal vooral gericht zijn op de 
bevordering van groene motortechnologieën 
zoals technologie voor alternatieve 
brandstoffen alsmede een verbeterde 
voertuigefficiency van vliegtuigen met vaste 
vleugels en draaivleugelvliegtuigen 
(helicopters en tiltrotors), nieuwe 
intelligente lichte structuren en een 
verbeterde aërodynamica. Er zal ook 
aandacht worden besteed aan onderwerpen 
als een verbeterde vliegtuigafhandeling op 
het vliegveld (airside en landside) en 
luchtverkeersleiding, fabricage, onderhoud 
en recyclingprocessen.
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Or. en

Motivering

Helicopters en tiltrotors behoren beide tot de familie der draaivleugelvliegtuigen, maar elk 
van hen heeft zijn eigen specifieke kenmerken.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 389
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Luchtvaart en luchtvervoer", alinea 2

De vergroening van het luchtvervoer:
Ontwikkeling van technologie om de 
milieueffecten van de luchtvaart te 
verminderen teneinde de emissie van 
kooldioxide (CO2) te halveren, de specifieke 
emissie van stikstofoxiden (NOx) met 80% 
te verlagen en de geluidshinder te halveren. 
Het onderzoek zal vooral gericht zijn op de 
bevordering van groene motortechnologieën 
zoals technologie voor alternatieve 
brandstoffen alsmede een verbeterde 
voertuigefficiency van vliegtuigen met vaste 
vleugels en draaivleugelvliegtuigen, nieuwe 
intelligente lichte structuren en een 
verbeterde aërodynamica. Er zal ook 
aandacht worden besteed aan onderwerpen
als een verbeterde vliegtuigafhandeling op 
het vliegveld (airside en landside) en 
luchtverkeersleiding, fabricage, onderhoud 
en recyclingprocessen.

De vergroening van het luchtvervoer:
Ontwikkeling van technologie om de 
milieueffecten van de luchtvaart te
verminderen teneinde de emissie van 
kooldioxide (CO2) te halveren, de specifieke 
emissie van stikstofoxiden (NOx) met 80% 
te verlagen en de geluidshinder te halveren. 
Het onderzoek zal vooral gericht zijn op de 
bevordering van groene motortechnologieën 
zoals technologie voor alternatieve 
brandstoffen alsmede een verbeterde 
voertuigefficiency van vliegtuigen met vaste 
vleugels en draaivleugelvliegtuigen, nieuwe 
intelligente lichte structuren en een 
verbeterde aërodynamica. Er zal ook 
aandacht worden besteed aan onderwerpen 
als een verbeterde vliegtuigafhandeling op 
het vliegveld (airside en landside) en 
luchtverkeersleiding, fabricage, onderhoud, 
revisie en recyclingprocessen.

Or. en

Motivering

Specifieke aandacht voor onderhoud, reparatie en revisie zal een aanzienlijke bijdrage 
leveren aan de vergroening van het luchtvervoer en zal ook de betrokkenheid van SME's in 
alle lidstaten stimuleren.

Amendement ingediend door Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia 
Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Amendement 390
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Luchtvaart en luchtvervoer", alinea 4
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Zorgen voor tevredenheid en veiligheid van 
de klant: Introductie van een sprong vooruit 
qua keuze voor de passagier en flexibiliteit 
van de dienstregeling, gepaard gaande met 
een daling van het ongevalspercentage met 
een factor vijf. Nieuwe technologieën zullen 
een ruimere keuze van 
vliegtuig/motorconfiguraties mogelijk 
maken, van wide body tot kleine toestellen, 
met een verhoogde automatisering bij alle 
onderdelen van het systeem, ook bij de 
besturing. De nadruk zal ook liggen op 
verbeteringen voor het comfort, het welzijn 
en nieuwe diensten voor passagiers en 
actieve en passieve veiligheidsmaatregelen 
met bijzondere nadruk op de menselijke 
factor. Er zal onder andere onderzoek 
worden gedaan naar de aanpassing van 
luchthavenactiviteiten en 
luchtverkeersregeling aan verschillende 
typen vliegtuigen en een benutting van 24 
uur per dag bij aanvaardbare geluidsniveaus 
voor de omgeving.

Zorgen voor tevredenheid en veiligheid van 
de klant: Introductie van een sprong vooruit 
qua keuze voor de passagier en flexibiliteit 
van de dienstregeling, gepaard gaande met 
een daling van het ongevalspercentage met 
een factor vijf. Nieuwe technologieën zullen 
een ruimere keuze van 
vliegtuig/motorconfiguraties mogelijk 
maken, van wide body tot kleinere toestellen 
voor verbindingen tussen stadscentra en 
regionale toepassingen (bijv. tilrotors), met 
een verhoogde automatisering bij alle 
onderdelen van het systeem, ook bij de 
besturing. De nadruk zal ook liggen op 
verbeteringen voor het comfort, het welzijn 
en nieuwe diensten voor passagiers en 
actieve en passieve veiligheidsmaatregelen 
met bijzondere nadruk op de menselijke 
factor. Er zal onder andere onderzoek 
worden gedaan naar de aanpassing van 
luchthavenactiviteiten en 
luchtverkeersregeling aan verschillende 
typen vliegtuigen en een benutting van 24 
uur per dag bij aanvaardbare geluidsniveaus 
voor de omgeving.

Or. en

Motivering

De term "kleinere" drukt beter uit dat er gedacht moet worden aan vliegtuigen in alle maten 
die kleiner zijn dan de categorie "wide body". Ook moeten we de verbindingen tussen 
stadscentra alsmede de regionale verbindingen waar geen voldoende infrastructuur aanwezig 
is, verbeteren.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 391
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Luchtvaart en luchtvervoer", alinea 4

Zorgen voor tevredenheid en veiligheid van 
de klant: Introductie van een sprong vooruit 
qua keuze voor de passagier en flexibiliteit 
van de dienstregeling, gepaard gaande met 
een daling van het ongevalspercentage met 
een factor vijf. Nieuwe technologieën zullen 
een ruimere keuze van 
vliegtuig/motorconfiguraties mogelijk 

Zorgen voor tevredenheid en veiligheid van 
de klant: Introductie van een sprong vooruit 
qua keuze voor de passagier en flexibiliteit 
van de dienstregeling, gepaard gaande met 
een daling van het ongevalspercentage met 
een factor vijf. Nieuwe technologieën zullen 
een ruimere keuze van 
vliegtuig/motorconfiguraties mogelijk 
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maken, van wide body tot kleine toestellen, 
met een verhoogde automatisering bij alle 
onderdelen van het systeem, ook bij de 
besturing. De nadruk zal ook liggen op 
verbeteringen voor het comfort, het welzijn 
en nieuwe diensten voor passagiers en 
actieve en passieve veiligheidsmaatregelen 
met bijzondere nadruk op de menselijke 
factor. Er zal onder andere onderzoek 
worden gedaan naar de aanpassing van 
luchthavenactiviteiten en 
luchtverkeersregeling aan verschillende 
typen vliegtuigen en een benutting van 24 
uur per dag bij aanvaardbare geluidsniveaus 
voor de omgeving.

maken, van wide body tot kleinere
toestellen, met een verhoogde 
automatisering bij alle onderdelen van het 
systeem, ook bij de besturing. De nadruk zal 
ook liggen op verbeteringen voor het 
comfort, het welzijn en nieuwe diensten 
voor passagiers en actieve en passieve 
veiligheidsmaatregelen met bijzondere 
nadruk op de menselijke factor. Er zal onder 
andere onderzoek worden gedaan naar de 
aanpassing van luchthavenactiviteiten en 
luchtverkeersregeling aan verschillende 
typen vliegtuigen en een benutting van 24 
uur per dag bij aanvaardbare geluidsniveaus 
voor de omgeving.

Or. xm

Motivering

Tiltrotorvliegtuigen vergroten de keuzemogelijkheden voor de passagiers door verbindingen 
tussen stadscentra mogelijk te maken alsmede regionale verbindingen waar geen voldoende 
grond- of luchtinfrastructuur bestaat.

Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 392
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Luchtvaart en luchtvervoer", alinea 4

Zorgen voor tevredenheid en veiligheid van 
de klant: Introductie van een sprong vooruit 
qua keuze voor de passagier en flexibiliteit 
van de dienstregeling, gepaard gaande met 
een daling van het ongevalspercentage met 
een factor vijf. Nieuwe technologieën zullen 
een ruimere keuze van 
vliegtuig/motorconfiguraties mogelijk 
maken, van wide body tot kleine toestellen, 
met een verhoogde automatisering bij alle 
onderdelen van het systeem, ook bij de 
besturing. De nadruk zal ook liggen op 
verbeteringen voor het comfort, het welzijn 
en nieuwe diensten voor passagiers en 
actieve en passieve veiligheidsmaatregelen 
met bijzondere nadruk op de menselijke 
factor. Er zal onder andere onderzoek 
worden gedaan naar de aanpassing van 
luchthavenactiviteiten en 

Zorgen voor tevredenheid en veiligheid van 
de klant: Introductie van een sprong vooruit 
qua keuze voor de passagier en flexibiliteit 
van de dienstregeling, gepaard gaande met 
een daling van het ongevalspercentage met 
een factor vijf. Nieuwe technologieën zullen 
een ruimere keuze van 
vliegtuig/motorconfiguraties mogelijk 
maken, van wide body tot kleine toestellen, 
met een verhoogde automatisering bij alle 
onderdelen van het systeem, ook bij de 
besturing. De nadruk zal ook liggen op 
verbeteringen voor het comfort, de 
gezondheidssituatie, bijvoorbeeld door 
betere faciliteiten in de cabine, het welzijn 
en nieuwe diensten voor passagiers en 
actieve en passieve veiligheidsmaatregelen 
met bijzondere nadruk op de menselijke 
factor. Er zal onder andere onderzoek 



AM\619004NL.doc 55/94 PE 374.414v01-00

NL

luchtverkeersregeling aan verschillende 
typen vliegtuigen en een benutting van 24 
uur per dag bij aanvaardbare geluidsniveaus 
voor de omgeving.

worden gedaan naar de aanpassing van 
luchthavenactiviteiten en 
luchtverkeersregeling aan verschillende 
typen vliegtuigen en een benutting van 24 
uur per dag bij aanvaardbare geluidsniveaus 
voor de omgeving.

Or. en

Motivering

Een zich voortdurend ontwikkelende mobiele samenleving in een steeds verder 
geglobaliseerde wereld, gekoppeld aan de demografische veranderingen, zal leiden tot een 
stijging van zowel het aantal vluchten als de duur ervan. Een beter toezicht op en een grotere 
efficiëntie van de cabinefaciliteiten, zoals individueel aanpasbare onderdelen, zal een 
doorslaggevende vooruitgang vormen in het luchtvervoer.

Dit amendement komt in de plaats van amendement 932 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 393
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Luchtvaart en luchtvervoer", alinea 7

Exploratie van het luchtvervoer van de 
toekomst: Verkenning van radicalere, 
milieuefficiëntere en innovatievere 
technologie die de stapsgewijze verandering 
zou kunnen vergemakkelijken die nodig is 
voor het luchtvervoer in de tweede helft van 
deze eeuw en daarna. Er zal onderzoek 
worden gedaan naar aspecten als nieuwe 
concepten voor aandrijving en draagkracht, 
nieuwe ideeën voor het interieur van 
vliegtuigen, nieuwe luchthavenconcepten, 
nieuwe methoden voor vliegtuignavigatie en 
verkeersleiding, alternatieve concepten voor 
de exploitatie van het luchtvervoersysteem 
en de integratie daarvan met andere 
vervoerswijzen.

Exploratie van het luchtvervoer van de 
toekomst: Verkenning van radicalere, 
milieuefficiëntere en innovatievere 
technologie die de stapsgewijze verandering 
zou kunnen vergemakkelijken die nodig is 
voor het luchtvervoer in het komende 
decennium. Er zal onderzoek worden 
gedaan naar aspecten als nieuwe concepten 
voor aandrijving en draagkracht, nieuwe 
ideeën voor het interieur van vliegtuigen, 
nieuwe luchthavenconcepten, nieuwe 
methoden voor vliegtuignavigatie en 
verkeersleiding, alternatieve concepten voor 
de exploitatie van het luchtvervoersysteem 
en de integratie daarvan met andere 
vervoerswijzen.

