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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het specifiek 
programma "Samenwerking" tot uitvoering van het zevende kaderprogramma (2007-
2013) van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en demonstratie
(COM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0440)1,

– gelet op artikel 166 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0381/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Begrotingscommissie, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de 
Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie vervoer en toerisme (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 4

(4) Het kaderprogramma complementeert 
de in de lidstaten uitgevoerde activiteiten 
en andere communautaire acties die nodig 
zijn voor de algemene strategische 

(4) Dit specifieke programma
complementeert de in de lidstaten 
uitgevoerde activiteiten en andere 
communautaire acties die nodig zijn voor 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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inspanning met het oog op de realisering 
van de Lissabon-doelstellingen, alsmede 
met name de acties betreffende de 
Structuurfondsen, landbouw, onderwijs, 
opleiding, concurrentievermogen en 
innovatie, industrie, gezondheid, 
consumentenbescherming, 
werkgelegenheid, energie, vervoer en
milieu.

de algemene strategische inspanning met 
het oog op de realisering van de Lissabon-
doelstellingen. Daartoe streeft het naar 
maximale doeltreffendheid van de acties 
door versterking van de complementariteit 
en de synergie met andere programma's 
en communautaire acties, alsmede met 
name de acties betreffende de 
Structuurfondsen, landbouw, onderwijs, 
opleiding, concurrentievermogen en 
innovatie, industrie, gezondheid, 
consumentenbescherming, 
werkgelegenheid, energie, vervoer, milieu
en de informatiemaatschappij.

Motivering

De activiteiten die via dit specifieke programma worden gefinancierd dienen nauw samen te 
hangen met de activiteiten die worden gestimuleerd via andere programma's en acties, zodat 
deze elkaar aanvullen en tevens sprake is van coördinatie van de verschillende beleidsvormen 
van de EU die met deze materie verband kunnen houden.

Bij acties die verband houden met de informatiemaatschappij moet eveneens worden 
gestreefd naar synergie tussen het specifieke programma en andere communautaire acties.

Amendement 2
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) In het specifiek programma 
"Samenwerking" dient speciaal aandacht 
te worden besteed aan multidisciplinariteit 
en interdisciplinariteit overeenkomstig de 
aanbevelingen van de European Union 
Research Advisory Group (EURAB 
04.009 van april 2004) en de resolutie van 
het Europees Parlement van 10 maart 
2005 over wetenschap en technologie -
richtsnoeren voor beleid en ondersteuning 
van het onderzoek van de Unie1.
__________
1 PB C 320 E van 15.12.2005., blz. 259.

Motivering

In het specifiek programma "Samenwerking" moet aandacht worden besteed aan dit punt van 
zorg in wetenschappelijke en technologische kringen. Specifieke maatregelen zijn nodig om 
de inter- en multidisciplinariteit van de programma's en projecten te versterken.
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Amendement 3
Overweging 4 ter (nieuw)

(4 ter )Dit specifieke programma besteedt 
bij voorkeur aandacht aan de overdracht 
van kennis, resultaten en technologieën 
van de openbare onderzoeksector naar de 
bedrijven, voornamelijk KMO's, en aan de 
mechanismen om ervoor te zorgen dat de 
behoeften van de bedrijven op 
doeltreffende en gecoördineerde wijze aan 
de onderzoeksteams worden doorgegeven.

Motivering

Het concurrentievermogen van de Europese economie is een van de doelstellingen van het 
specifieke programma "Samenwerking". Daarom is het van belang dat de resultaten van het 
onderzoek dat door het programma wordt gestimuleerd en wordt uitgevoerd door openbare 
organen, door de bedrijven worden toegepast om hun producten, processen, enz. te 
verbeteren. Daartoe moet worden voorzien in mechanismen en stimulansen zodat de 
overdracht van kennis, capaciteit en technologie ertoe leidt dat de resultaten van het 
onderzoek bekend zijn bij de bedrijven, met name de KMO's, en door deze worden 
overgenomen en gebruikt.

Amendement 4
Overweging 5

(5) De op grond van dit kaderprogramma 
ondersteunde innovatie- en KMO-
gerelateerde activiteiten moeten de 
activiteiten aanvullen die worden 
ondernomen op grond van het 
kaderprogramma voor 
Concurrentievermogen en innovatie.

(5) Het specifieke programma 
"Samenwerking" besteedt speciaal 
aandacht aan de waarborging van een 
adequate deelname van de KMO's aan 
alle acties en projecten. De op grond van 
dit kaderprogramma ondersteunde 
innovatie- en KMO-gerelateerde 
activiteiten moeten streven naar maximale
synergie en complementariteit met de 
activiteiten die worden ondernomen op 
grond van het kaderprogramma voor 
Concurrentievermogen en innovatie en met 
de overige programma's en 
communautaire acties.

Motivering

KMO's vormen de kern van het Europese bedrijfsleven. Het probleem voor dit soort bedrijven 
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om innoverende activiteiten te ontplooien, vooral op het gebied van O&O, is echter bekend. 
Daarom moet deelname van KMO's aan het specifieke programma "Samenwerking" met 
concretere en intensievere acties worden gestimuleerd.

Amendement 5
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Het specifieke programma 
"Samenwerking" houdt rekening met de 
belangrijke rol van de regio's bij de 
totstandbrenging van de Europese 
onderzoeksruimte, zoals door de 
Commissie wordt erkend in haar 
mededeling over "de regionale dimensie 
van de Europese onderzoeksruimte"
(COM(2001)0549).

Motivering

In de mededeling van de Commissie (COM(2001)0549) wordt het volgende gesteld: 
"Regionaal onderzoeks- en innovatiebeleid kan (…) samen met regionale initiatieven de 
essentiële bouwstenen leveren voor de opkomst van agglomeratie-economieën en succesvolle 
clustering van bedrijven". Aangezien de verwijzing naar de betreffende communautaire 
beleidsvormen, waarbij ook onderzoek wordt genoemd, de kernboodschap van deze 
mededeling is, moet ervoor worden gezorgd dat de regio's deel gaan uitmaken van een 
volwaardige Europese onderzoeksruimte.

Amendement 6
Overweging 7

(7) Dit specifiek programma draagt bij in 
de subsidie aan de Europese 
Investeringsbank voor de instelling van een 
"risicodelende financieringsfaciliteit" 
teneinde de toegang tot EIB-leningen te 
verbeteren.

(7) Dit specifiek programma draagt bij in 
de subsidie aan de Europese 
Investeringsbank voor de instelling van een 
"risicodelende financieringsfaciliteit" 
teneinde de toegang tot EIB-leningen te 
verbeteren. Verder verleent het hetzelfde 
bedrag aan financiële steun ter dekking 
van het risico in verband met de deelname 
van KMO's aan projecten door hen de 
vereiste bankgaranties te besparen.

Motivering

Gezien hun kenmerken en hun structuur hebben KMO's het meest behoefte aan 
vereenvoudiging bij de toegang tot de kredieten van de EIB.
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Amendement 7
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Internationale samenwerking moet 
vooral betrekking hebben op twee 
prioritaire aspecten: samenwerking met 
ontwikkelde landen bij specifieke thema's 
van gemeenschappelijk belang, bij 
voorkeur in het kader van de thema's van 
dit programma en samenwerking met 
ontwikkelingslanden zoals die in Latijns-
Amerika bij projecten met doelstellingen 
die onder meer gericht zijn op de 
bevordering van de verbeteringen van de 
economie, het sociale welzijn en de 
instandhouding van het milieu en de 
natuurlijke hulpbronnen.

Motivering

De samenwerking met derde landen heeft vooral betrekking op twee verschillende, maar 
aanvullende aspecten: samenwerking met ontwikkelde landen (VS, Canada, Japan), die 
onontbeerlijk is om bij verschillende disciplines en thema's een vooraanstaande rol te blijven 
spelen, en samenwerking ten dienste van de economische en sociale ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden, met name die welke langdurige historische betrekkingen met de EU-
lidstaten hebben onderhouden en culturele en sociale affiniteit met de Unie hebben, zoals het 
geval is met Latijns-Amerika.

Amendement 8
Overweging 8 ter (nieuw)

(8 ter) De activiteiten die worden 
uitgevoerd in het kader van de 
intergouvernementele structuren zoals 
EUREKA kunnen een goed voorbeeld zijn 
voor een betere deelname van de 
bedrijven aan het specifieke programma 
"Samenwerking" en de EUREKA-
clusters hebben in positieve zin 
bijgedragen aan de groei van bepaalde 
strategische onderzoeksgebieden; daarom 
moeten de complementariteit en de 
synergie tussen EUREKA en dit specifieke 
programma worden versterkt.

Motivering

De activiteiten inzake onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het kader van 
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intergouvernementele structuren die niet strikt communautair van aard zijn zoals het geval is 
bij EUREKA moeten worden gecoördineerd met de activiteiten van het kaderprogramma ten 
einde ervoor te zorgen dat wederzijds beter gebruik wordt gemaakt van ervaringen en 
middelen.

Amendement 9
Overweging 9 bis (nieuw)

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

Motivering

Twee citaten uit deze mededeling: "De Europese Unie [heeft] behoefte aan een gezonde en 
bloeiende universitaire wereld". "Europa heeft universiteiten van topniveau nodig om de 
processen die de basis vormen voor de kennismaatschappij optimaal te laten verlopen…". In 
ditzelfde document wordt gewezen op de noodzaak om de rol van de universiteiten te 
versterken ter verbetering van hun concurrentievermogen ten opzichte van de ontwikkelde 
landen buiten de Unie. De rol van de Europese universiteit in het specifieke programma 
"Samenwerking"moet derhalve worden onderstreept.

Amendement 10
Overweging 9 ter (nieuw)

(9 ter) Het specifieke programma 
"Samenwerking" versterkt de cohesie 
tussen de landen en regio's van de EU op 
het gebied van wetenschap en technologie 
en het draagt bij aan de verkleining van 
de technologische kloof tussen de 
verschillende gebieden. 

Motivering

Het cohesiebeleid dat van fundamenteel belang is voor de Europese Unie dient door te 
werken in alle overige Europese beleidsvormen, inclusief wetenschap, technologie en 
innovatie. In dit verband dient het specifieke programma "Samenwerking" bij te dragen aan 
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de verkleining van de technologische kloof tussen de landen en de regio's van de Unie.