Or. xm

Motivering

Het noemen van de tweede helft van de eeuw en later heeft als vermoedelijk gevolg dat de 
desbetreffende projecten als voorlopig onrealiseerbaar worden gezien. Realistischer is het te 
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spreken van het komende decennium.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 394
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Oppervlaktevervoer (spoor, weg en water)", alinea 1

De vergroening van het oppervlaktevervoer:
Ontwikkeling van technologieën en kennis 
voor minder verontreiniging (lucht, water en 
bodem) en milieueffecten zoals 
klimaatverandering, gezondheid, 
biodiversiteit en geluidshinder. Het 
onderzoek zal leiden tot schonere en 
energie-efficiëntere aandrijving en het 
gebruik van alternatieve brandstoffen, 
inclusief waterstof en brandstofcellen, 
bevorderen. De activiteiten bestrijken 
technologie voor infrastructuur, voertuigen, 
vaartuigen en componenten, inclusief 
algehele systeemoptimalisering. 
Voorbeelden van onderzoek naar vervoer-
specifieke ontwikkelingen zijn fabricage-, 
constructie-, exploitatie-, onderhoud-, 
reparatie-, inspectie-, recycling- en 
sloopstrategieën en het optreden op zee bij 
ongevallen.

De vergroening van het oppervlaktevervoer:
Verbeteren van methodieken voor het 
berekenen van de externe maatschappelijke 
en ecologische kosten. Ontwikkeling van 
technologieën en kennis voor minder 
verontreiniging (lucht, water en bodem) en 
milieueffecten zoals klimaatverandering, 
gezondheid, biodiversiteit en geluidshinder. 
Het onderzoek zal leiden tot schonere en 
energie-efficiëntere aandrijving en het 
gebruik van alternatieve brandstoffen, 
inclusief waterstof en brandstofcellen, 
bevorderen. De activiteiten bestrijken 
technologie voor infrastructuur, voertuigen, 
vaartuigen en componenten, inclusief 
algehele systeemoptimalisering. 
Voorbeelden van onderzoek naar vervoer-
specifieke ontwikkelingen zijn fabricage-, 
constructie-, exploitatie-, onderhoud-, 
reparatie-, inspectie-, recycling- en 
sloopstrategieën en het optreden op zee bij 
ongevallen.

Or. en

Motivering

Het besluit inzake de nieuwe, tweede Eurovignetrichtlijn noemt als doelstelling het 
ontwikkelen van methoden voor de berekening van de externe ecologische en 
maatschappelijke kosten.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 395
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Oppervlaktevervoer (spoor, weg en water)", alinea 1

De vergroening van het oppervlaktevervoer: De vergroening van het oppervlaktevervoer:



AM\619004NL.doc 57/94 PE 374.414v01-00

NL

Ontwikkeling van technologieën en kennis 
voor minder verontreiniging (lucht, water en 
bodem) en milieueffecten zoals 
klimaatverandering, gezondheid, 
biodiversiteit en geluidshinder. Het 
onderzoek zal leiden tot schonere en
energie-efficiëntere aandrijving en het 
gebruik van alternatieve brandstoffen, 
inclusief waterstof en brandstofcellen, 
bevorderen. De activiteiten bestrijken 
technologie voor infrastructuur, voertuigen, 
vaartuigen en componenten, inclusief 
algehele systeemoptimalisering. 
Voorbeelden van onderzoek naar vervoer-
specifieke ontwikkelingen zijn fabricage-, 
constructie-, exploitatie-, onderhoud-, 
reparatie-, inspectie-, recycling- en 
sloopstrategieën en het optreden op zee bij 
ongevallen.

Ontwikkeling van technologieën en kennis 
voor minder verontreiniging (lucht, water en 
bodem) en milieueffecten zoals 
klimaatverandering, gezondheid, 
biodiversiteit en geluidshinder. Het 
onderzoek zal leiden tot schonere, kosten-
en energie-efficiëntere aandrijving (bijv. 
hybride oplossingen) en het gebruik van 
alternatieve brandstoffen, inclusief waterstof 
en brandstofcellen, en van treinen met 
alternatieve hybride motoren bevorderen. 
De activiteiten bestrijken technologie voor 
infrastructuur, voertuigen, vaartuigen en 
componenten, inclusief algehele 
systeemoptimalisering. Voorbeelden van 
onderzoek naar vervoer-specifieke 
ontwikkelingen zijn fabricage-, constructie-, 
exploitatie-, onderhouds-, diagnostiek-, 
reparatie-, inspectie-, demontage-, 
verwijderings-, recycling- en 
sloopstrategieën en het optreden op zee bij 
ongevallen.

Or. es

Motivering

Nieuw amendement ter vervanging van het oude amendement 143; op een aantal van de daar 
behandelde aspecten wordt hier voortgebouwd.

Amendement ingediend door Andres Tarand

Amendement 396
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Oppervlaktevervoer (spoor, weg en water)", alinea 1

De vergroening van het oppervlaktevervoer:
Ontwikkeling van technologieën en kennis 
voor minder verontreiniging (lucht, water en 
bodem) en milieueffecten zoals 
klimaatverandering, gezondheid, 
biodiversiteit en geluidshinder. Het 
onderzoek zal leiden tot schonere en 
energie-efficiëntere aandrijving en het 
gebruik van alternatieve brandstoffen, 
inclusief waterstof en brandstofcellen, 
bevorderen. De activiteiten bestrijken 
technologie voor infrastructuur, voertuigen, 
vaartuigen en componenten, inclusief 

De vergroening van het oppervlaktevervoer:
Ontwikkeling van technologieën en kennis 
voor minder verontreiniging (lucht, water en 
bodem) en minder milieueffecten van het 
vervoer, zoals klimaatverandering, 
gezondheid, biodiversiteit en geluidshinder. 
Het onderzoek zal leiden tot schonere en 
energie-efficiëntere aandrijving en het 
gebruik van alternatieve brandstoffen, 
inclusief waterstof en brandstofcellen, 
bevorderen. De activiteiten bestrijken 
technologie voor infrastructuur, voertuigen, 
vaartuigen en componenten, inclusief 
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algehele systeemoptimalisering. 
Voorbeelden van onderzoek naar vervoer-
specifieke ontwikkelingen zijn fabricage-, 
constructie-, exploitatie-, onderhoud-, 
reparatie-, inspectie-, recycling- en 
sloopstrategieën en het optreden op zee bij 
ongevallen.

algehele systeemoptimalisering. 
Voorbeelden van onderzoek naar vervoer-
specifieke ontwikkelingen zijn fabricage-, 
constructie-, exploitatie-, onderhoud-, 
reparatie-, inspectie-, recycling- en 
sloopstrategieën en het optreden op zee bij 
ongevallen.

Or. en

Motivering

Het besluit inzake de nieuwe, tweede Eurovignetrichtlijn noemt als doelstelling het 
ontwikkelen van methoden voor de berekening van de externe ecologische en 
maatschappelijke kosten. 

Dit amendement komt in de plaats van amendement 941 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del 
Castillo, Cristina Gutiérrez-Cortines 

Amendement 397
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Oppervlaktevervoer (spoor, weg en water)", alinea 1

De vergroening van het oppervlaktevervoer:
Ontwikkeling van technologieën en kennis 
voor minder verontreiniging (lucht, water en 
bodem) en milieueffecten zoals 
klimaatverandering, gezondheid, 
biodiversiteit en geluidshinder. Het 
onderzoek zal leiden tot schonere en 
energie-efficiëntere aandrijving en het 
gebruik van alternatieve brandstoffen, 
inclusief waterstof en brandstofcellen, 
bevorderen. De activiteiten bestrijken 
technologie voor infrastructuur, voertuigen, 
vaartuigen en componenten, inclusief 
algehele systeemoptimalisering. 
Voorbeelden van onderzoek naar vervoer-
specifieke ontwikkelingen zijn fabricage-, 
constructie-, exploitatie-, onderhoud-, 
reparatie-, inspectie-, recycling- en 
sloopstrategieën en het optreden op zee bij 
ongevallen.

De vergroening van het oppervlaktevervoer:
Ontwikkeling van technologieën en kennis 
voor minder verontreiniging (lucht, water en 
bodem) en milieueffecten zoals 
klimaatverandering, gezondheid, 
biodiversiteit en geluidshinder. Het 
onderzoek zal leiden tot schonere en 
energie-efficiëntere aandrijving en het 
gebruik van alternatieve brandstoffen, 
inclusief waterstof en brandstofcellen, 
bevorderen met als doel het creëren van 
koolstofvrije vervoermiddelen. De 
activiteiten bestrijken technologie voor 
infrastructuur, voertuigen, vaartuigen en 
componenten, inclusief algehele 
systeemoptimalisering. Voorbeelden van 
onderzoek naar vervoer-specifieke 
ontwikkelingen zijn fabricage-, constructie-, 
exploitatie-, onderhoud-, reparatie-, 
inspectie-, recycling- en sloopstrategieën en 
het optreden op zee bij ongevallen.

Or. en
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Motivering

Het is moeilijk te zeggen wat precies "schone en efficiënte" motoren zijn. Dit amendement wil 
de tekst op dit punt verduidelijken. Anderzijds is duidelijk dat het uiteindelijke doel van de 
ontwikkeling van nieuwe brandstoffen voor het oppervlaktevervoer ligt in het realiseren van 
koolstofvrije oplossingen voor het vervoer. 

Dit amendement komt in de plaats van amendement 943 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 398
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Oppervlaktevervoer (spoor, weg en water)", alinea 2

Stimulering van de "modal shift" en 
bestrijding van de congestie van 
vervoercorridors: Ontwikkeling en 
demonstratie voor naadloos aansluitend 
vervoer van deur tot deur voor personen en 
goederen alsmede technologie om effectieve 
intermodaliteit te waarborgen, onder andere 
in de context van het concurrentievermogen 
van het spoorvervoer. Hieronder vallen 
activiteiten voor interoperabiliteit en 
operationele optimalisering van lokale, 
regionale, nationale en Europese 
vervoersnetten, -systemen en -diensten en de 
intermodale integratie daarvan. De 
activiteiten zullen streven naar een 
geoptimaliseerd gebruik van infrastructuur, 
met inbegrip van terminals en 
gespecialiseerde netten, een verbeterd 
beheer van vervoer, verkeer en informatie, 
en een betere vrachtlogistiek en 
passagiersintermodaliteit. Er zullen 
intelligente systemen, nieuwe concepten 
voor voer- en vaartuigen en technologieën 
worden ontwikkeld, onder andere voor 
laad- en losactiviteiten. Onder kennis voor 
beleidsvorming zullen vallen: 
infrastructuurtarieven en -heffingen, 
evaluatie van maatregelen van het EU-
vervoersbeleid en beleid en projecten voor 
trans-Europese netwerken.

Stimulering van de "modal shift" en 
bestrijding van de congestie van 
vervoercorridors: Ontwikkeling en 
demonstratie voor naadloos aansluitend 
vervoer van deur tot deur voor personen en 
goederen alsmede technologie om effectieve 
intermodaliteit te waarborgen, onder andere 
in de context van het concurrentievermogen 
van het spoorvervoer. Hieronder vallen 
activiteiten voor interoperabiliteit en 
operationele optimalisering van lokale, 
regionale, nationale en Europese 
vervoersnetten, -systemen en -diensten en de 
intermodale integratie daarvan, en de 
verdere praktische toepassing en 
ontwikkeling van het Europese systeem 
voor spoorwegverkeersgeleiding en -
regeling.
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Or. en

Motivering

Het ERTMS heeft een belangrijke plaats binnen TEN -T. Verder flankerend onderzoek moet 
worden gedaan op het gebied van standaardisatie, stabilisatie en nieuwe ervaringen.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 399
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Oppervlaktevervoer (spoor, weg en water)", alinea 3

Waarborging van duurzame stedelijke 
mobiliteit: Nadruk op de mobiliteit van 
personen en goederen door onderzoek naar 
de "auto van de volgende generatie" en de 
penetratie daarvan in de markt, waarin alle 
elementen van schoon, energie-efficiënt, 
veilig en intelligent wegvervoer worden 
verenigd. Het onderzoek naar nieuwe 
mobiliteitsconcepten, innovatieve 
organisatieschema's en 
mobiliteitsbeheersystemen en kwalitatief 
hoogwaardig openbaar vervoer zal streven 
naar toegankelijkheid voor iedereen en een 
hoog intermodaal integratieniveau. Er zullen 
innovatieve strategieën voor schoon 
stadsvervoer worden ontwikkeld en getest. 
Er zal bijzondere aandacht worden besteed 
aan niet-verontreinigende vervoerswijzen, 
beheersing van de vraag, rationalisering van 
het privé-vervoer, en informatie- en 
communicatiestrategieën, -diensten en -
infrastructuur. Tot de instrumenten ter 
ondersteuning van beleidsontwikkeling en -
implementatie behoren vervoersplanning en 
ruimtelijke ordening.