Amendement 11
Overweging 10

(10) Het kaderprogramma draagt bij tot het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling.

(10) Het specifieke programma 
"Samenwerking" en, in het algemeen, het 
gehele kaderprogramma draagt bij tot het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Motivering

Dit amendement streeft naar een horizontale aanpak, zodat andere aspecten, zowel in het 
specifieke programma als in het zevende kaderprogramma, worden behandeld vanuit de 
optiek van de doelstelling inzake bevordering van duurzame ontwikkeling als bedoeld in de 
strategie van Lissabon.

Amendement 12
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Het specifieke programma 
"Samenwerking" draagt bij aan de 
verspreiding van wetenschappelijke en 
technologische kennis met als doel 
wetenschap en technologie dichter bij de 
maatschappij te brengen.

Motivering

Wetenschap en technologie vormen een belangrijk onderdeel van de cultuur van de XXIste 
eeuw. Daarom moet er via de acties van dit programma toe worden bijgedragen dat de 
wetenschap dichter bij de maatschappij wordt gebracht.

Amendement 13
Overweging 10 ter (nieuw)

(10 ter) Het door het Europees Parlement 
en de Raad bereikte akkoord over de 
financiële vooruitzichten 2007-2013 
voorziet niet in de nodige financiële 
middelen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van het specifieke 
programma "Samenwerking". Daarom 
dient in het kader van de herziening van 
de financiële vooruitzichten in 2009 in 
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overeenstemming met de ambities van de 
Unie een nieuw voorstel te worden 
ingediend.

Motivering

Voor het zevende kaderprogramma is door de Europese Raad van december 2005 en later in 
het akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement betreffende de financiële 
vooruitzichten voor 2007-2013 een bedrag uitgetrokken dat 30% lager ligt dan de bedragen 
in het oorspronkelijke voorstel. Ook het bedrag voor het specifieke programma ligt daardoor 
dienovereenkomstig lager.

Het akkoord tussen de Raad en het Parlement bevat echter een voorstel tot herziening van de 
communautaire begroting in 2009. Op dat moment dienen Commissie en Raad 
overeenstemming met het Parlement te bereiken om een aanzienlijke verhoging van de 
kredieten mogelijk te maken.

Amendement 14
Overweging 11

(11) Een deugdelijk financieel beheer van 
het kaderprogramma en de uitvoering 
ervan op een zo effectief en 
gebruiksvriendelijk mogelijke wijze, 
alsmede gemakkelijke toegang voor alle 
deelnemers, dienen te worden verzekerd
met inachtneming van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 
25 juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen en Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie 
van 23 december 2002 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften van het Financieel 
Reglement en alle toekomstige 
wijzigingen.

(11) De Commissie verplicht zich ertoe het
deugdelijk financieel beheer van het 
kaderprogramma, het specifieke 
programma "Samenwerking" en de 
uitvoering van beide programma's op een 
zo eenvoudige en effectief mogelijke 
wijze, alsmede transparante, duidelijke en 
gemakkelijke toegang voor alle deelnemers
te waarborgen, met inachtneming van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
van de Raad van 25 juni 2002 houdende 
het Financieel Reglement van toepassing 
op de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen en Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie 
van 23 december 2002 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften van het Financieel
Reglement en alle toekomstige 
wijzigingen.

Motivering

Dit beginsel dient duidelijker in de overwegingen van het specifieke programma te worden 
vermeld.
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Amendement 15
Artikel 3, alinea 1 bis( nieuw)

Deze bedragen worden gewijzigd na de 
herziening van de financiële 
vooruitzichten in 2009.

Motivering

Voor het zevende kaderprogramma is door de Europese Raad van december 2005 en later in 
het akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement betreffende de financiële 
vooruitzichten voor 2007-2013 een bedrag uitgetrokken dat 30% lager ligt dan de bedragen 
in het oorspronkelijke voorstel. Ook het bedrag voor het specifieke programma ligt daardoor 
dienovereenkomstig lager.

Het akkoord tussen de Raad en het Parlement bevat echter een voorstel tot herziening van de 
communautaire begroting in 2009. Op dat moment dienen Commissie en de Raad 
overeenstemming met het Parlement te bereiken om een aanzienlijke verhoging van de 
kredieten mogelijk te maken.

Amendement 16
Artikel 6, lid 2

2. In het werkprogramma wordt rekening 
gehouden met relevante 
onderzoeksactiviteiten die door de 
lidstaten, geassocieerde landen en 
Europese en internationale organisaties 
worden uitgevoerd. Het werkprogramma 
wordt voorzover nodig geactualiseerd.

2. In het werkprogramma wordt rekening 
gehouden met relevante 
onderzoeksactiviteiten die door de 
lidstaten, geassocieerde landen en 
Europese en internationale organisaties 
worden uitgevoerd en wordt de coördinatie 
met en de wederzijdse versterking van de 
in het werkprogramma beoogde 
activiteiten bevorderd. Het 
werkprogramma wordt voorzover nodig 
geactualiseerd.

Motivering

Om het gestructureerde karakter van de communautaire actie op het gebied van O&O te
versterken en het effect ervan te optimaliseren, moeten de ondersteunende activiteiten 
bijdragen aan de vergemakkelijking van de coördinatie van de nationale inspanningen en aan 
de versterking van het effect ervan op communautair niveau. 

Amendement 17
Artikel 6, lid 3

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

criteria voor de evaluatie van voorstellen 
voor acties onder contract in het kader van 
de financieringssystemen, en voor de 
selectie van projecten. De criteria zijn 
wetenschappelijke en technische 
excellentie, impact op de economische en 
sociale ontwikkeling en kwaliteit en 
doeltreffendheid bij de uitvoering, met 
inbegrip van een doeltreffend gebruik van 
de middelen. Binnen dit kader kunnen in 
het werkprogramma bepaalde eisen, 
wegingen en drempels worden 
gespecificeerd of aangevuld.

Motivering

De criteria voor de selectie van projecten moeten worden verduidelijkt, met name 
wetenschappelijke en technische excellentie, impact op de economische en sociale 
ontwikkeling en doeltreffendheid bij de uitvoering, met name een doeltreffend gebruik van de 
middelen met het oog op het bereiken van een beter rendement op grond waarvan die teams 
worden beloond die bij gelijke subsidiëring de meeste middelen mobiliseren.

Amendement 18
Artikel 7, lid 2, letter a)

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

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

Motivering

Realisering van de beschreven specificaties lijkt wenselijk voor een betere toepassing van 
artikel 8.

Amendement 19
Artikel 8 bis (nieuw)

Artikel 8 bis
1. De Commissie brengt op gezette tijden 
verslag uit aan het Europees Parlement 
over het algemene verloop van de 
uitvoering van het specifieke programma 
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en verstrekt alle informatie die nodig is 
voor een adequate follow-up.
2. Het Parlement spreekt zich uit over:
a) het werkprogramma als bedoeld in 
artikel 6, lid 1, en 
b) aanpassingen van de indicatieve 
verdeling van het bedrag als bedoeld in 
bijlage II.

Motivering

Als het Verdrag raadpleging van het EP voorschrijft voor de vaststelling van het specifieke
programma, is het logisch dat het EP eveneens wordt geraadpleegd over het werkprogramma 
en aanpassingen van de indicatieve verdeling van het bedrag.

Amendement 20
Bijlage I, alinea 5 bis (nieuw)

Er wordt speciaal aandacht besteed aan 
de vergroting van de cohesie tussen de 
landen en regio's van de Europese Unie 
op het gebied van wetenschap en 
technologie, met speciale nadruk op 
maatregelen waarmee de technologische 
kloof tussen de verschillende landen en 
regio's kan worden verkleind, via 
gedifferentieerde stimulering van de 
technologische capaciteit van de 
ondernemingen op alle niveaus. Hiertoe 
worden de acties van het 
kaderprogramma gecoördineerd met de 
acties van de overige beleidsvormen van 
de Commissie, met name het regionaal 
beleid en het beleid inzake mededinging 
en innovatie.

Motivering

Het cohesiebeleid is een van de fundamentele beleidsvormen van de Unie en dient als zodanig 
door te werken in alle overige Europese beleidsvormen. De technologische verschillen - de 
technologische kloof - tussen de Europese landen en de regio's zijn over het algemeen groter 
dan de verschillen op het gebied van de economie en de kwaliteit van het bestaan. Het is 
absoluut noodzakelijk dat het programma "Samenwerking" de verkleining van de verschillen 
qua technologische capaciteit van de ondernemingen tussen de landen en regio's van de Unie 
bevordert door gezamenlijke acties te coördineren met het regionaal beleid.
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Amendement 21
Bijlage I, titel "Multidisciplinair en interthematisch onderzoek, inclusief gezamenlijke 

uitnodigingen", alinea 1, inleidende formule

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

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

Motivering

De sector toerisme en de daaraan gerelateerde technologie is een symbolisch voorbeeld van 
de noodzaak van een interthematische benadering van onderzoek. Naast de gevolgen van de 
toeristische activiteiten moet rekening worden gehouden met andere aspecten zoals de 
duurzaamheid van het kustgebied, de gevolgen van de aanwezigheid van 
waterkrachtinstallaties, de interactie tussen afvalverwerkingsinstallaties en natuurgebieden, 
bevolkingskernen, enz.

Amendement 22
Bijlage I, titel "Multidisciplinair en interthematisch onderzoek, inclusief gezamenlijke 

uitnodigingen", alinea 1 bis (nieuw)

In het werkprogramma worden specifieke 
maatregelen vastgesteld ter bevordering 
van de multidisciplinariteit binnen en 
tussen de verschillende thematische 
prioriteiten, met name via specifieke 
uitnodigingen. 

Motivering

In het werkprogramma moeten de mechanismen en instrumenten worden vastgesteld die 
worden gebruikt voor de bevordering van de multidisciplinariteit, met name de specifieke 
uitnodigingen binnen elke thematische prioriteit en de gezamenlijke interthematische 
uitnodigingen.
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Amendement 23
Bijlage I, titel "Multidisciplinair en interthematisch onderzoek, inclusief gezamenlijke 

uitnodigingen", alinea 2

De coördinatie tussen de thema's in dit 
specifiek programma en de acties op grond 
van andere specifieke programma's van het 
zevende kaderprogramma, zoals de acties 
betreffende onderzoeksinfrastructuren in 
het specifiek programma "Capaciteiten", 
wordt verzorgd door de Europese 
Commissie.

De coördinatie tussen de thema's in dit 
specifiek programma en de acties op grond 
van andere specifieke programma's van het 
zevende kaderprogramma, zoals de acties 
betreffende onderzoeksinfrastructuren in 
het specifiek programma "Capaciteiten", 
wordt verzorgd door de Europese 
Commissie. In het werkprogramma 
worden de activiteiten vastgesteld
waarvoor een speciale coördinatie geldt 
met de activiteiten van andere specifieke 
programma's alsook de adequate 
mechanismen met het oog op een 
doeltreffende coördinatie.

Motivering

Er dient speciaal aandacht te worden besteed aan de coördinatie tussen de 
onderzoeksactiviteiten van het specifieke programma en de activiteiten in het kader van de 
overige specifieke programma's die de uitvoering, verspreiding en toepassing ervan 
bevorderen.

Amendement 24
Bijlage I, titel "Aanpassing aan zich ontwikkelende behoeften en kansen", alinea 1

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

Er wordt voor gezorgd dat de thema's 
industrieel relevant blijven door onder 
andere te steunen op de werkzaamheden 
van de verschillende "Europese 
Technologieplatforms". Dit specifiek 
programma draagt daardoor bij tot de 
uitvoering van de strategische 
onderzoeksagenda's die door de Europese 
Technologieplatforms worden opgesteld en 
ontwikkeld voorzover deze echte Europese 
toegevoegde waarde hebben. In het kader 
van het beheer van het zevende 
kaderprogramma moeten gezien de 
noviteit van het initiatief nieuwe 
mechanismen worden ontwikkeld voor 
coördinatie tussen de voorstellen van de 
strategische onderzoeksagenda's op het 
niveau van de thematische prioriteiten en 
op algemeen niveau om de mogelijke 
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gedetailleerde werkprogramma voor 
specifieke uitnodigingen tot het indienen 
van voorstellen.

coördinatie en integratie van de 
uitvoering ervan te vergemakkelijken. 
Aangezien sprake is van een dertigtal 
technologieplatforms, moet worden 
gezorgd voor uniforme criteria en 
optimalisering van de acties, met name 
gezien het feit dat deze de visie en de 
betrokkenheid van de industrie
weerspiegelen. De meer gedetailleerde 
integratie van hun technische inhoud zal 
nadien tot uiting komen bij de formulering 
van het gedetailleerde werkprogramma 
voor specifieke uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen.

Motivering

De technologieplatforms zijn een recent initiatief om de verbetering van het 
concurrentievermogen van de acties van het zevende kaderprogramma te bevorderen en de 
industrie te betrekken bij het opvoeren van de particuliere investeringen op het gebied van 
O&O. Aangezien het gaat om nieuwe mechanismen inzake raadpleging van de industrie, 
moeten de coherentie en de capaciteit voor het beheer van de voorstellen inzake de uitvoering 
van de strategische onderzoeksagenda zowel op het niveau van de thematische prioriteiten als 
in zijn algemeenheid worden gewaarborgd. Er moet speciaal aandacht worden besteed aan 
mogelijke synergieën om overlapping van de middelen te voorkomen en de 
multidisciplinariteit te verbeteren.

Amendement 25
Bijlage I, titel "Aanpassing aan zich ontwikkelende behoeften en kansen", alinea 3

In het kader van elk thema worden, naast 
de vastgestelde activiteiten, op open en 
flexibele wijze specifieke acties uitgevoerd 
om in te spelen op "opkomende behoeften" 
en "onvoorziene beleidsbehoeften". De 
uitvoering van deze acties waarborgt een 
eenvoudige, coherente en gecoördineerde 
benadering tijdens de hele duur van het 
specifiek programma en de financiering 
van interdisciplinair inter- of 
extrathematisch onderzoek.

In het kader van elk thema worden, naast 
de vastgestelde activiteiten, en zelfs als een 
en ander verder gaat dan de prioritaire 
thema's, op open en flexibele wijze 
specifieke acties uitgevoerd om in te spelen 
op "opkomende behoeften" en 
"onvoorziene beleidsbehoeften". De 
uitvoering van deze acties waarborgt een 
eenvoudige, coherente en gecoördineerde 
benadering tijdens de hele duur van het 
specifiek programma en de financiering 
van interdisciplinair inter- of 
extrathematisch onderzoek.

Motivering

Er moet een besluit worden genomen over het verlenen van wetenschappelijke ondersteuning 
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zelfs als een en ander verder gaat dan de prioritaire thema's.

Amendement 26
Bijlage I, titel "Aanpassing aan zich ontwikkelende behoeften en kansen", alinea 3, punt 2

• Onvoorziene beleidsbehoeften: om op 
flexibele wijze in te spelen op nieuwe 
beleidsbehoeften die in de loop van het 
kaderprogramma ontstaan, zoals 
onvoorziene ontwikkelingen of 
gebeurtenissen die een snelle reactie 
vereisen zoals nieuwe epidemieën, rijzende 
bezorgdheid over voedselveiligheid of 
reacties op natuurrampen of 
solidariteitsacties. Hieraan wordt 
uitvoering gegeven in nauw verband met 
het relevante beleid van de Europese Unie. 
Het jaarlijkse werkprogramma kan worden 
gewijzigd bij urgente 
onderzoeksbehoeften.

• Onvoorziene beleidsbehoeften: om op 
flexibele wijze in te spelen op nieuwe, in 
samenwerking met de lidstaten 
vastgestelde beleidsbehoeften die in de 
loop van het kaderprogramma ontstaan, 
zoals onvoorziene ontwikkelingen of 
gebeurtenissen die een snelle reactie 
vereisen zoals nieuwe epidemieën, rijzende 
bezorgdheid over voedselveiligheid of 
reacties op natuurrampen of 
solidariteitsacties. Hieraan wordt 
uitvoering gegeven in nauw verband met 
het relevante beleid van de Europese Unie. 
Het jaarlijkse werkprogramma kan worden 
gewijzigd bij urgente 
onderzoeksbehoeften.

Motivering

De lidstaten dienen deel uit te maken van het besluitvormingsproces met betrekking tot de 
nieuwe onvoorziene beleidsbehoeften.

Amendement 27
Bijlage I, titel "Verspreiding, kennisoverdracht en bredere betrokkenheid", alinea 1, 

inleidende formule

Teneinde de verspreiding en het gebruik 
van de output van het EU-onderzoek te 
versterken, wordt de verbreiding van 
kennis en de overdracht van resultaten, ook 
onder de beleidsmakers, ondersteund op 
alle thematische gebieden, inclusief via de 
financiering van netwerk/makelarij-
initiatieven, seminars en evenementen, 
bijstand door externe deskundigen en 
elektronische informatiediensten. Hieraan 
wordt op elk thematisch gebied uitvoering 
gegeven door middel van:

Teneinde de verspreiding, het gebruik en 
de impact van de output van het EU-
onderzoek te versterken, wordt de 
verbreiding en overdracht van kennis en de 
toepassing van resultaten, ook onder de 
beleidsmakers, ondersteund op alle 
thematische gebieden, inclusief via de 
financiering van netwerk/makelarij-
initiatieven, seminars en evenementen, 
bijstand door externe deskundigen en 
elektronische informatie - en 
adviseringsdiensten. Hieraan wordt op elk 
thematisch gebied uitvoering gegeven door 
middel van:
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Motivering

Met het oog op een doeltreffende benutting van de onderzoeksinspanningen moeten de 
vooruitzichten inzake toepassing in de onderzoeksactiviteiten worden geïntegreerd.

Amendement 28
Bijlage I, titel "Verspreiding, kennisoverdracht en bredere betrokkenheid", alinea 1, streepje 2

- aanbieden van gerichte bijstand voor 
projecten en consortia om hun toegang te 
verlenen tot de vaardigheden die nodig zijn 
voor een optimaal gebruik van de 
resultaten;

- aanbieden van gerichte bijstand voor 
projecten en consortia om hun toegang te 
verlenen tot de vaardigheden en middelen, 
met name financiële middelen, die nodig 
zijn voor een optimaal gebruik van de 
resultaten;

Motivering

Er moet worden bijgedragen aan de vermindering van het aantal belemmeringen waarmee de 
onderzoekers worden geconfronteerd bij de toegang tot de noodzakelijke financiering voor de 
toepassing van hun resultaten.

Amendement 29
Bijlage I, titel "Verspreiding, kennisoverdracht en bredere betrokkenheid", alinea 2

Er wordt gezorgd voor de coördinatie van 
de verspreiding en overdracht van kennis 
binnen het kaderprogramma. Aanvullende 
acties ter ondersteuning van innovatie 
worden uitgevoerd in het kader van het 
programma Concurrentievermogen en 
innovatie. Potentiële synergieën tussen 
onderwijs en onderzoek worden benut en 
goede praktijk wordt aangewezen, met 
name om onderzoeksloopbanen te 
bevorderen.

Er wordt gezorgd voor de coördinatie van 
de verspreiding en de bevordering van de
overdracht en toepassing van kennis 
binnen het kaderprogramma via de 
uitvoering en voortdurende follow-up van 
een geïntegreerde strategie die synergieën 
creëert met de aanvullende acties ter 
ondersteuning van innovatie in het kader
van het programma 
Concurrentievermogen. Potentiële 
synergieën tussen onderwijs en onderzoek 
worden benut en goede praktijk wordt 
aangewezen, met name om 
onderzoeksloopbanen en -mobiliteit te 
bevorderen.

De coördinatie tussen de acties van dit 
specifieke programma en de 
structuurfondsen, het basisinstrument 
voor het regionale ontwikkelingsbeleid, 
wordt gestimuleerd. Daartoe gaat de 
Commissie over tot herziening van de 
regels voor de uitvoering van beide 
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programma's, zodat belemmeringen voor 
adequate samenwerking en 
complementariteit van de basisbeginselen 
van elke actie uit de weg worden geruimd. 
De uitnodigingen voor acties in het kader 
van het programma "Samenwerking" 
bevatten passende clausules om de 
convergentie van middelen te 
vergemakkelijken. De regels voor 
deelname voorzien in een dergelijke 
coördinatie tussen beide programma's.