Waarborging van duurzame stedelijke 
mobiliteit voor alle burgers, met inbegrip 
van gehandicapten: Nadruk op de mobiliteit 
van personen en goederen door onderzoek 
naar de "auto van de volgende generatie" en 
de penetratie daarvan in de markt, waarin 
alle elementen van schoon, energie-efficiënt, 
veilig en intelligent wegvervoer worden 
verenigd. Het onderzoek naar nieuwe 
vervoers- en mobiliteitsconcepten, 
innovatieve organisatieschema's en 
mobiliteitsbeheersystemen en kwalitatief 
hoogwaardig openbaar vervoer zal streven 
naar toegankelijkheid voor iedereen en een 
hoog intermodaal integratieniveau. Er zullen 
innovatieve strategieën voor schoon 
stadsvervoer worden ontwikkeld en getest. 
Er zal bijzondere aandacht worden besteed 
aan niet-verontreinigende vervoerswijzen, 
beheersing van de vraag, rationalisering van 
het privé-vervoer, en informatie- en 
communicatiestrategieën, -diensten en -
infrastructuur. Tot de instrumenten en 
modellen ter ondersteuning van 
beleidsontwikkeling en -implementatie 
behoren vervoersplanning en ruimtelijke 
ordening.

Or. es

Motivering

Uitbreiding van het oude amendement 144.
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Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 400
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Oppervlaktevervoer (spoor, weg en water)", alinea 4

Verbetering van de veiligheid en 
beveiliging: Ontwikkeling van 
technologieën en intelligente systemen voor 
de bescherming van kwetsbare personen 
zoals chauffeurs, berijders, passagiers, 
bemanning en voetgangers. Er zullen 
geavanceerde technische systemen en 
methodologieën voor risicobeheersing 
worden ontwikkeld voor het ontwerp van 
voer- en vaartuigen en infrastructuur. De 
nadruk zal liggen op integratieve 
benaderingen waarin menselijke factoren, 
constructieve integriteit, preventieve, 
passieve en actieve veiligheid, hulpverlening 
en crisisbeheer worden gekoppeld. 
Veiligheid zal worden beschouwd als een 
intrinsieke component van het totale 
vervoersysteem waaronder vallen: 
infrastructuur, goederen en containers, 
vervoersgebruikers en -exploitanten, voer-
en vaartuigen en maatregelen op het niveau 
van beleid en wetgeving, met inbegrip van 
instrumenten voor beslisondersteuning en 
validering; beveiliging zal aan de orde 
komen wanneer dit een inherente eis voor 
het vervoersysteem is.

Verbetering van de veiligheid en 
beveiliging: Ontwikkeling van 
technologieën en intelligente systemen voor 
de bescherming van kwetsbare personen 
zoals chauffeurs, berijders, passagiers, 
bemanning en voetgangers. Er zullen 
geavanceerde technische systemen en 
methodologieën voor risicobeheersing 
worden ontwikkeld voor het ontwerp van 
voer- en vaartuigen en infrastructuur. De 
nadruk zal liggen op integratieve 
benaderingen waarin menselijke factoren, 
constructieve integriteit, preventieve, 
passieve en actieve veiligheid, hulpverlening 
en crisisbeheer worden gekoppeld. 
Veiligheid zal worden beschouwd als een 
intrinsieke component van het totale 
vervoersysteem waaronder vallen: 
infrastructuur aan land of op zee, goederen 
(met inbegrip van LNG) en containers, 
vervoersgebruikers en -exploitanten, voer-
en vaartuigen en maatregelen op het niveau 
van beleid en wetgeving, met inbegrip van 
instrumenten voor beslisondersteuning en 
validering; beveiliging zal aan de orde 
komen wanneer dit een inherente eis voor 
het vervoersysteem is.

Or. en

Motivering

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly. LNG is indeed the right answer to diversify 
the European external sources of natural gas and to have access to further resources. 
Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the development of the 
spot gas market. As consequences, Europe will have:

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts:
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a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 
gas infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management: it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 401
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Oppervlaktevervoer (spoor, weg en water)", alinea 5

Opvoering van het concurrentievermogen:
Verbetering van het concurrentievermogen 
van de vervoersector, waarborging van 
duurzame, efficiënte en betaalbare 
vervoersdiensten en creatie van nieuwe 
vaardigheden en werkgelegenheid door 
onderzoek en ontwikkeling. Tot de 
technologieën voor geavanceerde industriële 
processen behoren ontwerp, fabricage, 
assemblage, constructie en onderhoud en 
deze zullen streven naar een daling van de 
levenscycluskosten en de doorlooptijd bij 
ontwikkeling. De nadruk zal liggen op 
innovatieve productconcepten en verbeterde 
vervoersdiensten die zorgen voor meer 
tevredenheid bij de klant. Er zal een nieuwe 
productieorganisatie worden ontwikkeld, 
inclusief systemen voor het beheer van de 
toeleveringsketen en de distributie.

Opvoering van het concurrentievermogen:
Verbetering van het concurrentievermogen 
van de vervoersector, waarborging van 
duurzame, efficiënte en betaalbare 
vervoersdiensten en creatie van nieuwe 
vaardigheden en werkgelegenheid door 
onderzoek en ontwikkeling. Tot de 
technologieën voor geavanceerde industriële 
processen behoren ontwerp, fabricage, 
assemblage, constructie en onderhoud en 
deze zullen streven naar een daling van de 
levenscycluskosten en de doorlooptijd bij 
ontwikkeling. De nadruk zal liggen op 
innovatieve product- en systeemconcepten
en verbeterde vervoersdiensten die zorgen 
voor meer tevredenheid bij de klant. Er zal 
een nieuwe productieorganisatie worden 
ontwikkeld, inclusief systemen voor het 
beheer van de toeleveringsketen en de 
distributie.

Or. en

Motivering

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
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have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts: a promised 
answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural gas 
infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures: energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank …
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
proposals. 

Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the 
LNG development and test facilities: oil & gas operators, oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni 
De Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Amendement 402
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Vervoer (inclusief luchtvaart)", onderdeel 

"Activiteiten", kopje "Ondersteuning van het Europese mondiale satellietnavigatiesysteem 
(Galileo)", alinea 3

De instrumenten aanbieden en het geschikte 
klimaat creëren: waarborging van een veilig 
gebruik van diensten, vooral door certificatie 
op cruciale toepassingsgebieden; 
voorbereiding en bevestiging van de 
geschiktheid van diensten voor nieuw beleid 
en nieuwe wetgeving, inclusief de uitvoering 
daarvan; een aanpak voor publiek 
gereguleerde diensten aan de hand van het 
goedgekeurde toegangsbeleid; ontwikkeling 
van essentiële digitale topologie-, 
cartografie- en geodesiegegevens en -
systemen voor gebruik in 
navigatietoepassingen; een aanpak voor 
veiligheids- en beveiligingsbehoeften en -
eisen.

De instrumenten aanbieden en het geschikte 
klimaat creëren: waarborging van een veilig 
gebruik van diensten, vooral door certificatie 
op cruciale toepassingsgebieden; 
voorbereiding en bevestiging van de 
geschiktheid van diensten voor nieuw beleid 
en nieuwe wetgeving, inclusief de uitvoering 
daarvan; een aanpak voor publiek 
gereguleerde diensten aan de hand van het 
goedgekeurde toegangsbeleid; ontwikkeling 
van essentiële digitale topologie-, 
cartografie- en geodesiegegevens en -
systemen voor gebruik in 
navigatietoepassingen; een aanpak voor 
veiligheids- en beveiligingsbehoeften en -
eisen. Op het gebied van de beveiliging 
zullen in het belang van een zo groot 
mogelijke interactie met de GMES-
gerelateerde systemen 
haalbaarheidsonderzoeken en 
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demonstraties worden gestimuleerd om op 
ieder onderdeel compatibiliteit en 
convergentie tussen GMES en Galileo te 
realiseren in het kader van GMES als 
"systeem der systemen".

Or. en

Motivering

GMES en Galileo hebben een totaal verschillende reikwijdte en opzet, maar naar de 
eindgebruiker toe komen ze beide uit op manieren om de burgers meer mogelijkheden te 
geven om in hun dagelijks leven gebruik te maken van een groot aantal instrumenten en om 
bedrijven en lokale overheden meer mogelijkheden te geven om volledige subsidiariteit te 
bereiken door middel van alomtegenwoordige en naadloze technologische instrumenten en 
communicatiesystemen.

Met name gedurende de fase die voorafgaat aan de ingebruikname door GMES van zijn eigen 
satellietconstellatie - die naast de nationale constellaties in de stijl van Cosmo komt - moeten 
de beide programma's in diverse opzichten complementair worden geacht

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas namens de fractie 
Groenen/EVA

Amendement 403
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Doelstelling"

Een diepgaand, gemeenschappelijk inzicht 
verkrijgen in complexe en onderling 
samenhangende sociaal-economische 
uitdagingen waarmee Europa wordt 
geconfronteerd, zoals groei, 
werkgelegenheid en concurrentievermogen, 
sociale cohesie en duurzaamheid, kwaliteit 
van het bestaan, onderwijs, culturele 
aspecten en mondiale onderlinge 
afhankelijkheid, met name teneinde een 
verbeterde kennisbasis voor beleid op de 
betrokken gebieden te creëren.

Een diepgaand, gemeenschappelijk inzicht 
verkrijgen in complexe en onderling 
samenhangende sociaal-economische 
uitdagingen waarmee Europa wordt 
geconfronteerd, zoals groei, 
werkgelegenheid van hoge kwaliteit, 
vergrijzing en concurrentievermogen, 
sociale cohesie en duurzaamheid, kwaliteit 
van het bestaan, onderwijs, vrede, culturele 
aspecten en mondiale onderlinge 
afhankelijkheid, met name teneinde een 
verbeterde kennisbasis voor beleid op de 
betrokken gebieden te creëren.

Or. en

Motivering

De vergrijzende samenleving is een van de grootste uitdagingen voor de toekomst.
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Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 404
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in een 
kennismaatschappij", alinea 1, inleiding

Dit onderdeel zal gericht zijn op de 
ontwikkeling en integratie van onderzoek 
naar vraagstukken die gevolgen hebben voor 
groei, werkgelegenheid en 
concurrentievermogen teneinde een beter en 
geïntegreerd inzicht in deze vraagstukken te 
krijgen met het oog op de verdere 
ontwikkeling van een kennismaatschappij. 
Het zal positieve gevolgen hebben voor het 
beleid en vorderingen op weg naar de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
ondersteunen. In het onderzoek worden de 
volgende aspecten van het vraagstuk 
geïntegreerd: 

Dit onderdeel zal gericht zijn op de 
ontwikkeling en integratie van onderzoek 
naar vraagstukken die gevolgen hebben voor 
groei, sociaal-economische stabiliteit, 
werkgelegenheid en concurrentievermogen, 
technologische cohesie en de ontwikkeling 
van de informatiemaatschappij, teneinde 
een beter en geïntegreerd inzicht in deze 
vraagstukken te krijgen met het oog op de 
verdere ontwikkeling van een 
kennismaatschappij. Het zal positieve 
gevolgen hebben voor het beleid en 
vorderingen op weg naar de verwezenlijking 
van deze doelstellingen ondersteunen. In het 
onderzoek worden de volgende aspecten van 
het vraagstuk geïntegreerd: 

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de problemen die gevolgen hebben voor de sociaal-
economische stabiliteit en de opname van niet alleen het formele, maar ook het niet-formele 
onderwijs.