Motivering

De op de O&O-activiteit toegepaste structuurfondsen versterken de O&O-structuren op basis 
van de territoriale verdeling van middelen, aan de hand van basiscriteria inzake 
convergentie. De financiering van de kaderprogramma's is vooral gericht op onderzoek, op 
basis van excellentie, concurrentievermogen en samenwerking tussen de landen.

De afzonderlijke en ongecoördineerde toepassing van beide criteria heeft geleid tot een 
aanzienlijke mismatch tussen structuur en activiteit. 

Het programma "Samenwerking" dient derhalve te worden gecoördineerd met de acties in het 
kader van de structuurfondsen.

Amendement 30
Bijlage I, titel "KMO-deelname"

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

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

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

Motivering

Om het innovatiepotentieel van KMO's op elk thematisch en sectoraal gebied goed te 
benutten, moet een specifieke strategie worden geformuleerd, uitgevoerd en periodiek 
geëvalueerd. Zo nodig moeten uitnodigingen worden gepubliceerd die zijn toegesneden op
hun specifieke behoeften, inclusief die van KMO's die opereren in sectoren waar technologie 
een mindere belangrijke rol speelt. Technologische versterking van deze sectoren is van 
doorslaggevend belang voor de bevordering van groei en werkgelegenheid in de EU.

Amendement 31
Bijlage I, titel "KMO-deelname", alinea's 1 bis, 1 ter, 1 quater en 1 quinquies (nieuw)

In het algemeen wordt er, naast de 
specifieke acties voor KMO's in het kader 
van het specifieke programma 
"Capaciteiten", naar gestreefd ten minste 
20% van het totale budget voor alle 
thema's van het programma 
"Samenwerking" toe te wijzen aan 
KMO's.
De deelname van KMO's wordt bevorderd 
door middel van clusters bij de projecten 
van de prioritaire thema's en de 
technologieplatforms. 
Bij de financiering van de projecten 
waaraan de KMO's deelnemen, wordt 
gestreefd naar maximale bijdragen van 
alle communautaire fondsen, inclusief de 
EIB en de EIF.
Dit specifieke programma verleent steun 
ter dekking van het risico in verband met 
de deelname van de KMO's aan de 
projecten, zodat van hen geen 
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bankgarantie hoeft te worden gevraagd.

Motivering

De deelname van KMO's moet met concrete acties worden bevorderd door de vorming van 
clusters te stimuleren. Willen deze maatregelen doeltreffend zijn, dan is een gegarandeerd 
minimumbudget vereist dat verplicht tot een doeltreffend beheer en steun bij de financiering.

Amendement 32
Bijlage I, titel "Ethische aspecten", alinea 1

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

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

De schaarse gevallen van wetenschappelijke fraude kunnen leiden tot een gebrek aan 
geloofwaardigheid van en vertrouwen in de wetenschappers en hun activiteiten.

In dit specifieke programma moeten maatregelen worden vastgesteld om deze kwade
praktijken bij de door het programma gefinancierde activiteiten te voorkomen en ertoe bij te 
dragen dat elke twijfel over het gebrek aan fatsoen in de wereld van de wetenschap wordt 
weggenomen.

Amendement 33
Bijlage I, titel "Collaboratief onderzoek", alinea 1 bis (nieuw)

Ter versterking van de wetenschappelijke 
en technologische basis van de EU dienen 
de universiteiten een essentiële rol te 
spelen als basisinstellingen voor het 
uitvoeren van toponderzoek en bij de 
vormgeving van de Europese 
onderzoeksruimte.

Motivering

In haar mededeling (COM(2003)0058 over "De rol van de universiteiten in het Europa van 
de kennis" stelt zij het volgende: "Europa heeft universiteiten van topniveau nodig om de 
processen die de basis vormen voor de kennismaatschappij optimaal te laten verlopen…". In 
ditzelfde document wordt gewezen op de noodzaak om de rol van de universiteiten te 
versterken ter verbetering van hun concurrentievermogen ten opzichte van de meest 
geavanceerde landen. De rol van de Europese universiteit in het kaderprogramma moet 
derhalve worden onderstreept.

Amendement 34
Bijlage I, titel "Gezamenlijke technologie-initiatieven"

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

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

particuliere sector en nationale en Europese 
openbare financiering, inclusief 
kapitaalbijdragen en subsidiefinanciering 
uit het kaderprogramma voor onderzoek.
De mechanismen van het zevende 
kaderprogramma en van de 
leningfinanciering van de Europese 
Investeringsbank worden zodanig 
gestructureerd dat de deelname van de 
EIB aan gemeenschappelijke
ondernemingen die verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van de gezamenlijke 
technologie-initiatieven, wordt 
vergemakkelijkt. Gezamenlijke 
technologie-initiatieven worden vastgesteld 
op basis van afzonderlijke voorstellen (bv. 
op basis van artikel 171 van het Verdrag).

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

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

- toegevoegde waarde van steunverlening 
op Europees niveau;

- toegevoegde waarde van steunverlening 
op Europees niveau voor de vastgestelde 
doelstelling;

- bewijs van publiek/privaat partnerschap; 
- mate en duidelijkheid van definiëring van 
de na te streven doelstelling;

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

- hardheid van de financiële en 
middelentoezeggingen van de industrie;

- hardheid van de financiële en 
middelentoezeggingen van de industrie;

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

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

- belang van de bijdrage tot bredere 
beleidsdoelstellingen;

- belang van de bijdrage tot bredere 
beleidsdoelstellingen;

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

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

- ongeschiktheid van bestaande 
instrumenten om de doelstelling te 
bereiken.

- ongeschiktheid van bestaande 
instrumenten om de doelstelling te 
bereiken.

Er wordt speciale aandacht besteed aan de 
algemene coherentie en coördinatie tussen 
gezamenlijke technologie-initiatieven en 
nationale programma's en projecten op 
dezelfde gebieden. De deelname van 

Er wordt speciale aandacht besteed aan de 
algemene coherentie en coördinatie tussen 
gezamenlijke technologie-initiatieven en 
nationale programma's en projecten op 
dezelfde gebieden. De deelname van 
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KMO's wordt waar nodig eveneens 
gestimuleerd.

KMO's wordt waar nodig eveneens 
gestimuleerd door een beperking te 
bevorderen van het minimumkapitaal 
voor deelname aan de 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de gezamenlijke technologie-initiatieven.

In bijlage III wordt een eerste pakket 
gezamenlijke technologie-initiatieven 
aangewezen waarvoor afzonderlijke 
voorstellen worden ingediend (bv. 
krachtens artikel 171 van het Verdrag). 
Mogelijk worden op basis van de 
bovenstaande criteria nog andere 
gezamenlijke technologie-initiatieven 
aangewezen en tijdens de uitvoering van 
het zevende kaderprogramma voorgesteld.

In bijlage III wordt een eerste pakket 
gezamenlijke technologie-initiatieven 
aangewezen waarvoor afzonderlijke 
voorstellen worden ingediend (bv. 
krachtens artikel 171 van het Verdrag).

Mogelijk worden op basis van de 
bovenstaande criteria nog andere 
gezamenlijke technologie-initiatieven 
aangewezen en tijdens de uitvoering van 
het zevende kaderprogramma voorgesteld.

De prioriteiten om over de uitvoering 
ervan te besluiten worden vastgesteld op 
basis van de consolidatie van de 
beheersaspecten. Aangezien de 
gezamenlijke technologie-initiatieven 
nieuwe instrumenten zijn voor technisch 
en financieel beheer en voor deelname 
aan het specifieke programma 
"Samenwerking", moet de Commissie de 
beheersmechanismen creëren die ervoor 
zorgen dat de criteria worden nageleefd
en dat de prioriteiten helder zijn. De 
Commissie brengt hierover periodiek 
verslag uit aan het Europees Parlement.

Motivering

De gezamenlijke technologie-initiatieven zijn een nieuw instrument van het zevende 
kaderprogramma en vereisen de oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen. Het is 
de bedoeling dat deze initiatieven worden uitgevoerd op basis van artikel 171. Daarom is het 
van cruciaal belang de deelname van de openbare en de particuliere sector in het kapitaal 
van de gezamenlijke onderneming te waarborgen om de prioriteiten vast te stellen.

Amendement 35
Bijlage I, titel "Coördinatie van niet-communautaire onderzoeksprogramma's"
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De actie op dit gebied maakt gebruik van 
twee belangrijke instrumenten: het ERA-
NET-systeem en de deelname van de 
Gemeenschap aan gezamenlijk uitgevoerde 
nationale onderzoeksprogramma's 
(Verdrag artikel 169). De actie wordt ook 
gebruikt voor het verhogen van de 
complementariteit en synergie tussen het 
kaderprogramma en activiteiten die worden 
uitgevoerd in het kader van 
intergouvernementele structuren zoals 
EUREKA, EIROforum en COST. Er wordt 
financiële steun voor de beheers- en 
coördinatieactiviteiten van COST verstrekt 
zodat COST kan blijven bijdragen tot de 
coördinatie en uitwisselingen tussen 
nationaal gefinancierde onderzoeksteams. 

De actie op dit gebied maakt gebruik van 
twee belangrijke instrumenten: het ERA-
NET-systeem en de deelname van de 
Gemeenschap aan gezamenlijk uitgevoerde 
nationale onderzoeksprogramma's 
(Verdrag artikel 169). De actie wordt ook 
gebruikt voor het verhogen van de 
complementariteit en synergie tussen het 
kaderprogramma en activiteiten die worden 
uitgevoerd in het kader van 
intergouvernementele structuren zoals 
EUREKA, EIROforum en COST, mits 
deze de richtsnoeren van het 7de 
kaderprogramma versterken en duidelijk 
aansluiten bij de thematische prioriteiten 
van dit kaderprogramma. Er wordt 
financiële steun voor de beheers- en 
coördinatieactiviteiten van COST verstrekt 
zodat COST kan blijven bijdragen tot de 
coördinatie en uitwisselingen tussen 
nationaal gefinancierde onderzoeksteams
overeenkomstig de doelstellingen van het 
7de kaderprogramma en ter verruiming 
van de deelname van andere organisaties 
op communautair niveau.

Voorzover de acties onder het 
toepassingsgebied van een van deze 
thema's vallen, worden zij ondersteund als 
een integrerend onderdeel van de 
activiteiten in het kader van dat thema. 
Voorzover de acties horizontaal zijn, 
worden zij gezamenlijk in het kader van 
alle relevante thema's ondersteund.