Dit amendement komt in de plaats van een deel van amendement 981 op het ontwerpverslag 
van Jerzy Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 405
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in een 
kennismaatschappij", alinea 1, streepje 1

- de veranderende rol van kennis in de hele 
economie, met inbegrip van de rol van 
verschillende soorten kennis en 
vaardigheden, onderwijs en permanente 
educatie en immateriële investeringen;

- de veranderende rol van kennis in de hele 
economie, met inbegrip van de rol van 
verschillende soorten kennis en 
vaardigheden, onderwijs (met inbegrip van 
niet-formeel onderwijs) en permanente 
educatie en immateriële investeringen;
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Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden worden de problemen die gevolgen hebben voor de 
sociaal-economische stabiliteit en de opname van niet alleen het formele, maar ook het niet-
formele onderwijs.

Dit amendement komt in de plaats van een deel van amendement 981 op het ontwerpverslag 
van Jerzy Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door Reino Paasilinna

Amendement 406
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in een 
kennismaatschappij", alinea 1, streepje 1

- de veranderende rol van kennis in de hele 
economie, met inbegrip van de rol van 
verschillende soorten kennis en 
vaardigheden, onderwijs en permanente 
educatie en immateriële investeringen;

- de veranderende rol van kennis in de hele 
economie, met inbegrip van de rol van 
verschillende soorten kennis en 
vaardigheden, creativiteit, culturele 
factoren, onderwijs en permanente educatie 
en immateriële investeringen; de rol van 
kennis en immateriële goederen bij de 
schepping van economische, sociale en 
culturele welvaart en maatschappelijk en 
ecologisch welzijn;

Or. en

Motivering

Creativiteit, culturele factoren en waarden zijn zowel binnen Europa als wereldwijd van 
groot belang voor het concurrentievermogen van Europa. Hiermee moet dan ook rekening 
worden gehouden. 

Ook moet een plaats worden ingeruimd voor kennis met het oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van Lissabon in verband met de kenniseconomie, waardoor ook het 
concurrentievermogen en de groei in Europa worden gewaarborgd. Dit zal eveneens 
bevorderlijk zijn voor het ecologisch, sociaal en cultureel welzijn.

Dit amendement komt in de plaats van amendement 985 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 407
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in een 
kennismaatschappij", alinea 1, streepje 1

- de veranderende rol van kennis in de hele 
economie, met inbegrip van de rol van 
verschillende soorten kennis en 
vaardigheden, onderwijs en permanente 
educatie en immateriële investeringen;

- de veranderende rol van kennis in de hele 
economie, met inbegrip van de rol van 
verschillende soorten kennis en 
vaardigheden, ondernemerschap, onderwijs 
en permanente educatie en immateriële 
investeringen;

Or. en

Motivering

Onderzoek op het gebied van de maatschappelijke en institutionele voorwaarden voor 
succesvol ondernemerschap is van essentieel belang voor het concurrentievermogen van 
Europa op het wereldtoneel en voor de verwezenlijking van de agenda van Lissabon.

Dit amendement komt in de plaats van amendement 982 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 408
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in een 
kennismaatschappij", alinea 1, streepje 2

- economische structuren, structurele 
veranderingen en productiviteitsaspecten, 
met inbegrip van de rol van de 
dienstensector, de financiële wereld, 
demografische aspecten, de vraag en 
langetermijn-veranderingsprocessen; 

- economische structuren, structurele 
veranderingen en productiviteitsaspecten, 
met inbegrip van de reorganisatie van 
Europese ondernemingen, het creëren van 
Europese industriële "kampioenen", de rol 
van de dienstensector, de financiële wereld, 
demografische aspecten, de vraag en 
langetermijn-veranderingsprocessen; 

Or. en

Motivering

Een van de voornaamste onderwerpen in het huidige publieke debat in de EU is de structurele 
tendens van reorganisaties, fusies en overnames tussen ondernemingen, gekoppeld aan de 
politieke en economische vraag van het creëren van "Europese kampioenen" in diverse 
industriële sectoren.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 409
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in een 
kennismaatschappij", alinea 1, streepje 3

- institutionele en beleidsvraagstukken, met 
inbegrip van het macro-economisch beleid, 
de arbeidsmarkt, de institutionele context en 
de coherentie en coördinatie van beleid. 

- institutionele en beleidsvraagstukken, met 
inbegrip van het macro-economisch beleid, 
de arbeidsmarkt, socialezekerheids- en 
zorgstelsels, de institutionele context en de 
coherentie en coördinatie van beleid. 

Or. en

Motivering

De druk die op de Europese socialezekerheids- en zorgstelsels wordt gelegd door een 
vergrijzende bevolking en door de noodzakelijke aanpassing van deze stelsels is een van de 
voornaamste kwesties die het concurrentievermogen van Europa beïnvloeden. Voldoende 
kennis op dit punt is van belang voor het behoud van de Europese levensstijl.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Alyn Smith 

Amendement 410
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in een 
kennismaatschappij", alinea 1, streepje 3

- institutionele en beleidsvraagstukken, met 
inbegrip van het macro-economisch beleid, 
de arbeidsmarkt, de institutionele context en 
de coherentie en coördinatie van beleid. 

- institutionele en beleidsvraagstukken, met 
inbegrip van het macro-economisch beleid, 
de arbeidsmarkt, de nationale en regionale 
institutionele context en de coherentie en 
coördinatie van beleid. 

Or. en

Motivering

Veel van de aangelegenheden in verband met economische groei worden behandeld op 
regionaal en plaatselijk niveau. Daarom moet het onderzoek naar deze aangelegenheden niet 
alleen binnen nationale instellingen worden gedaan, maar ook in de regionale institutionele 
context.

Dit amendement komt in de plaats van amendement 984 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.
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Amendement ingediend door Angelika Niebler

Amendement 411
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in een 
kennismaatschappij", alinea 1, streepje 3

- institutionele en beleidsvraagstukken, met 
inbegrip van het macro-economisch beleid, 
de arbeidsmarkt, de institutionele context en 
de coherentie en coördinatie van beleid. 

- institutionele en beleidsvraagstukken, met 
inbegrip van het macro-economisch beleid, 
de arbeidsmarkt, de institutionele context, de 
veranderende rol van wetenschappelijke 
kennis in politieke en openbare fora en de 
coherentie en coördinatie van beleid. 

Or. en

Motivering

Dit amendement komt in de plaats van amendement 980 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Gisela Kallenbach namens de 
fractie Groenen/EVA

Amendement 412
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Activiteiten", kopje "Belangrijke tendensen in de 
maatschappij en hun gevolgen", alinea 1, streepje 1 bis (nieuw)

– ontwikkelen van het stedelijk onderzoek 
om meer begrip te krijgen van de 
thematische (milieu, vervoer, sociaal,
economisch, demografische verandering 
enz.) en ruimtelijke (stedelijke, regionale)
wisselwerkingen in de stad en ontwikkelen 
van (1) innovatieve planningsmechanismen 
die de problemen op geïntegreerde en 
duurzame wijze aanpakken en (2) 
innovatieve bestuursprocessen die de 
participatie van de burgers en de 
samenwerking tussen publieke en 
particulieren actoren vergroten, leiden tot 
een beter begrip van de rol van de Europese 
steden in mondiaal verband (stedelijke 
concurrentie) en die de plaatselijke 
overheden helpt bij de versterking van de 
sociale cohesie en de bestrijding van 
uitsluiting in steden waar de ongelijkheid 
ondanks de economische ontwikkeling 
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groter wordt.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie voorziet niet in specifiek onderzoek op het gebied van de 
stadsontwikkeling, hoewel de meerderheid van de burgers van de EU in steden woont. De 
bedoeling van dit amendement is het herinvoeren van dit type onderzoek naar de stedelijke 
dimensie. Met het oog op de rellen van vorig jaar in de Franse voorsteden is het noodzakelijk 
dat ook dit type onderzoek binnen het kaderprogramma een plaats krijgt.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer namens de fractie 
Groenen/EVA

Amendement 413
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Activiteiten", kopje "Belangrijke tendensen in de 
maatschappij en hun gevolgen", alinea 1, streepje 2

- veranderingen in de onderling 
samenhangende aspecten van leefstijlen, 
gezinnen, werk, consumptie, gezondheid en 
kwaliteit van het bestaan, zoals vraagstukken 
in verband met kinderen, jeugd en 
handicaps;

- veranderingen in de onderling 
samenhangende aspecten van leefstijlen, 
gezinnen, werk, met inbegrip van gelijke 
kansen en discriminatiebestrijding op de 
werkplek, consumptie, gezondheid en 
kwaliteit van het bestaan, zoals vraagstukken 
in verband met kinderen, cognitief 
hoogbegaafde kinderen, jeugd en 
handicaps;

Or. en

Motivering

Part 1: Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and companies
Part 2: In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.

Amendement ingediend door Patrizia Toia, Jean Marie Beaupuy

Amendement 414
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 
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geesteswetenschappen", onderdeel "Activiteiten", kopje "Belangrijke tendensen in de 
maatschappij en hun gevolgen", alinea 1, streepje 3 bis (nieuw)

– stedelijk bestuur, de ontwikkeling van 
innovatieve instrumenten, benaderingen en 
training om te zorgen voor een effectievere 
samenwerking tussen de diverse 
bestuurslagen en tussen actoren in de 
publieke en de particuliere sector bij het 
ontwikkelen van planningsprocessen voor 
steden en stedelijke gebieden; ongelijkheid 
ondanks economische ontwikkeling. 

Or. xm

Motivering

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe's socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 415
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Activiteiten", kopje "Belangrijke tendensen in de 
maatschappij en hun gevolgen", alinea 1, streepje 3 ter (nieuw)

– juridische en ethische aspecten van 
besluiten op het gebied van geneeskunde, 
biotechnologie en nanotechnologie.

Or. en

Motivering

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
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prime importance for the achievement of Europe's socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 416
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Activiteiten", kopje "Belangrijke tendensen in de 
maatschappij en hun gevolgen", alinea 1, streepje 3 quater en 3 quinquies (nieuw)

- stedelijke concurrentie: de rol van de 
Europese steden in mondiaal verband, 
plaatselijk beleid ter versterking van de 
cohesie.
- stedelijk onderzoek: gericht op de 
thematische (milieu, vervoer, sociaal,
economische, demografische 
veranderingen enz.) en ruimtelijke 
wisselwerkingen in de stad ten behoeve van 
de ontwikkeling van geïntegreerde en 
duurzame bestuursprocessen.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie voorziet niet in specifiek onderzoek op het gebied van de 
stadsontwikkeling, hoewel de meerderheid van de burgers van de EU in steden woont. De 
bedoeling van dit amendement is het herinvoeren van dit type onderzoek naar de stedelijke 
dimensie. Met het oog op de rellen van vorig jaar in de Franse voorsteden is het noodzakelijk 
dat ook dit type onderzoek binnen het kaderprogramma een plaats krijgt.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 417
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Activiteiten", kopje "Belangrijke tendensen in de 
maatschappij en hun gevolgen", alinea 1, streepje 3 sexies (nieuw)

- studies naar het effect van cultuur, 
cultureel erfgoed en creatieve en 
cultuurgerichte bedrijvigheid op de sociaal-
economische ontwikkeling en de 
arbeidsmarkt.

Or. en
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Motivering

De rol van de culturele omgeving is een belangrijke factor, die specifiek voor Europa is; de 
toegevoegde waarde die hiervan uitgaat moet diepgaand worden bestudeerd. 