Voorzover de acties onder het 
toepassingsgebied van een van deze 
thema's vallen, worden zij ondersteund als 
een integrerend onderdeel van de 
activiteiten in het kader van dat thema. 
Voorzover de acties horizontaal zijn, 
worden zij gezamenlijk in het kader van 
alle relevante thema's ondersteund.

Voorzover de acties onder het 
toepassingsgebied van een ander specifiek 
programma tot uitvoering van het zevende 
kaderprogramma vallen, worden zij in het 
kader van dat specifiek programma 
ondersteund.

Voorzover de acties onder het 
toepassingsgebied van een ander specifiek 
programma tot uitvoering van het zevende 
kaderprogramma vallen, worden zij in het 
kader van dat specifiek programma 
ondersteund.

Het ERA-NET-systeem ontwikkelt en 
versterkt de coördinatie van nationale en 
regionale onderzoeksactiviteiten door:

Het ERA-NET-systeem ontwikkelt en 
versterkt de coördinatie van nationale en 
regionale onderzoeksactiviteiten door:

- aan actoren die publieke 
onderzoeksprogramma's uitvoeren een 
kader aan te bieden om de coördinatie van 
hun activiteiten te intensiveren. Een en 
ander omvat steun voor nieuwe ERA-

- aan actoren die publieke en/of private
onderzoeksprogramma's uitvoeren een 
kader aan te bieden om de coördinatie van 
hun activiteiten te intensiveren, met 
inbegrip van activiteiten om te helpen bij 



PE 368.072v03-00 28/134 PR\613357NL.doc

NL

NET's alsmede voor het verbreden en 
verdiepen van het bereik van bestaande 
ERA-NET's, b.v. door 
partnerschapsuitbreiding en wederzijdse 
openstelling van de programma's; 

het creëren van technologieplatforms en 
andere grootschalige publiek/private 
partnerschappen op het gebied van O+O, 
ten einde bij te dragen aan convergentie 
met het 7de kaderprogramma. Een en 
ander omvat steun voor nieuwe ERA-
NET's alsmede voor het verbreden en 
verdiepen van het bereik van bestaande 
ERA-NET's, b.v. door 
partnerschapsuitbreiding en wederzijdse 
openstelling van de programma's;

- het verlenen van extra financiële steun 
van de EU aan die deelnemers welke een 
gemeenschappelijk fonds in het leven 
roepen met het oog op het organiseren van 
gezamenlijke uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen in het kader van 
hun respectieve nationale en regionale 
programma's ("ERA-NET PLUS").

- het verlenen van financiële steun van de 
EU aan die deelnemers welke een 
gemeenschappelijk fonds in het leven 
roepen met het oog op het organiseren van 
gezamenlijke uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen in het kader van 
hun respectieve nationale en regionale 
programma's of streven naar coördinatie 
van grootschalige en mobiliserende 
activiteiten ("ERA-NET PLUS").

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

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

In bijlage IV is een aantal initiatieven 
geformuleerd voor de gezamenlijke 
uitvoering van nationale 
onderzoeksprogramma's waarvoor een 
afzonderlijk besluit op basis van artikel 
169 van het Verdrag wordt vastgesteld. 
Mogelijk worden nog andere initiatieven 
aangewezen en voorgesteld tijdens de 
uitvoering van het zevende 
kaderprogramma.

In bijlage IV is een aantal initiatieven 
geformuleerd voor de gezamenlijke 
uitvoering van nationale 
onderzoeksprogramma's waarvoor een 
afzonderlijk besluit op basis van artikel 
169 van het Verdrag wordt vastgesteld. 
Mogelijk worden nog andere initiatieven 
aangewezen en voorgesteld tijdens de 
uitvoering van het zevende 
kaderprogramma.
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Motivering

Er wordt steun verleend voor gezamenlijke initiatieven met openbare of particuliere organen 
in verschillende lidstaten wanneer deze aansluiten bij de doelstellingen van het zevende 
kaderprogramma en voor andere deelnemers niet discriminerend zijn.

Er moet speciaal aandacht worden besteed aan de coördinatie van de nationale en regionale 
initiatieven die moeten helpen bij het creëren van platforms voor grootschalige 
publiek/private samenwerking. De coördinatie van deze initiatieven op communautair niveau 
kan helpen bij het verkrijgen van de kritische massa voor de ontwikkeling van nieuwe 
innoverende markten.

Amendement 36
Bijlage I, titel "Internationale samenwerking", alinea 3

In dit specifiek programma wordt 
thematisch en interthematisch uitvoering 
gegeven aan de internationale 
samenwerking via:

In dit specifiek programma wordt 
thematisch en interthematisch uitvoering 
gegeven aan de internationale 
samenwerking via:

• de openstelling van alle activiteiten die 
op de thematische gebieden worden 
uitgevoerd voor onderzoekers en 
onderzoeksinstellingen uit alle 
partnerlanden en industrielanden die 
internationaal samenwerken. Bovendien 
wordt sterk de nadruk gelegd op het 
stimuleren van deelname door derde landen 
op bepaalde gebieden van wederzijds 
belang.

• de openstelling van alle activiteiten die 
op de thematische gebieden worden 
uitgevoerd en de bevordering van de 
deelname van onderzoekers en 
onderzoeksinstellingen uit alle 
partnerlanden en industrielanden die 
internationaal samenwerken. Bovendien 
wordt sterk de nadruk gelegd op het 
stimuleren van deelname door derde landen 
op bepaalde gebieden van wederzijds 
belang.

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

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



PE 368.072v03-00 30/134 PR\613357NL.doc

NL

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

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

Motivering

Er zijn stimulansen nodig voor een Europese onderzoeksruimte die openstaat voor de 
buitenwereld. Dit betekent dat deze ruimte niet alleen moet openstaan voor deelname, maar 
dat de deelname ook moet worden bevorderd. Daartoe moet bij de aanwijzing van de 
prioriteiten speciaal het accent worden gelegd op de regionale dimensie door specifieke 
regionale samenwerkingsruimtes te creëren die de thematische aanpassing aan de 
wetenschappelijke capaciteiten en de prioriteiten op het gebied van economische en sociale 
ontwikkeling mogelijk maken.

Amendement 37
Bijlage I, Thema's, Punt 1 "Gezondheid", Doelstelling

Verbetering van de gezondheid van de 
burgers van Europa en opvoering van het 
concurrentievermogen van Europese 
industrieën en bedrijven in de 
gezondheidssector, waarbij tevens 
aandacht wordt besteed aan mondiale 
gezondheidsaspecten zoals opkomende 
epidemieën. De nadruk zal liggen op 
translationeel onderzoek (omzetting van 
fundamentele ontdekkingen in klinische 

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

wetenschappelijke validering van
experimentele resultaten en de omzetting 
ervan in de dagelijkse klinische praktijk, 
de ontwikkeling en validering van nieuwe 
geneesmiddelen, nieuwe therapieën, 
nieuwe methoden voor 
gezondheidsbevordering, ziektepreventie, 
steun voor een gezond verouderingsproces 
en nieuwe diagnose-instrumenten en  
technologieën, alsmede duurzame en 
efficiënte gezondheidszorgstelsels, met 
speciale nadruk op de volksgezondheid.

Motivering

De nadruk moet worden gelegd op "translationeel" onderzoek (omzetting van fundamenteel 
en experimenteel onderzoek in de klinische praktijk van alledag).

Het is van fundamenteel belang de kwaliteit van het bestaan te bevorderen door steun voor 
een gezond verouderingsproces van de bevolking, met speciale nadruk op de volksgezondheid.

Amendement 38
Bijlage I, Thema's, Punt 1 "Gezondheid", Benadering, alinea 1

Door dit onderzoek zullen we een beter 
inzicht krijgen in methoden voor een 
efficiëntere bevordering van een goede 
gezondheid, voor de preventie en 
behandeling van ernstige ziekten en voor 
de verstrekking van gezondheidszorg. Het 
zal helpen bij de integratie van de enorme 
hoeveelheid genomica-gegevens teneinde 
nieuwe kennis en toepassingen binnen de 
geneeskunde en de biotechnologie te 
genereren. Het zal een stimulans vormen 
voor translationeel gezondheidsonderzoek, 
dat van cruciaal belang is om ervoor te 
zorgen dat het biomedisch onderzoek 
praktische voordelen oplevert. Het zal 
Europa in staat stellen een effectievere 
bijdrage te leveren tot internationale 
activiteiten voor de bestrijding van ziekten 
die van mondiaal belang zijn, zoals wordt 
geïllustreerd door het lopende programma 
voor een "Partnerschap voor klinische 
proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden" (EDCTP) voor de 
bestrijding van hiv/aids, malaria en 

Door dit onderzoek zullen we een beter 
inzicht krijgen in methoden voor een 
efficiëntere bevordering van een goede 
gezondheid, voor de preventie en 
behandeling van ernstige ziekten en voor 
de verstrekking van gezondheidszorg. Het 
zal helpen bij de integratie van de enorme 
hoeveelheid genomica-gegevens teneinde 
nieuwe kennis en toepassingen binnen de 
geneeskunde en de biotechnologie te 
genereren. Het zal een stimulans vormen 
voor translationeel gezondheidsonderzoek, 
dat van cruciaal belang is om ervoor te 
zorgen dat het biomedisch onderzoek 
praktische voordelen oplevert die leiden tot 
een verbetering van de gezondheid en de 
kwaliteit van het leven. 
Voor veel ziekten (bijvoorbeeld kanker, 
hart- en vaatziekten, waaronder 
tromboseziekten, reumatische 
aandoeningen, ademhalingsziekten, 
infectieziekten en psychische en 
neurologische aandoeningen, met name 
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tuberculose (artikel 169). Het zal zorgen 
voor een intensivering van onderzoek 
onder impuls van het gezondheidsbeleid op 
Europees niveau en met name de 
vergelijking van de modellen, systemen en 
gegevens in nationale databanken.

die welke samenhangen met veroudering, 
zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte 
van Parkinson) is klinisch onderzoek 
alleen mogelijk via internationale trials in 
verschillende centra om in een kort 
tijdsbestek het benodigde aantal patiënten 
te halen. Epidemiologisch onderzoek 
vereist een grote verscheidenheid aan 
populaties en internationale netwerken 
om significante conclusies te kunnen 
trekken. Ook voor de ontwikkeling van 
nieuwe diagnostica en therapieën voor 
zeldzame ziekten en epidemiologisch 
onderzoek naar dergelijke ziekten is een 
internationale aanpak nodig om het 
aantal patiënten voor elke studie op te 
voeren. Bovendien maakt de uitvoering 
van onderzoek onder impuls van het 
gezondheidsbeleid op Europees niveau 
een vergelijking mogelijk van de 
modellen, de systemen, de gegevens en het 
patiëntenmateriaal in nationale 
databanken en biobanken. Het zal Europa 
in staat stellen een effectievere bijdrage te 
leveren tot internationale activiteiten voor 
de bestrijding van ziekten die van mondiaal 
belang zijn, zoals wordt geïllustreerd door 
het lopende programma voor een 
"Partnerschap voor klinische proeven 
tussen Europese en ontwikkelingslanden"
(EDCTP) voor de bestrijding van hiv/aids, 
malaria en tuberculose (artikel 169). Het 
zal zorgen voor een intensivering van 
onderzoek onder impuls van het 
gezondheidsbeleid op Europees niveau en 
met name de vergelijking van de modellen, 
systemen en gegevens in nationale 
databanken.