Dit amendement komt in de plaats van amendement 1009 op het ontwerpverslag van Jerzy 
Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 418
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Activiteiten", kopje "Foresight-activiteiten", alinea 1, 
streepje 1

- breed opgezette sociaal-economische 
foresight voor een beperkt aantal cruciale 
uitdagingen en kansen voor de EU, waarbij 
onderwerpen als de toekomst en gevolgen 
van vergrijzing, migratie, globalisering van 
kennis, veranderingen inzake misdaad en 
grote risico's worden verkend;

- breed opgezette sociaal-economische 
foresight voor een beperkt aantal cruciale 
uitdagingen en kansen voor de EU, waarbij 
onderwerpen als de toekomst en gevolgen 
van vergrijzing, migratie, globalisering en 
verspreiding van kennis, veranderingen 
inzake misdaad en grote risico's worden 
verkend;

Or. en

Motivering

De mondialisering van de kennis maakt inzicht in de mechanismen van verspreiding van 
kennis van essentieel belang.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 419
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", onderdeel "Activiteiten", kopje "Foresight-activiteiten", alinea 1, 
streepje 4 bis (nieuw)

- Geesteswetenschappen: Taal, haar 
structuur en verwerving. Geschiedenis,
kunstgeschiedenis, geografie, 
aardwetenschappen, territoriale 
geschiedenis. Filosofie, cultuur- en 
godsdienstgeschiedenis.
Cultureel erfgoed in relatie tot de visuele 
kunsten, traditionele kunsten en 
ambachten, architectuur en steden.
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Or. es

Motivering

Volledige kennis van de oorsprong van het gemeenschappelijke "acquis" is geboden.

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler

Amendement 420
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", titel

9. Veiligheid en ruimtevaart. 9. Veiligheid 

Or. de

Motivering

Niettegenstaande de verbanden tussen veiligheid en ruimtevaart dienen deze twee 
onderwerpen als twee afzonderlijke prioriteiten te worden behandeld.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz and Caroline Lucas namens de 
fractie Groenen/EVA

Amendement 421
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel "Doelstelling", 

alinea 1

De technologieën en kennis ontwikkelen die 
nodig zijn voor het opbouwen van 
capaciteiten waarbij de nadruk op civiele 
toepassing ligt teneinde de burger te 
beschermen tegen dreigingen zoals 
terrorisme en criminaliteit, alsmede tegen de 
effecten van ongewilde incidenten zoals 
natuurrampen en industriële ongevallen; 
zorgen voor een optimaal en gecoördineerd 
gebruik van beschikbare en zich 
ontwikkelende technologieën ten behoeve 
van de Europese veiligheid met 
inachtneming van de fundamentele 
mensenrechten; de samenwerking tussen 
aanbieders en gebruikers van 
veiligheidsoplossingen stimuleren; door 
middel van deze activiteiten de 
technologische basis van de Europese 
beveiligingsindustrie versterken en 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
ervan verbeteren.

De technologieën en kennis ontwikkelen die 
nodig zijn voor het opbouwen van 
capaciteiten waarbij de nadruk op civiele 
toepassing ligt teneinde de burger te 
beschermen tegen dreigingen zoals 
terrorisme en criminaliteit, alsmede tegen de 
effecten van ongewilde incidenten zoals 
natuurrampen en industriële ongevallen; 
zorgen voor een optimaal en gecoördineerd 
gebruik van beschikbare en zich 
ontwikkelende technologieën ten behoeve 
van de Europese veiligheid met 
inachtneming van de fundamentele 
mensenrechten en de persoonlijke 
levenssfeer; onderkennen wat de 
beperkingen zijn van de rol van technologie 
bij de aanpak van terrorisme, criminaliteit 
en andere aspecten van veiligheid; zorgen 
voor proportionele uitgaven aan het 
onderzoek naar hun onderliggende 
oorzaken en mogelijke oplossingen; zorgen 
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dat de prioriteiten op dit gebied door 
publieke in plaats van commerciële 
belangen worden bepaald, waarbij alle 
uitgaven nauwgezet worden gecontroleerd 
door rekenplichtige organen zonder dat het 
bedrijfsleven oververtegenwoordigd is; de 
samenwerking tussen aanbieders en 
gebruikers van veiligheidsoplossingen voor 
de vreedzame beslechting van conflicten 
stimuleren; door middel van deze 
activiteiten de technologische basis van de 
Europese beveiligingsindustrie versterken en 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
ervan verbeteren.

Or. en

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Amendement 422
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel "Veiligheid", 

titel

9.1 Veiligheid Schrappen

Or. de

Motivering

Niettegenstaande de verbanden tussen veiligheid en ruimtevaart dienen deze twee 
onderwerpen als twee afzonderlijke prioriteiten te worden behandeld.

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Amendement 423
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel "Veiligheid", 

kopje "Benadering", alinea 2

Met activiteiten op het niveau van de 
Gemeenschap worden de vier 
veiligheidstaakgebieden bestreken, die zijn 
vastgesteld in reactie op specifieke, politiek 
uiterst belangrijke uitdagingen met een 
Europese toegevoegde waarde ten aanzien 
van de dreigingen en de potentiële 
veiligheidsincidenten, alsmede drie gebieden 

Met activiteiten op het niveau van de 
Gemeenschap worden de vier 
veiligheidstaakgebieden bestreken, die zijn 
vastgesteld in reactie op specifieke, politiek 
uiterst belangrijke uitdagingen met een 
Europese toegevoegde waarde ten aanzien 
van de dreigingen en de potentiële 
veiligheidsincidenten, alsmede drie gebieden 
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die voor alle sectoren van 
gemeenschappelijk belang zijn. Elk 
taakgebied omvat zes fasen, die qua timing 
en nadruk van elkaar verschillen. Deze zes 
fasen zijn: opsporing (incidentgerelateerd), 
preventie (dreiginggerelateerd), bescherming 
(doelgerelateerd), voorbereiding 
(actiegerelateerd), responsie 
(crisisgerelateerd) en herstel 
(gevolggerelateerd); zij beschrijven welke 
activiteiten in welke fase moeten 
plaatsvinden. In de eerste vier fasen staat het 
vermijden van incidenten en het verzachten 
van de potentiële negatieve effecten ervan 
centraal, terwijl de laatste twee betrekking 
hebben op het afrekenen met de crisissituatie 
en de gevolgen ervan op langere termijn.

die voor alle sectoren van 
gemeenschappelijk belang zijn. Aan 
specifieke geheimhoudingsvereisten moet 
worden voldaan, maar zonder de 
transparantie van de onderzoeksresultaten 
onnodig in te perken. Daartoe dient te 
worden bepaald op welke gebieden 
transparantie van de onderzoeksresultaten 
reeds nu mogelijk is. Elk taakgebied omvat 
zes fasen, die qua timing en nadruk van 
elkaar verschillen. Deze zes fasen zijn: 
opsporing (incidentgerelateerd), preventie 
(dreiginggerelateerd), bescherming 
(doelgerelateerd), voorbereiding 
(actiegerelateerd), responsie 
(crisisgerelateerd) en herstel 
(gevolggerelateerd); zij beschrijven welke 
activiteiten in welke fase moeten 
plaatsvinden. In de eerste vier fasen staat het 
vermijden van incidenten en het verzachten 
van de potentiële negatieve effecten ervan 
centraal, terwijl de laatste twee betrekking 
hebben op het afrekenen met de crisissituatie 
en de gevolgen ervan op langere termijn.

Or. de

Motivering

In haar ontwerpvoorstel voor het programma "Samenwerking" stelt de Commissie: "Teneinde 
de verspreiding en het gebruik van de onderzoeksresultaten te bevorderen zal de verbreiding 
van kennis en de overdracht van resultaten, ook aan beleidsmakers, op alle gebieden worden 
gesteund." In een voetnoot wordt nog opgemerkt: "In sommige gevallen kunnen conform de 
regels voor deelname en verspreiding bepaalde beperkingen gelden voor 
veiligheidsonderzoek". Dit amendement beoogt rekening te houden met de specifieke vereisten 
van het veiligheidsonderzoek. Met de aanname van dit amendement zou het Parlement het 
reeds geformuleerde standpunt bevestigen.

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Amendement 424
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel "Veiligheid", 

kopje "Benadering", alinea 6

De rol van kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO's) bij de activiteiten 
wordt even sterk aangemoedigd als die van 
de autoriteiten en organisaties die met de 

De rol van kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO's) bij de activiteiten 
wordt even sterk aangemoedigd als die van 
de autoriteiten en organisaties die met de 
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veiligheid van de bevolking zijn belast. De 
door de Europese Adviesraad voor 
veiligheidsonderzoek (ESRAB) opgestelde 
onderzoekagenda voor de langere termijn zal 
houvast bieden bij de vaststelling van de 
inhoud en opzet van het onderzoek op dit 
terrein.

veiligheid van de bevolking zijn belast. 
Hierbij dienen in de definitie van KMO's 
voor wat betreft het veiligheidsonderzoek de 
personeels- en omzetcriteria te worden 
aangepast, dan wel dienen ook 
ondernemingen als KMO's te worden 
aangemerkt wanneer sprake is van eenheid 
van eigendom, aansprakelijkheid, leiding, 
risico en verantwoordelijkheid voor de 
leiding van de onderneming. De door de 
Europese Adviesraad voor 
veiligheidsonderzoek (ESRAB) opgestelde 
onderzoekagenda voor de langere termijn zal 
houvast bieden bij de vaststelling van de 
inhoud en opzet van het onderzoek op dit 
terrein.

Or. de

Motivering

Terwijl de vele sectoren van de economie zodanig gestructureerd zijn dat de KMO's – in de 
zin van de Europese definitie – de drijvende kracht achter innovatie en concurrentievermogen 
zijn, is het terrein van de veiligheid hierop een uitzondering. Op dit gebied zijn ook bedrijven 
waarvan de activiteiten zich veelal niet beperken tot het veiligheidsonderzoek, en die dus niet 
onder de Europese definitie van KMO's vallen - deels als gevolg van het niet voltooid zijn van 
de interne markt en van beperkte mededinging – onmisbaar om tot innovatie te komen. Met de 
structuur van deze sector moet rekening gehouden worden. 

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz and Caroline Lucas namens de 
fractie Groenen/EVA

Amendement 425
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel "Veiligheid", 

kopje "Activiteiten", opsommingsteken 1

- Bescherming tegen terrorisme en misdaad: 
De activiteiten zullen zich concentreren op 
de dreigingsaspecten van potentiële 
incidenten, zoals daders, de door hen 
gebruikte apparatuur en hulpmiddelen, en 
hun aanvalsmechanismen. Voor dit 
taakgebied zijn allerlei capaciteiten nodig, 
waarvan een groot deel vooral verband 
houdt met de fasen "opsporing", "preventie" 
en "voorbereiding" en "responsie". Het is 
zowel de bedoeling incidenten te voorkomen 
als de mogelijke gevolgen ervan te 

- Bescherming tegen terrorisme en misdaad: 
De activiteiten zullen zich concentreren op 
de dreigingsaspecten van potentiële 
incidenten, zoals daders, de door hen 
gebruikte apparatuur en hulpmiddelen, en 
hun aanvalsmechanismen. Voor dit 
taakgebied zijn allerlei capaciteiten nodig, 
waarvan een groot deel vooral verband 
houdt met de fasen "opsporing", "preventie" 
en "voorbereiding" en "responsie". Het is 
zowel de bedoeling incidenten te voorkomen 
als de mogelijke gevolgen ervan te 



PE 374.414v01-00 78/94 AM\619004NL.doc

NL

verzachten. Om de vereiste capaciteiten te 
verwerven zal de nadruk worden gelegd op 
zaken zoals: dreiging (b.v. chemische, 
biologische, radioactieve en nucleaire 
dreiging), kennis (b.v. het verzamelen, 
opslaan, benutten en delen van inlichtingen; 
alarmering), opsporen (b.v. van gevaarlijke
stoffen, personen of groepen, verdacht 
gedrag), identificatie (b.v. van personen, 
aard en hoeveelheid van de stoffen), 
preventie (b.v. controle op toegang en 
bewegingen, met betrekking tot financiële 
bronnen, controle op financiële structuren), 
bereidheid (b.v. risicoanalyse; controle op 
doelbewuste introductie van biologische en 
chemische stoffen; beoordeling van de 
niveaus van de strategische reserves zoals 
mankracht, vaardigheden, uitrusting, 
verbruiksgoederen; met betrekking tot 
grootschalige gebeurtenissen, enz.), 
neutralisering en inperking van de gevolgen 
van terroristische aanvallen en criminaliteit, 
dataverwerking ten behoeve van 
rechtshandhaving.

verzachten. Om de vereiste capaciteiten te 
verwerven zal de nadruk worden gelegd op 
zaken zoals: dreiging (b.v. chemische, 
biologische, radioactieve en nucleaire 
dreiging), kennis (b.v. het verzamelen, 
opslaan, benutten en delen van inlichtingen; 
alarmering), opsporen (b.v. van gevaarlijke 
stoffen, personen of groepen, verdacht 
gedrag), identificatie (b.v. van personen, 
aard en hoeveelheid van de stoffen), 
preventie (b.v. controle op toegang en 
bewegingen, met betrekking tot financiële 
bronnen, controle op financiële structuren), 
bereidheid (b.v. risicoanalyse; controle op 
doelbewuste introductie van biologische en 
chemische stoffen; beoordeling van de 
niveaus van de strategische reserves zoals 
mankracht, vaardigheden, uitrusting, 
verbruiksgoederen; met betrekking tot 
grootschalige gebeurtenissen, enz.), 
neutralisering en inperking van de gevolgen 
van terroristische aanvallen en criminaliteit, 
dataverwerking ten behoeve van 
rechtshandhaving, vredesstudies en 
onderzoek op het gebied van vreedzame 
voorkoming en oplossing van conflicten.

Or. en

Motivering

Het KP richt zich ook op het ondersteunen van het EU-beleid.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 426
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel "Veiligheid", 

kopje "Activiteiten", opsommingsteken 3

- Veiligheid van de grenzen: De activiteiten 
zullen betrekking hebben op twee soorten 
problemen: (georganiseerde of onvoorziene) 
toeganggerelateerde veiligheidsproblemen 
aan de EU-grenzen, die als buitenrand voor 
de bescherming van het EU-grondgebied 
("groene" en "blauwe" grenzen) fungeren, en 
grenstoegangspunten die tot de 

- Veiligheid van de grenzen: De activiteiten 
zullen betrekking hebben op twee soorten 
problemen: (georganiseerde of onvoorziene) 
toeganggerelateerde veiligheidsproblemen 
aan de EU-grenzen, die als buitenrand voor 
de bescherming van het EU-grondgebied 
("groene" en "blauwe" grenzen) fungeren, en 
grenstoegangspunten die tot de 
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(vervoers)infrastructuur behoren en derhalve 
potentiële veiligheidsrisico's opleveren. 
Voor dit taakgebied zijn allerlei capaciteiten 
nodig, waarvan een groot deel vooral 
verband houdt met de fasen "opsporing", 
"preventie" en "bescherming". Het is zowel 
de bedoeling incidenten te voorkomen als de 
mogelijke gevolgen ervan te verzachten. Om 
de vereiste capaciteiten te verwerven zal de 
nadruk worden gelegd op zaken zoals: 
verhoging van de doeltreffendheid en 
efficiëntie van alle veiligheidsrelevante 
systemen, apparatuur, gereedschappen en 
processen die bij de grensovergangen 
worden gebruikt (b.v. identificatie van 
inreizende personen, niet-invasieve 
opsporing van personen en goederen, het 
traceren van stoffen, monsterneming, 
teledetectie waaronder data-acquisitie en -
analyse, enz.); verhoging van de veiligheid 
van de land- en zeegrenzen van Europa (b.v. 
door niet-invasieve en onderwaterdetectie 
van voertuigen, het traceren van voertuigen,
ruimtelijke herkenning waaronder data-
acquisitie en analyse, bewaking, operaties op 
afstand, enz.); analyse en beheer van 
(illegale) migratiestromen.

(vervoers)infrastructuur behoren en derhalve 
potentiële veiligheidsrisico's opleveren. 
Voor dit taakgebied zijn allerlei capaciteiten 
nodig, waarvan een groot deel vooral 
verband houdt met de fasen "opsporing", 
"preventie" en "bescherming". Het is zowel 
de bedoeling incidenten te voorkomen als de 
mogelijke gevolgen ervan te verzachten. Om 
de vereiste capaciteiten te verwerven zal de 
nadruk worden gelegd op zaken zoals: 
verhoging van de doeltreffendheid en 
efficiëntie van alle veiligheidsrelevante 
systemen, apparatuur, gereedschappen en 
processen die bij de grensovergangen 
worden gebruikt (b.v. identificatie van 
inreizende personen, niet-invasieve 
opsporing van personen en goederen, het 
traceren van stoffen, monsterneming, 
teledetectie waaronder data-acquisitie en -
analyse, enz.); verhoging van de veiligheid 
van de land- en zeegrenzen van Europa (b.v. 
door niet-invasieve en onderwaterdetectie 
van voertuigen en vaartuigen, het traceren 
van voertuigen en vaartuigen, ruimtelijke 
herkenning waaronder data-acquisitie en 
analyse, bewaking, waarschuwings- en 
alarmeringssystemen tegen schendingen 
van landgrenzen, territoriale wateren en 
luchtruim, operaties op afstand, enz.); 
analyse en beheer van (illegale) 
migratiestromen.

Or. en

Motivering

Om van de grenzen van de EU een buitenrand voor de bescherming van het EU-grondgebied 
te maken, heeft de EU behoefte aan O&O op veiligheidsgebied om alle mogelijke soorten 
schendingen van deze grenzen te kunnen traceren om zo de operationele capaciteit op te 
bouwen om de openbare instanties en de burgermaatschappij snel te kunnen waarschuwen en 
alarmeren.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni 
De Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Amendement 427
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel "Veiligheid", 
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kopje "Benadering", alinea 6 bis (nieuw)

Beoordelen van en toezicht houden op de
internationale verplichtingen met 
betrekking tot Europa buiten de Europese 
grenzen.

Or. en

Motivering

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies 
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 
commitments (see chapter 6 "Environment") as well as economic agreements require that 
third parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, 
and in support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and 
often rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research 
that would help develop future independent European monitoring capabilities.

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 428
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel 

"Ruimtevaart", opsommingsteken 1, streepje 1, alinea 1

Het doel is passende, op satellieten 
gebaseerde systemen voor bewaking en 
vroegtijdige alarmering te ontwikkelen in de 
vorm van unieke en wereldwijd beschikbare 
databronnen en de evolutie in de toepassing 
daarvan in de praktijk te consolideren en 
stimuleren. Dit programma dient ook de 
ontwikkeling te ondersteunen van 
operationele GMES-diensten, die 
besluitvormers in staat stellen beter te 
anticiperen op crisissituaties en op 
problemen in verband met het beheer van 
het milieu en de veiligheid te anticiperen en 
de gevolgen ervan te verzachten. De 
onderzoekactiviteiten dienen vooral een 
bijdrage te leveren tot de optimale benutting 
van GMES-data die vanuit de ruimte zijn 
verzameld en deze met data van andere 
observatiesystemen tot complexe producten 
te combineren die informatie en 
gepersonaliseerde diensten aan 
eindgebruikers moeten leveren door middel 

Het doel is passende, op satellieten 
gebaseerde systemen voor bewaking en 
vroegtijdige alarmering te ontwikkelen, met 
inbegrip van systemen die de veiligheid van 
de burgers beschermen, in de vorm van 
unieke en wereldwijd beschikbare
databronnen en de evolutie in de toepassing 
daarvan in de praktijk te consolideren en 
stimuleren. Dit programma dient ook de 
ontwikkeling te ondersteunen van 
operationele GMES-diensten, die 
besluitvormers in staat stellen beter te 
anticiperen op crisissituaties en op 
problemen in verband met het beheer van 
het milieu, de veiligheid en het beheer van 
natuurrampen te anticiperen en de gevolgen 
ervan te verzachten. De 
onderzoekactiviteiten dienen vooral een 
bijdrage te leveren tot de optimale benutting 
van GMES-data die vanuit de ruimte zijn 
verzameld en deze met data van andere 
observatiesystemen tot complexe producten 
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van efficiënte data-integratie en doeltreffend 
informatiebeheer. De onderzoekactiviteiten 
dienen tevens bij te dragen tot de verbetering 
van de bewakingstechnieken en de 
bijbehorende instrumentatietechnologie, 
waar nodig tot de ontwikkeling van nieuwe 
in de ruimte gestationeerde systemen of een 
betere interoperabiliteit van de bestaande, 
alsmede tot het gebruik ervan in 
(pre)operationele diensten waarmee aan 
specifieke soorten verzoeken tegemoet kan 
worden gekomen.

te combineren die informatie en 
gepersonaliseerde diensten aan 
eindgebruikers moeten leveren door middel 
van efficiënte data-integratie en doeltreffend 
informatiebeheer. Andere 
satelliettechnologieën zoals communicatie 
en navigatie zullen indien noodzakelijk in 
de ontwikkeling van de GMES-diensten 
worden geïntegreerd. De 
onderzoekactiviteiten dienen tevens bij te 
dragen tot de verbetering van de
bewakingstechnieken en de bijbehorende 
instrumentatietechnologie, waar nodig tot de 
ontwikkeling van nieuwe in de ruimte 
gestationeerde systemen of een betere 
interoperabiliteit van de bestaande, alsmede 
tot het gebruik ervan in (pre)operationele 
diensten waarmee aan specifieke soorten 
verzoeken tegemoet kan worden gekomen.

Or. es

Motivering

Uitbreiding van het oude amendement 171.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 429
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel 

"Ruimtevaart", opsommingsteken 1, streepje 1, alinea 1

Het doel is passende, op satellieten 
gebaseerde systemen voor bewaking en 
vroegtijdige alarmering te ontwikkelen in de 
vorm van unieke en wereldwijd beschikbare 
databronnen en de evolutie in de toepassing 
daarvan in de praktijk te consolideren en 
stimuleren. Dit programma dient ook de 
ontwikkeling te ondersteunen van 
operationele GMES-diensten, die 
besluitvormers in staat stellen beter te 
anticiperen op crisissituaties en op 
problemen in verband met het beheer van 
het milieu en de veiligheid te anticiperen en 
de gevolgen ervan te verzachten. De 
onderzoekactiviteiten dienen vooral een 
bijdrage te leveren tot de optimale benutting 
van GMES-data die vanuit de ruimte zijn 

Het doel is passende, op satellieten 
gebaseerde systemen voor bewaking en 
vroegtijdige alarmering te ontwikkelen in de 
vorm van unieke en wereldwijd beschikbare 
databronnen en de evolutie in de toepassing 
daarvan in de praktijk te consolideren en 
stimuleren. Dit programma dient ook de 
ontwikkeling te ondersteunen van 
operationele GMES-diensten, die 
besluitvormers in staat stellen beter te 
anticiperen op crisissituaties en op 
problemen in verband met het beheer van 
het milieu en de veiligheid te anticiperen en 
de gevolgen ervan te verzachten. De 
onderzoekactiviteiten dienen vooral een 
bijdrage te leveren tot de optimale benutting 
van GMES-data die vanuit de ruimte zijn 
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verzameld en deze met data van andere 
observatiesystemen tot complexe producten 
te combineren die informatie en 
gepersonaliseerde diensten aan 
eindgebruikers moeten leveren door middel 
van efficiënte data-integratie en doeltreffend 
informatiebeheer. De onderzoekactiviteiten 
dienen tevens bij te dragen tot de verbetering 
van de bewakingstechnieken en de 
bijbehorende instrumentatietechnologie, 
waar nodig tot de ontwikkeling van nieuwe 
in de ruimte gestationeerde systemen of een 
betere interoperabiliteit van de bestaande, 
alsmede tot het gebruik ervan in 
(pre)operationele diensten waarmee aan 
specifieke soorten verzoeken tegemoet kan 
worden gekomen.

verzameld en deze met data van andere 
observatiesystemen tot complexe producten 
te combineren die informatie en 
gepersonaliseerde diensten aan 
eindgebruikers moeten leveren door middel 
van efficiënte data-integratie en doeltreffend 
informatiebeheer. De onderzoekactiviteiten 
dienen tevens bij te dragen tot de verbetering 
van de bewakingstechnieken en de 
bijbehorende instrumentatietechnologie, 
waar nodig tot de ontwikkeling van nieuwe 
in de ruimte gestationeerde systemen of een 
betere interoperabiliteit van de bestaande, 
alsmede tot het gebruik ervan in 
(pre)operationele diensten waarmee aan 
specifieke soorten verzoeken tegemoet kan 
worden gekomen. Het onderzoek moet de 
ontwikkeling ondersteunen van duurzame 
systemen in de ruimte, in de lucht of op de 
grond voor: aardobservatie en crisisbeheer
met frequente beelden met hoge resolutie 
voor belangrijke zones, met inbegrip van 
kwetsbare, stedelijke of zich snel 
ontwikkelende zones; voor risicopreventie 
en risicobeheersing en alle soorten 
noodsituaties, waarbij de convergentie met 
niet in de ruimte gestationeerde systemen 
wordt verbeterd.