Motivering

Men dient niet uit het oog te verliezen dat verbetering van de gezondheid en de kwaliteit van 
het bestaan de belangrijkste doelstelling van biomedisch onderzoek is.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarin Europese steun belangrijke toegevoegde waarde 
biedt en bijdraagt aan het welslagen van het onderzoek.
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Amendement 39
Bijlage I, Thema's, Punt 1 "Gezondheid", Benadering, alinea 1 bis (nieuw)

Daartoe wordt gestreefd naar optimale
complementariteit en synergie met andere 
programma's en communautaire acties en 
eveneens met nationale en regionale 
onderzoeksprogramma's die in de 
verschillende lidstaten worden uitgevoerd. 

Motivering

Een goede coördinatie is noodzakelijk tussen alle programma's, zowel op communautair als 
nationaal niveau, zodat de inspanningen elkaar aanvullen en niet overlappen.

Amendement 40
Bijlage I, Thema's, Punt 1 "Gezondheid", Benadering, alinea 2

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

Dit onderzoek zal bijdragen tot een 
verbetering van het concurrentievermogen 
van de biotechnologie in de 
gezondheidszorg en de medische 
technologie in Europa, waar de 
economische impulsen vooral van KMO's 
komen, en de farmaceutische industrie. 
Daartoe worden acties ontwikkeld die 
deelname van KMO's aan onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie bevorderen, 
waarbij ten minste 20% van het budget
aan dit prioritaire thema wordt besteed. Er 
wordt met name gedacht aan de 
ondersteuning van een Europees 
technologieplatform voor innovatieve 
geneesmiddelen, dat is bedoeld om de 
knelpunten bij het onderzoek tijdens het 
ontwikkelingsproces van geneesmiddelen 
op te lossen. Er zal speciale aandacht 
worden besteed aan de overbrugging van 
de kloof tussen onderzoeksactiviteiten en 
benutting door steun te geven voor een 
"proof of concept"-fase en klinische 
validering. Dit onderzoek zal ook bijdragen 
tot de ontwikkeling van normen en 
standaards voor nieuwe geavanceerde 
therapieën (bijvoorbeeld regeneratieve 
geneeskunde) die nodig zijn om de EU-
industrie te helpen de concurrentie met de 
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rest van de wereld aan te gaan.

Motivering

KMO's vormen de kern van het Europese bedrijfsleven op dit gebied. Het probleem voor dit 
soort bedrijven om activiteiten op het gebied van O&O en innovatie te ontplooien, is echter 
bekend. Daarom moet deelname van KMO's aan het zevende kaderprogramma met 
concretere en intensievere acties worden gestimuleerd.

Met het oog op de doeltreffendheid van deze maatregelen is een gegarandeerd 
minimumbudget nodig dat verplicht tot een doeltreffend beheer.

Amendement 41
Bijlage I, Thema's, Punt 1 "Gezondheid", Benadering, alinea 2 bis (nieuw)

Onderzoek met "overtollige" menselijke 
embryo's in hun eerste ontwikkelingsfase 
(maximaal 14 dagen oud) die expliciet 
zijn gecreëerd voor de behandeling van 
onvruchtbaarheid ten einde de slaagkans 
van IVF te vergroten, maar die niet 
langer nodig zijn en derhalve worden 
vernietigd, wordt gefinancierd, aangezien 
dit onderzoek is toegestaan in sommige 
lidstaten waar het door de bevoegde 
autoriteiten streng wordt gereguleerd en 
gecontroleerd. 

Motivering

Onderzoek met overtollige embryo's die bestemd zijn voor vernietiging is van fundamenteel 
belang om nieuwe stamcellen te verkrijgen waarmee vooruitgang kan worden geboekt bij de 
behandeling van onvruchtbaarheid en waarmee de kennis omtrent de oorzaken van
congenitale of degeneratieve ziekten kan worden vergroot. Dit onderzoek vindt plaats onder 
streng toezicht van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten.

Er moeten nieuwe embryonale stamcellijnen worden geproduceerd om alle mogelijkheden 
van dit soort onderzoek te onderzoeken en de leidende rol en onafhankelijkheid van Europa 
op dit gebied in stand te houden.

Amendement 42
Bijlage I, Thema's, Punt 1 "Gezondheid", Benadering, alinea 2 ter (nieuw)

Kennis van de gezondheidsdeterminanten 
is van fundamenteel belang voor de 
bevordering van gezonde gewoonten, het 
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voorkomen van ziekten en het plannen 
van diensten. Onderzoek op dit terrein 
verruimt de kennis omtrent de milieu-, 
sociale of genetische factoren en hun rol 
bij de ontwikkeling van ziekten.

Motivering

Het voorkomen van ziekten is van fundamenteel belang in de wereld van vandaag. Daarom 
moet onderzoek en studie naar de doorslaggevende factoren bij het ontstaan van ziekten 
worden versterkt.

Amendement 43
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Benadering, alinea 2 quater (nieuw)

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie om 
alternatieve strategieën voor dierproeven 
in het biomedisch onderzoek te vinden is 
van wezenlijk belang om in te spelen op 
de bezorgdheid die onder de bevolking 
hierover bestaat, en hiermee moet dan ook 
rekening worden gehouden bij de 
belangrijkste activiteiten op dit 
onderzoeksterrein. Hiertoe moet met 
name worden onderzocht welke 
mogelijkheden stamceltechnologieën 
bieden, in het bijzonder technologieën die 
gebruik maken van embryonale 
stamcellen.

Motivering

De Europese Unie moet de ontwikkeling en validering van alternatieven voor dierproeven 
bevorderen om te voldoen aan de eisen die zijn verwoord in de Verklaring betreffende de 
bescherming en het welzijn van dieren, recht te doen aan de ernstige bezorgdheid die onder 
de Europese bevolking over dierproeven leeft, en bij te dragen tot de verwezenlijking van de 
doelen van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad betreffende de bescherming van dieren die 
voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, mede om het 
gebruik van niet-menselijke primaten voor onderzoeksdoeleinden te beperken.

Amendement 44
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Benadering, alinea 3

Waar nodig zal bij het onderzoek rekening 
worden gehouden met genderaspecten en 
zullen deze in de projecten worden 
geïntegreerd. Er zal speciale aandacht 

Waar nodig zal bij het onderzoek rekening 
worden gehouden met genderaspecten en 
zullen deze in de projecten worden 
geïntegreerd. Risicofactoren, biologische 
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worden besteed aan de communicatie van 
onderzoeksresultaten en het voeren van een 
dialoog met het maatschappelijk 
middenveld, met name met 
patiëntenverenigingen, in een zo vroeg 
mogelijk stadium van nieuwe 
ontwikkelingen die uit biomedisch en 
genetisch onderzoek voortvloeien. Er zal 
ook voor worden gezorgd dat de resultaten 
in brede kring worden verspreid en 
gebruikt.

mechanismen, oorzaken, klinische 
verschijnselen, gevolgen en behandeling 
zijn bij ziekten vaak verschillend voor 
vrouwen en mannen. Bovendien zijn er 
ziekten die alleen dan wel vaker 
voorkomen bij vrouwen of bij mannen 
(zoals fibromyalgie en chronische 
vermoeidheid, die veel vaker voorkomen 
bij vrouwen dan bij mannen). Daarom 
moeten alle binnen dit thema 
gefinancierde activiteiten in hun 
onderzoeksprotocollen, methodologieën 
en analyses van resultaten rekening 
houden met de mogelijkheid dat er sprake 
is van dergelijke verschillen. Er zal 
speciale aandacht worden besteed aan de 
communicatie van onderzoeksresultaten en 
het voeren van een dialoog met het 
maatschappelijk middenveld, met name 
met patiëntenverenigingen, in een zo vroeg 
mogelijk stadium van nieuwe 
ontwikkelingen die uit biomedisch en 
genetisch onderzoek voortvloeien. Er zal 
ook voor worden gezorgd dat de resultaten 
in brede kring worden verspreid en 
gebruikt.

Motivering

Bij de vaststelling en toepassing van het beleid op het gebied van de gezondheidszorg moet 
rekening worden gehouden met genderaspecten. Chronische vermoeidheid en fibromyalgie 
zijn ziekten waarvan de diagnose moeilijk te stellen is en voor de bestudering en behandeling 
waarvan weinig geld beschikbaar is. Volgens ramingen zijn 90% van de mensen die lijden 
aan deze ziekten vrouwen. het is dus een ziekte met een gendercomponent. Onderzoek naar 
het ontstaan en de oorzaken van deze ziekten en verbetering van de behandeling is van groot 
belang. Daarom moeten meer middelen voor het onderzoek beschikbaar worden gesteld.

Amendement 45
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, puntje 1 "Biotechnologie, universele 

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

- "high throughput" onderzoek: 
ontwikkeling van nieuwe 
onderzoeksinstrumenten voor de moderne 
biologie die het genereren van gegevens 
aanzienlijk zullen bevorderen en de 
standaardisering, verwerving en analyse 

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

experimentele en bio-informatica-analyse 
van gegevens en specimens (biobanken) 
zullen verbeteren. De nadruk zal liggen op 
nieuwe technologieën voor: 
sequentiebepaling, genexpressie, 
genotypering en fenotypering; structurele 
genomica; bioinformatica en 
systeembiologie; andere "omica".