Or. en

Motivering

Dit amendement benadrukt opnieuw het belang van toezicht in situ van het landoppervlak
voor het beheer van milieu en veiligheid, en de noodzaak hiervan voor diverse diensten die 
een zeer hoge resolutie vereisen (zoals stadskartering) en die zich buiten het bereik van de
satellietbeelden bevinden. Ook wordt het belang benadrukt van de monitoring-component van 
GMES. 

Dit amendement komt in de plaats van de amendementen 1048 en 1049 op het ontwerpverslag 
van Jerzy Buzek over het zevende kaderprogramma.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Umberto 
Guidoni, Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Amendement 430
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel 

"Ruimtevaart", opsommingsteken 1, streepje 2, alinea 1 bis (nieuw)
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Gezien het steeds mondialere karakter van 
de GMES-gerelateerde 
veiligheidsbehoeften en -vereisten en het 
huidige gebruik van gegevens die
afhankelijk kunnen zijn van buiten-
Europese systemen, zullen aanvullende 
haalbaarheidsonderzoeken en 
demonstratieprojecten moeten worden 
uitgevoerd op het terrein van de mondiale 
geopolitiek, dat ook de veiligheid omvat, 
vergelijkbaar met de milieugeoriënteerde 
internationale initiatieven waarin de EU en 
ESA sinds 2003 participeren. De 
vergelijkbare internationale regelingen die 
in dit verband bereikt zijn met de 
positionerings- en tijdoplossingen van 
Galileo, GPS en GLONASS, zijn 
bemoedigende precedenten.

Or. en

Motivering

De behoefte aan een GEO-achtig internationaal initiatief voor veiligheid en ruimtevaart nam 
een centrale plaats in binnen het SPASEC-verslag, waar burgers en militairen zich voor het 
eerst in een gemeenschappelijk project verenigden. Een dergelijk initiatief zal een ideaal 
platform zijn om de opkomende veiligheidsproblemen te verkennen en op te lossen voordat ze 
op politiek niveau aan de oppervlakte komen. Op deze wijze kunnen mogelijk de Galileo- of 
GPS-achtige confrontaties van de voorbije jaren worden voorkomen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 431
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel 

"Ruimtevaart", kopje "Activiteiten", opsommingsteken 1, streepje 3

Het doel is de ondersteuning van innovatieve 
satellietcommunicatietoepassingen en -
diensten, naadloos geïntegreerd in de 
wereldwijde elektronische 
communicatienetwerken, voor burgers en 
bedrijven in toepassingssectoren zoals 
civiele bescherming, beveiliging, digitale 
overheid, telegeneeskunde, 
afstandsonderwijs, opsporing en redding, 
toerisme en recreatie, persoonlijke navigatie, 
wagenparkbeheer, landbouw en bosbouw. 

Het doel is de ondersteuning van innovatieve 
satellietcommunicatietoepassingen en -
diensten, naadloos geïntegreerd in de 
wereldwijde elektronische 
communicatienetwerken, voor burgers en 
bedrijven in toepassingssectoren zoals 
civiele bescherming, beveiliging, digitale 
overheid, digitale omroep, telegeneeskunde, 
afstandsonderwijs, opsporing en redding, 
toerisme en recreatie, persoonlijke navigatie, 
wagenparkbeheer, landbouw en bosbouw. 
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De nadruk bij het onderzoek zal komen te 
liggen op de ontwikkeling van nieuwe 
toepassingen en demonstratiemissies en pre-
operationele systemen voor situaties waarin 
met satellietcommunicatie efficiënt op de 
behoeften kan worden ingespeeld.

De nadruk bij het onderzoek zal komen te 
liggen op de ontwikkeling van nieuwe 
toepassingen en demonstratiemissies en pre-
operationele systemen voor situaties waarin 
met satellietcommunicatie efficiënt op de 
behoeften kan worden ingespeeld.

Or. en

Motivering

Communicatiediensten per satelliet kunnen tot 2012 een grote bijdrage leveren aan de 
Europese digitale overstap, als een van de alternatieve omroepmodaliteiten naast 
kabeltelevisie en ADSL-lijnen. Ze kunnen daarmee een belangrijke rol vervullen voor het 
verkleinen van de digitale kloof tussen de verschillende Europese landen en regio's, met name 
door het uitzenden van digitale televisie en radio in bergachtige gebieden of op eilanden.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 432
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel 
"Ruimtevaart", kopje "Activiteiten", opsommingsteken 2, streepje 1 bis (nieuw)

- ontwikkeling van technologieën ter 
vermindering van de milieu-effecten van in 
de ruimte gestationeerde diensten.

Or. en

Motivering

De intensivering van het ruimtevaartbeleid werpt de vraag op van de vervuiling van de 
ruimte: de kaart met zwevende overblijfselen is nu reeds omvangrijk en heeft al een aantal 
ongevallen veroorzaakt. Er is onderzoek nodig om te kunnen waarborgen dat objecten die in 
de ruimte worden gebracht ook kunnen worden geneutraliseerd. Ook verbruikt het 
ruimtevervoer zeer veel energie.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz namens de fractie Groenen/EVA

Amendement 433
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel 

"Ruimtevaart", opsommingsteken 3, streepje 1, alinea 1

De algemene doelstelling is het verhogen 
van het concurrentievermogen van de 
Europese sector ruimtevaarttechnologie in 

De algemene doelstelling is het verhogen 
van het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de Europese sector 
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brede zin. ruimtevaarttechnologie in brede zin.

Or. en

Motivering

De intensivering van het ruimtevaartbeleid werpt de vraag op van de duurzaamheid en de 
milieueffecten.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 434
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel 

"Ruimtevaart", opsommingsteken 3, streepje 1, alinea 2

Meer in het bijzonder zou met bepaalde 
onderzoekactiviteiten een bijdrage kunnen 
worden geleverd aan: de beoordeling van de 
langetermijnbehoeften; systeemstudies 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
behoeften van de eindgebruikers; 
technologisch basisonderzoek voor de 
volgende generatie draagraketten.

Meer in het bijzonder zou met bepaalde 
onderzoekactiviteiten een bijdrage kunnen 
worden geleverd aan: de beoordeling van de 
langetermijnbehoeften; systeemstudies 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
behoeften van de eindgebruikers; 
technologisch basisonderzoek voor de 
volgende generatie draagraketten. Het 
onderzoek zou ook kunnen bijdragen aan 
de ontwikkeling van technologieën voor 
onderhoud in de ruimte, ter vermindering 
van de kosten van ruimte-installaties door 
hun operationele reikwijdte, 
beschikbaarheid en onderhoudstechnische 
voorwaarden te verbeteren, evenals de 
benodigde tijd voor de noodzakelijke 
gegevensverwerving door deze installaties.

Or. en

Motivering

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe's capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

This amendment replaces the AM 1054 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th 
Framework Programme.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 435
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel 

"Ruimtevaart", kopje "Activiteiten"opsommingsteken 3, streepje 1, alinea 2 bis (nieuw)

Het onderzoek zou ook kunnen bijdragen 
aan de ontwikkeling van technologieën 
voor onderhoud in de ruimte, ter 
vermindering van de kosten van ruimte-
installaties door hun operationele 
reikwijdte, beschikbaarheid en 
onderhoudstechnische voorwaarden te 
verbeteren, evenals de benodigde tijd voor 
de noodzakelijke gegevensverwerving door 
deze installaties.

Or. en

Motivering

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe's capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

Amendement ingediend door Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni 
De Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Amendement 436
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel 

"Ruimtevaart", kopje "Reactie op opkomende behoeften en onvoorziene beleidsbehoeften"

Onderzoek naar nieuwe behoeften zal in de 
sector ruimtevaartonderzoek nieuwe 
innovatieve oplossingen voor technologische 
ontwikkelingen mogelijk maken en op 
andere gebieden tot aanpassingen en 
toepassingen kunnen leiden (b.v. beheer van 
hulpbronnen, biologische processen en 
nieuwe materialen). Bij het onderzoek dat 
plaatsvindt om te voldoen aan onvoorziene 
beleidsbehoeften, zullen onderwerpen aan 
bod komen zoals het leveren van 
oplossingen op basis van 
ruimtevaarttechnologie ter ondersteuning 

Onderzoek naar nieuwe behoeften zal in de 
sector ruimtevaartonderzoek nieuwe 
innovatieve oplossingen voor technologische 
ontwikkelingen mogelijk maken en op 
andere gebieden tot aanpassingen en
toepassingen kunnen leiden (b.v. beheer van 
hulpbronnen, biologische processen en 
nieuwe materialen). Bij het onderzoek dat 
plaatsvindt om te voldoen aan onvoorziene 
beleidsbehoeften, zullen onderwerpen aan 
bod komen zoals het leveren van 
oplossingen op basis van 
ruimtevaarttechnologie ter ondersteuning 
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van ontwikkelingslanden en de ontwikkeling 
van nieuwe teledetectietechnieken en 
satellietcommunicatiehulpmiddelen en -
methoden die relevant zijn voor het beleid 
van de Gemeenschap en die bijdragen tot 
sociale inclusie. 

van ontwikkelingslanden en de ontwikkeling 
van nieuwe teledetectietechnieken en 
satellietcommunicatiehulpmiddelen en -
methoden die relevant zijn voor het beleid 
van de Gemeenschap en die bijdragen tot 
sociale inclusie. Bijzondere aandacht zal 
daarbij uitgaan naar onderzoek dat zich 
richt op het verbeteren van de 
ruimtecomponent van monitoringsystemen 
voor kritische infrastructuren, zoals: 
telecommunicatienetwerken, land- en 
zeevervoer, energie-infrastructuren en 
toepassingen op Europese netwerken, 
voornamelijk buiten de grenzen van 
Europa.

Or. en

Motivering

Het onderzoek naar de veiligheid van kritische infrastructuren is verre van afdoende, en dat 
in een tijd dat die infrastructuren over de hele wereld zwaar overbelast zijn. Steeds vaker 
worden bijvoorbeeld strategische besluiten over de Europese energievoorziening pas 
genomen na zeer uitvoerig rekening te hebben gehouden met de behoeften en eisen op 
veiligheidsgebied. Daarom is het dringend nodig dat het onderzoek op dit gebied, met name 
wat betreft de ruimtevaartcomponent, wordt uitgebreid.

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Amendement 437
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel 9 bis (nieuw)

9bis. Ruimtevaart

Or. de

Motivering

Niettegenstaande de verbanden tussen veiligheid en ruimtevaart dienen deze twee 
onderwerpen als twee afzonderlijke prioriteiten te worden behandeld.

Amendement ingediend door Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Amendement 438
Bijlage I, onderdeel "Thema's", subtitel "Veiligheid en ruimtevaart", onderdeel "Ruimtevaart"
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9.2 Ruimtevaart 10. Ruimtevaart

Or. de

Motivering

Niettegenstaande de verbanden tussen veiligheid en ruimtevaart dienen deze twee 
onderwerpen als twee afzonderlijke prioriteiten te worden behandeld.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo 
Lavarra

Amendement 439
Bijlage II, tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Gezondheid 8 317
Voeding, landbouw en biotechnologie 2 455
Informatie- en communicatietechnologieën 12 670
Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 

productietechnologieën
4 832

Energie 2 931
Milieu (inclusief klimaatverandering) 2 535
Vervoer (inclusief luchtvaart) 5 940
Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen; 792
Veiligheid en ruimtevaart 3 960

TOTAAL 44 432

Amendementen van het Parlement

Gezondheid 8 317
Voeding, landbouw en biotechnologie 2 455
Informatie- en communicatietechnologieën 11 670
Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 

productietechnologieën
4 832

Energie 3 931
Milieu (inclusief klimaatverandering) 2 535
Vervoer (inclusief luchtvaart) 5 940
Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen; 792
Veiligheid en ruimtevaart 3 960

TOTAAL 44 432

Or. en
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Motivering

Het budget voor ICT lijkt te hoog. Voorgesteld wordt een deel van de middelen over te 
brengen naar het onderdeel energie. De overgebrachte middelen kunnen worden ingezet voor 
gemeenschappelijke onderzoeksprojecten (onderzoekscentra en nutsbedrijven) op het gebied 
van ICT-systemen voor de integratie van gedistribueerde opwekking en hernieuwbare 
energiebronnen in distributienetten (zoals actief netbeheer).