Motivering

De analyse van gegevens moet niet alleen proefondervindelijk gebeuren, maar ook met 
gebruikmaking van alle mogelijkheden en middelen van de bio-informatica, wat allerlei 
nieuwe wegen opent.

Amendement 46
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, puntje 1 "Biotechnologie, universele 

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

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

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

Motivering

De koppeling van medische wetenschappen met telecommunicatie en informatica is een zeer 
positieve ontwikkeling voor de verschillende activiteiten van de gezondheidszorg. De 
gebruikmaking van telegeneeskunde, waarbij gezondheidswerkers informatie- en 
telecommunicatietechnologie aanwenden om informatie uit te wisselen met het oog op de 
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diagnostiek, de behandeling en de preventie van ziekten of gebreken, onderzoek en evaluatie, 
en voor de permanente educatie van personeel werkzaam op het gebied van de 
volksgezondheid, is van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van de gezondheid van het 
individu en zijn gemeenschap.

Amendement 47
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, puntje 1 "Biotechnologie, universele 

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

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

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

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de vorderingen van het onderzoek naar stamcellen en 
het belang dat dit heeft voor de gezondheid.

Weefselkweek is een nieuwe technologie die zich snel ontwikkelt en de mogelijkheid biedt de 
functies van menselijke organen en weefsels te herstellen, in stand te houden of te verbeteren 
met zeer positieve gevolgen voor de individuele gezondheid en de volksgezondheid alsook de 
kwaliteit van het leven.

Amendement 48
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, puntje 1 "Biotechnologie, universele 

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

- prognose van de geschiktheid, veiligheid 
en werkzaamheid van therapieën: 
ontwikkeling en validering van de 
parameters, gereedschappen, methoden en 
standaards die nodig zijn om de patiënt 

- prognose van de geschiktheid, veiligheid 
en werkzaamheid van therapieën: 
ontwikkeling en validering van de 
parameters, gereedschappen, methoden en 
standaards die nodig zijn om de patiënt 



PR\613357NL.doc 39/134 PE 368.072v03-00

NL

veilige en werkzame nieuwe biomedische 
therapieën te kunnen bieden (voor 
conventionele therapieën komen deze 
onderwerpen aan de orde via het 
voorgestelde Gezamenlijk Technologie-
initiatief voor innovatieve 
geneesmiddelen). De nadruk zal liggen op 
benaderingen als de farmacogenomica en 
in silico, in vitro (inclusief alternatieven 
voor dierproeven) en in vivo methoden en 
modellen.

veilige en werkzame nieuwe biomedische 
therapieën te kunnen bieden (voor 
conventionele therapieën zouden deze 
onderwerpen aan de orde kunnen komen
via het voorgestelde Gezamenlijk 
Technologie-initiatief voor innovatieve 
geneesmiddelen). De nadruk zal liggen op 
benaderingen als de farmacogenomica en 
in silico, in vitro (inclusief alternatieven 
voor dierproeven, in het bijzonder met 
gebruikmaking van stamceltechnologieën, 
vooral technologieën die gebruik maken 
van embryonale stamcellen) en in vivo 
methoden en modellen.

Motivering

De Europese Unie moet de ontwikkeling en validering van alternatieven voor dierproeven 
bevorderen om te voldoen aan de eisen die zijn verwoord in de Verklaring betreffende de 
bescherming en het welzijn van dieren, recht te doen aan de ernstige bezorgdheid die onder 
de Europese bevolking over dierproeven leeft, en bij te dragen tot de verwezenlijking van de 
doelen van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad betreffende de bescherming van dieren die 
voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, mede om het 
gebruik van niet-menselijke primaten voor onderzoeksdoeleinden te beperken.

Amendement 49
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, puntje 2"Translationeel onderzoek 

voor de gezondheid van de mens", streepje 2, puntje 1

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

• Hersenen en aan de hersenen gerelateerde 
ziekten: verbetering van het inzicht in de 
geïntegreerde structuur en dynamiek van 
de hersenen, bestudering van hersenziekten 
en relevante ouderdomsziekten 
(bijvoorbeeld dementie, ziekten van 
Alzheimer en Parkinson) en zoeken naar 
nieuwe therapieën. De nadruk zal liggen op 
de bestudering van hersenfuncties, van 
moleculen tot cognitie, en in het bijzonder 
de algemene kennis over de hersenen 
door middel van modellen van interactie 
in complexe netwerken. Er wordt 
onderzoek verricht naar een aanpak voor 
neurologische en psychiatrische ziekten en 
aandoeningen, met inbegrip van 
regeneratieve en restoratieve 
therapeutische benaderingen.
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Motivering

Deze ziekten komen bij de Europese bevolking steeds vaker voor als gevolg van 
demografische veranderingen.

De ontwikkeling van globale modellen van de hersenen door middel van interactieve 
netwerken wordt van wezenlijk belang voor het begrip van bepaalde ziekten, zoals de ziekte 
van Alzheimer of epilepsie.

Amendement 50
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, puntje 2 "Translationeel onderzoek 

voor de gezondheid van de mens", streepje 3, puntje 2

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

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

Motivering

Hepatitis C is een chronisch gezondheidsprobleem met grote gevolgen voor de bevolking en 
de ziekenhuizen, vooral gespecialiseerde dialysediensten.

Amendement 51
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, puntje 2 "Translationeel onderzoek 

voor de gezondheid van de mens", streepje 4, puntje 1

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

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

Motivering

Er worden voortdurend nieuwe therapieën en geneesmiddelen voor de behandeling van 
kanker ontwikkeld. Hiermee moet in alle opzichten rekening worden gehouden.

Ook moet exact worden onderzocht welke risicofactoren bepalend zijn voor het optreden van 
kanker, zodat preventie mogelijk wordt en het ontstaansrisico van de ziekte kleiner wordt.

Amendement 52
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, puntje 2 "Translationeel onderzoek 

voor de gezondheid van de mens", streepje 4, puntje 2

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

• Hart- en vaatziekten met inbegrip van 
tromboseziekten: de nadruk zal liggen op 
milieudeterminanten, diagnose, preventie, 
nieuwe geneesmiddelen/therapieën voor 
de behandeling en monitoring van hart- en 
vaatziekten (inclusief vasculaire aspecten 
van een cva) met een breed opgezette 
multidisciplinaire aanpak.

Motivering

Tromboseziekten komen steeds vaker voor. Vroegtijdige diagnose van dit soort ziekten kan het 
risico van een hart- of herseninfarct verkleinen.

Amendement 53
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, puntje 2 "Translationeel onderzoek 

voor de gezondheid van de mens", streepje 4, puntje 3 bis (nieuw)

• Reumatische aandoeningen: de nadruk 
zal liggen op de etiologie, vroegtijdige 
diagnostiek en biomarkers voor 
reumatische aandoeningen en de 
behandeling daarvan, met bijzondere 
nadruk op ontstekingsreuma.

Motivering

Ongeveer een derde van de Europese bevolking, zo'n 100 miljoen mensen, krijgen op een 
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bepaald moment in hun leven te maken met een reumatische aandoening. Het is dringend 
noodzakelijk dat meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan en meer internationale 
samenwerking plaatsvindt om de kennis over de oorzaken van deze ziekten te vergroten en 
nieuwe en betere geneesmiddelen te vinden.

Het belang van het onderzoek naar reumatische aandoeningen wordt benadrukt in de 
schriftelijke verklaring van het Europees Parlement nr. 389 van 13 oktober 2005.

Amendement 54
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, puntje 2 "Translationeel onderzoek 

voor de gezondheid van de mens", streepje 4, puntje 5

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

• Andere chronische ziekten: de nadruk zal 
liggen op niet-letale ziekten met grote 
gevolgen voor de kwaliteit van het bestaan 
op hoge leeftijd zoals functionele en 
sensorische stoornissen en andere 
chronische ziekten (bijvoorbeeld 
fibromyalgie, chronische vermoeidheid) 
en ziekten die het gevolg zijn van 
drugsverslaving. Bijzondere aandacht 
moet uitgaan naar het onderzoek van 
doping in de sport.

Motivering

Van de mensen die lijden aan fibromyalgie en chronische vermoeidheid is ongeveer 90% 
vrouw. Het is dringend noodzakelijk onderzoek te doen naar het ontstaan en de oorzaken van 
deze ziekten, de behandeling te verbeteren en de resultaten te vergelijken. Hiertoe moeten 
meer middelen voor onderzoek worden uitgetrokken.
In dit onderdeel kan ook onderzoek naar de oorzaken van drugsverslaving en de gevolgen 
daarvan worden opgenomen. Het is belangrijk het antidopingonderzoek in een Europees 
perspectief te plaatsen.

Amendement 55
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, puntje 3 "Optimalisering van de 

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

- Een betere gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie: gegevens leveren voor 
optimale maatregelen voor de 
volksgezondheid qua leefstijlen en 
ingrepen op uiteenlopende niveaus en in 
verschillende contexten. De nadruk zal 
liggen op determinanten van gezondheid in 
ruimere zin en de manier waarop deze op 

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

zowel individueel als gemeenschapsniveau 
interageren (zoals voeding, stress, tabak en 
andere stoffen, lichaamsbeweging, 
levenskwaliteit, culturele context en 
sociaal-economische, voedings- en 
milieufactoren). Er zal met name worden 
gekeken naar de geestelijke gezondheid in 
een levensloopperspectief.

Motivering

Factoren als de levenskwaliteit en individuele en collectieve voedingsgewoonten zijn van 
beslissend belang voor de menselijke gezondheid en hebben een positieve dan wel negatieve 
wisselwerking met andere factoren. In het medisch onderzoek moet hiermee dan ook rekening 
worden gehouden.