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 440
Bijlage II, tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Gezondheid 8 317
Voeding, landbouw en biotechnologie 2 455
Informatie- en communicatietechnologieën 12 670
Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 

productietechnologieën
4 832

Energie 2 931
Milieu (inclusief klimaatverandering) 2 535
Vervoer (inclusief luchtvaart) 5 940
Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen; 792
Veiligheid en ruimtevaart 3 960

TOTAAL 44 432

Amendementen van het Parlement

Gezondheid 9 067
Voeding, landbouw en biotechnologie 2 455
Informatie- en communicatietechnologieën 10 720
Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 

productietechnologieën
4 832

Energie 3 431
Milieu (inclusief klimaatverandering) 3 035
Vervoer (inclusief luchtvaart) 5 940
Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen; 992
Veiligheid en ruimtevaart 3 960

TOTAAL 44 432

Or. es
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 441
Bijlage III, onderdeel "Gezamenlijke technologie-initiatieven", alinea 1

De onderzoeksgebieden voor een eerste 
pakket gezamenlijke technologie-initiatieven 
worden hieronder aangewezen op basis van 
de criteria in bijlage I. Deze gezamenlijke 
technologie-initiatieven pakken een 
uiteenlopende reeks uitdagingen aan. 
Derhalve moeten structuren per geval 
worden ontworpen zodat deze op de 
specifieke kenmerken van het 
onderzoeksgebied in kwestie zijn 
toegesneden. In elk geval wordt een 
specifieke structuur vastgesteld ten behoeve 
van de uitvoering van de overeengekomen 
onderzoeksagenda van het gezamenlijk 
technologie-initiatief, het bijeenbrengen van 
de nodige publieke en private investeringen 
en de coördinatie van de Europese 
inspanningen. De Commissie verleent een 
bedrag voor de uitvoering van de 
onderzoeksagenda op basis van 
afzonderlijke voorstellen (bv. op basis van 
artikel 171 van het Verdrag). Mogelijk 
worden op basis van in bijlage I 
gespecificeerde criteria nog andere 
gezamenlijke technologie-initiatieven 
aangewezen en tijdens de uitvoering van het 
zevende kaderprogramma voorgesteld.

De onderzoeksgebieden voor een eerste 
pakket gezamenlijke technologie-initiatieven 
worden hieronder aangewezen op basis van 
de criteria in bijlage I. Deze gezamenlijke 
technologie-initiatieven pakken een 
uiteenlopende reeks uitdagingen aan. 
Derhalve moeten structuren per geval 
worden ontworpen zodat deze op de 
specifieke kenmerken van het 
onderzoeksgebied in kwestie zijn 
toegesneden. In elk geval wordt een 
specifieke structuur vastgesteld ten behoeve 
van de uitvoering van de overeengekomen 
onderzoeksagenda van het gezamenlijk 
technologie-initiatief, het bijeenbrengen van 
de nodige publieke en private investeringen 
en de coördinatie van de Europese 
inspanningen. De Commissie verleent een 
bedrag voor de uitvoering van de 
onderzoeksagenda op basis van 
afzonderlijke voorstellen (bv. op basis van 
artikel 171 van het Verdrag). Mogelijk 
worden op basis van in bijlage I 
gespecificeerde criteria nog andere 
gezamenlijke technologie-initiatieven 
aangewezen, bijvoorbeeld op het gebied van 
elektriciteitsopwekking met nulemissie, 
hernieuwbare energie en bouw, en tijdens 
de uitvoering van het zevende 
kaderprogramma voorgesteld.

Or. en

Motivering

Deze gebieden zijn van cruciaal belang en hebben een gigantisch potentieel; op grond van de 
toelichting bij het Commissievoorstel moeten ze dan ook in de tekst van het besluit worden 
genoemd.

Meer specifiek heeft het bouwplatform zijn grote potentieel bewezen door bij te dragen aan 
een geringer energieverbruik, hogere kwaliteit, lagere kosten, grotere veiligheid en minder 
gezondheidsrisico's voor de mens, naast de bijdrage aan het concurrentievermogen van de 
Europese economie.
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Amendement ingediend door Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia 
Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Amendement 442
Bijlage III, onderdeel "Gezamenlijke technologie-initiatieven", opsommingsteken 5, alinea 1

Europa moet een vooraanstaande positie 
blijven innemen in de sleuteltechnologieën 
wil het in de toekomst een duurzame, 
innovatieve en concurrerende luchtvaart- en 
luchtvervoersindustrie hebben. Aangezien 
het hier om een OTO-intensieve industrie 
gaat, is het bestaande concurrentievermogen 
van de Europese luchtvaart- en 
luchtvervoersondernemingen op de 
wereldmarkten decennialang door middel 
van aanzienlijke particuliere 
onderzoeksinvesteringen (doorgaans 13-15% 
van de omzet) opgebouwd. Gezien de 
specificiteit van de sector hangen nieuwe 
ontwikkelingen vaak af van effectieve 
samenwerking tussen de publieke en privé-
sector. 

Europa moet een vooraanstaande positie 
blijven innemen in de sleuteltechnologieën 
wil het in de toekomst een duurzame, 
innovatieve en concurrerende luchtvaart- en 
luchtvervoersindustrie hebben. Met name de 
ontwikkeling van groene technologieën is 
essentieel voor het waarborgen van het 
concurrentievermogen van de sector als 
geheel (met inbegrip van rotorvliegtuigen 
en regionale vliegtuigen). Aangezien het 
hier om een OTO-intensieve industrie gaat, 
is het bestaande concurrentievermogen van 
de Europese luchtvaart- en 
luchtvervoersondernemingen op de 
wereldmarkten decennialang door middel 
van aanzienlijke particuliere 
onderzoeksinvesteringen (doorgaans 13-15% 
van de omzet) opgebouwd. Gezien de 
specificiteit van de sector hangen nieuwe 
ontwikkelingen vaak af van effectieve 
samenwerking tussen de publieke en privé-
sector. 

Or. en

Motivering

De vergroening van het luchtvervoer is een centrale technologische prioriteit voor de gehele 
luchtvervoersbranche, waartoe ook rotorvliegtuigen en regionale vliegtuigen behoren.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 443
Bijlage III, onderdeel "Gezamenlijke technologie-initiatieven", opsommingsteken 5, alinea 1

Europa moet een vooraanstaande positie 
blijven innemen in de sleuteltechnologieën 
wil het in de toekomst een duurzame, 
innovatieve en concurrerende luchtvaart- en 
luchtvervoersindustrie hebben. Aangezien 

Europa moet een vooraanstaande positie 
blijven innemen in de sleuteltechnologieën 
wil het in de toekomst een duurzame, 
innovatieve en concurrerende luchtvaart- en 
luchtvervoersindustrie hebben. In bepaalde 
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het hier om een OTO-intensieve industrie 
gaat, is het bestaande concurrentievermogen 
van de Europese luchtvaart- en 
luchtvervoersondernemingen op de 
wereldmarkten decennialang door middel 
van aanzienlijke particuliere 
onderzoeksinvesteringen (doorgaans 13-15% 
van de omzet) opgebouwd. Gezien de 
specificiteit van de sector hangen nieuwe 
ontwikkelingen vaak af van effectieve 
samenwerking tussen de publieke en privé-
sector. 

sectoren, zoals het regionale luchtvervoer,
moet Europa zelfs zijn 
concurrentievermogen terugkrijgen, mede 
via vernieuwende technologische 
oplossingen; in andere sectoren neemt de 
concurrentiedruk toe. Aangezien het hier 
om een OTO-intensieve industrie gaat, is het 
bestaande concurrentievermogen van de 
Europese luchtvaart- en 
luchtvervoersondernemingen op de 
wereldmarkten decennialang door middel 
van aanzienlijke particuliere 
onderzoeksinvesteringen (doorgaans 13-15% 
van de omzet) opgebouwd. Gezien de 
specificiteit van de sector hangen nieuwe 
ontwikkelingen vaak af van effectieve 
samenwerking tussen de publieke en privé-
sector.

Or. en

Motivering

Europa heeft in de jaren negentig het regionaal vervoer vrijwel verlaten, maar tegenwoordig 
is het een snelgroeiende sector, die vraagt om een sprong vooruit in technologische kwaliteit. 
Het regionaal vervoer is immers een gebied dat ook de minder vergevorderde landen op het 
gebied van het luchtvaartonderzoek de gelegenheid zal geven hieraan deel te nemen.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 444
Bijlage III, onderdeel "Gezamenlijke technologie-initiatieven", opsommingsteken 5, alinea 3

Op het gebied van luchtvaart en luchtvervoer 
komen verschillende gebieden aan bod, 
zoals milieuvriendelijke en kostenefficiënte 
vliegtuigen ("The Green Aircraft"), en 
luchtverkeersbeheer ter ondersteuning van 
het beleid inzake het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim en het SESAME-
initiatief.

Op het gebied van luchtvaart en luchtvervoer 
komen verschillende gebieden aan bod, 
zoals een milieuvriendelijk en 
kostenefficiënt luchtvervoersysteem ("The 
Green Air Transport System"), en 
luchtverkeersbeheer ter ondersteuning van 
het beleid inzake het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim en het SESAME-
initiatief.

Or. en
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Motivering

De term "vliegtuig" is te beperkt. In de branche wordt tegenwoordig liever gesproken van 
"luchtvervoersysteem".

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 445
Bijlage III, onderdeel "Risicodelende financieringsfaciliteit", alinea 4

Deze subsidie wordt op jaarbasis uitbetaald. 
Het jaarlijkse bedrag wordt vastgesteld in de 
werkprogramma's, rekening houdend met 
het activiteitenverslag en de prognoses die 
de EIB aan de Gemeenschap voorlegt.

Het totale bedrag van de subsidie over de 
gehele periode wordt evenals de geraamde 
jaarbedragen vooraf voorgesteld. Deze 
subsidie wordt op jaarbasis uitbetaald en het
jaarlijkse bedrag kan in de 
werkprogramma's worden herzien, rekening 
houdend met het activiteitenverslag en de 
prognoses die de EIB aan de Gemeenschap 
voorlegt.

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 446
Bijlage III, onderdeel "Risicodelende financieringsfaciliteit", alinea 5, opsommingsteken 2

- De subsidiabiliteit van grote Europese 
OTO-acties. Zonder tegenindicatie zijn 
"gezamenlijke technologie-initiatieven" en 
grote collaboratieve projecten die door de 
Gemeenschap in het kader van de 
bijdragende thema's en activiteiten van dit 
specifiek programma worden gefinancierd 
automatisch subsidiabel. Andere grote 
Europese collaboratieve projecten zoals 
EUREKA-projecten komen eveneens in 
aanmerking. In overeenstemming met de 
ingevolge artikel 167 van het Verdrag 
vastgestelde verordening worden in de 
subsidieovereenkomst ook procedurele 
modaliteiten vastgelegd en krijgt de 
Gemeenschap de garantie dat zij in bepaalde 
omstandigheden haar veto kan stellen over 
het gebruik van de subsidie als voorziening 
voor een door de EIB voorgestelde lening.

- De subsidiabiliteit van grote Europese 
OTO-acties en door KMO's voorgestelde 
projecten. Zonder tegenindicatie zijn 
"gezamenlijke technologie-initiatieven" en 
grote collaboratieve projecten die door de 
Gemeenschap in het kader van de 
bijdragende thema's en activiteiten van dit 
specifiek programma worden gefinancierd 
automatisch subsidiabel. Andere grote 
Europese collaboratieve projecten zoals 
EUREKA-projecten komen eveneens in 
aanmerking. De subsidiabiliteit van KMO's 
moet eveneens nader worden uitgewerkt. In 
overeenstemming met de ingevolge artikel 
167 van het Verdrag vastgestelde 
verordening worden in de 
subsidieovereenkomst ook procedurele 
modaliteiten vastgelegd en krijgt de 
Gemeenschap de garantie dat zij in bepaalde 
omstandigheden haar veto kan stellen over 
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het gebruik van de subsidie als voorziening 
voor een door de EIB voorgestelde lening.

Or. fr