Amendement 56
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, puntje 3 "Optimalisering van de 

verstrekking van gezondheidszorg aan de burgers van Europa", streepje 2

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

- De resultaten van het klinisch onderzoek 
omzetten in klinische praktijk, met inbegrip 
van een beter gebruik van geneesmiddelen 
en een adequaat gebruik van gedrags-, 
volksgezondheids- en organisatorische 
maatregelen en gezondheidstherapieën en 
-technologieën. Er zal bijzondere aandacht 
worden besteed aan de veiligheid van de 
patiënt met inbegrip van de bijwerkingen 
van geneesmiddelen: identificatie van 
beste klinische praktijk; inzicht in 
besluitvorming in een klinische context bij 
de eerstelijns- en specialistische zorg en 
het volksgezondheidsstelsel; en 
bevordering van toepassingen van 
evidence-based geneeskunde en patiënt-
empowerment. De nadruk zal liggen op de 
benchmarking van strategieën; bestudering 
van de resultaten van verschillende 
ingrepen waaronder geneesmiddelen en 
nieuwe gezondheidstechnologieën, 
rekening houdend met de gegevens van 
geneesmiddelenbewaking, specifieke 
kenmerken van de patiënt (bijvoorbeeld 
genetische gevoeligheid, leeftijd, geslacht 
en therapietrouw) en kosten/baten in 
termen van gezondheid en levenskwaliteit 
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en van goede praktijken.

Motivering

Ter wille van de grootst mogelijk veiligheid van de patiënt moet rekening worden gehouden 
met niet-voorziene negatieve bijwerkingen van geneesmiddelen.

Hierbij moeten ook de nieuwe steeds geavanceerder medische technologieën worden 
betrokken alsook de goede praktijken, die op Europees niveau geharmoniseerd moeten 
worden, zodat ze op alle terreinen van de gezondheidszorg gelijk zijn.

Het volksgezondheidsstelsel verdient speciale vermelding omdat het ten dienste staat van alle 
burgers zonder onderscheid.

Amendement 57
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, puntje 3 "Optimalisering van de 

verstrekking van gezondheidszorg aan de burgers van Europa", streepje 3

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

- Kwaliteit,efficiëntie, doelmatigheid,
solidariteit en duurzaamheid van 
gezondheidszorgstelsels: een basis leggen 
voor landen om van elkaar te leren en hun 
gezondheidszorgstelsel in het licht van de 
ervaring van anderen te verbeteren, 
rekening houdend met het belang van de 
nationale context, de 
toegangsmogelijkheden en de kenmerken 
van de bevolking (vergrijzing, mobiliteit, 
migratie, educatie, sociaal-economische 
status en de veranderende werkomgeving 
enz.). De nadruk zal liggen op 
organisatorische, financiële en 
regelgevingsaspecten van 
gezondheidszorgstelsels (door berekening 
van de kosten, de werkzaamheid en de 
voordelen van de verschillende 
maatregelen, ook ten aanzien van de 
veiligheid van de patiënten), de 
implementatie ervan en hun resultaten qua 
effectiviteit, efficiëntie en gelijke 
behandeling. Er zal speciale aandacht 
worden besteed aan investerings- en 
personeelsaspecten.

Motivering

Verbetering van de gezondheidsstelsels door van elkaar te leren.
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Het is van belang rekening te houden met de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor 
de bevolking.

Amendement 58
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Activiteiten, puntje 3 "Optimalisering van de 
verstrekking van gezondheidszorg aan de burgers van Europa", streepje 3 bis (nieuw)

- Passend gebruik van nieuwe 
technologieën en therapieën. Veiligheid 
op lange termijn en toezicht op het 
grootschalige gebruik van nieuwe 
medische technologieën (ook apparatuur) 
en geavanceerde therapieën die met name 
een hoog niveau van bescherming van de 
volksgezondheid verzekeren.

Motivering

Het specifieke programma moet in samenhang met het kaderprogramma ook een passend 
gebruik van nieuwe technologieën en therapieën omvatten.

Amendement 59
Bijlage I, Thema's, punt 1 "Gezondheid", Internationale samenwerking, alinea 1

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

Internationale samenwerking moet vooral 
betrekking hebben op twee prioritaire 
aspecten: samenwerking met 
industrielanden op specifieke terreinen 
van gemeenschappelijk belang, bij 
voorkeur in het kader van dit prioritaire 
thema, en samenwerking met 
ontwikkelingslanden op het gebied van
mondiale gezondheidsproblemen, zoals 
antibiotica-resistentie, hiv/aids, malaria, 
tuberculose en de opkomst van 
pandemieën. Hierbij kan het ook gaan om 
prioriteitstelling in de context van 
internationale initiatieven, zoals de "Global 
HIV Vaccine Enterprise". Mits externe 
wetenschappelijke en technische evaluatie 
plaatsvindt, het programmacomité advies 
uitbrengt en een duurzaam lange-termijn-
partnerschap op het gebied van klinisch 
onderzoek tussen Europa en 
ontwikkelingslanden wordt geconsolideerd, 
zal de steun voor het EDCTP-programma 
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microbiciden en geneesmiddelen tegen 
deze drie ziekten in Afrika ten zuiden van 
de Sahara.

(Partnerschap voor klinische proeven 
tussen Europese en ontwikkelingslanden) 
aan de hand van de resultaten en de 
toekomstige behoeften worden voortgezet. 
Het EDCTP-programma zal gericht blijven 
op klinisch onderzoek in gevorderde fasen 
voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins, 
microbiciden en geneesmiddelen tegen 
deze drie ziekten in Afrika ten zuiden van 
de Sahara.

Motivering

Acties in het kader van de wetenschappelijke ontwikkelingssamenwerking moeten serieus, 
stipt en objectief worden geëvalueerd, dat wil zeggen dat naast het advies van het 
programmacomité een externe wetenschappelijke en technische evaluatie moet plaatsvinden.

Amendement 60
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Doelstelling

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

Een Europese kennisgebaseerde bio-
economie opbouwen door wetenschap, 
industrie en andere stakeholders bijeen te 
brengen teneinde nieuwe en opkomende 
mogelijkheden voor onderzoek te benutten 
die op sociale, ecologische en economische 
uitdagingen gericht zijn: de toenemende 
vraag naar voeding die veiliger, gezonder 
en kwalitatief hoogwaardiger is, en de 
rurale context; de duurzame productie en 
het duurzame gebruik van hernieuwbare 
biologische rijkdommen; het stijgende 
risico op epizoötieën en zoönosen en aan 
de voeding gerelateerde aandoeningen; 
bedreigingen voor de duurzaamheid en 
continuïteit van de productie van 
landbouw, visserij en veeteelt (met 
inbegrip van bedreigingen als gevolg van 
klimaatverandering). Bij dit alles moet 
rekening worden gehouden met het 
welzijn van dieren en de rurale context.

Motivering

Bij de doelstellingen van dit punt moet specifiek melding worden gemaakt van een 
milieuvriendelijke productie die ook economisch en sociaal duurzaam is. Ook moet 
onderscheid worden gemaakt tussen aquicultuur en visserij zoals elders in de tekst, omdat 
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deze een bijzondere benadering vereisen.

Amendement 61
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Benadering, alinea 1

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

Dit thema beoogt de kennisbasis te
versterken, de innovaties opleveren en de 
beleidsondersteuning verzorgen voor de 
opbouw en ontwikkeling van een Europese 
kennisgebaseerde bio-economie. Het 
onderzoek zal vooral gericht zijn op het 
duurzaam beheer, de duurzame productie 
en het duurzaam gebruik van biologische 
rijkdommen, via een interdisciplinaire 
aanpak van het onderzoek en 
overeenkomstig de Europese strategie 
voor de biowetenschappen en de 
biotechnologie en de convergentie met 
andere technologieën. Dit alles heeft ten 
doel gezonde, veilige, milieuefficiënte, 
hoogwaardige en daarom concurrerende 
producten van de Europese landbouw-, 
visserij- (ook van mosselen), aquicultuur-, 
veevoer-, voedingsmiddelen-, gezondheid-
en houtsector en verwante sectoren op te 
leveren. Het onderzoek zal belangrijke 
bijdragen leveren tot de uitvoering en 
formulering van beleid en regelgeving van 
de EU en specifiek gericht zijn op of 
ondersteuning geven voor: de ontwikkeling 
van de organoleptische voedings- en 
veiligheidsaspecten waarom de consument 
vraagt; het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid; vraagstukken in verband 
met landbouw en handel; regelgeving voor 
de voedselveiligheid; het communautair 
beleid voor de gezondheid van dieren, 
ziektebestrijding en welzijnsnormen; 
milieu en biodiversiteit; het behoud van de 
diversiteit in land- en bosbouw; de 
bosbouwstrategie van de EU; en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid met het 
oog op een duurzame ontwikkeling van 
visserij en aquicultuur. Het onderzoek zal 
ook gericht zijn op de ontwikkeling van 
nieuwe en bestaande indicatoren voor de 
ondersteuning van de analyse, de 
ontwikkeling en de monitoring van deze 
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beleidsterreinen.

Motivering

De consumenten moeten op de eerste plaats staan bij de toewijzing van middelen en 
maatregelen om in te spelen op de toenemende vraag van de consument naar hoogwaardige 
en veilige levensmiddelen.

Amendement 62
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Benadering, alinea 2

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

De agrovoedingsmiddelenindustrie, die 
voor 90% uit KMO's bestaat, zal met name 
deelnemen aan en profiteren van veel 
onderzoeksactiviteiten, met inbegrip van 
gerichte acties voor de verspreiding en 
overdracht van technologie, vooral waar 
het gaat om de integratie en incorporatie 
van geavanceerde milieuefficiënte 
technologieën, methodologieën en 
processen en de ontwikkeling van normen. 
Ten minste 20% van het budget van dit 
prioritaire thema wordt besteed aan de 
bevordering van de deelneming van 
KMO's.

Bevordering van multidisciplinariteit en 
interdisciplinariteit zodat hightech starters 
uit de bio-, nano- en ICT-sector belangrijke 
bijdragen leveren op het gebied van de 
plantenveredeling, verbeterde gewassen en 
gewasbescherming, geavanceerde detectie-
en monitoringtechnologieën voor de 
waarborging van de voedselveiligheid en 
-kwaliteit, en nieuwe industriële 
bioprocessen.

Informatieverstrekking en 
wetenschappelijke voorlichting over elk 
van de activiteiten die in het kader van dit 
prioritaire thema plaatsvinden.
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Motivering

Om ervoor te zorgen dat KMO's echt deelnemen aan deze activiteiten moet een 
minimumpercentage voor de steun voor dit prioritaire thema worden vastgesteld.

Amendement 63
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Benadering, alinea 4 bis 

(nieuw)

Gestreefd wordt naar zo groot mogelijke 
synergie en complementariteit met andere 
communautaire programma's en acties, 
vooral acties die verband houden met het 
gemeenschappelijk landbouw- en 
visserijbeleid, plattelandsontwikkeling 
(zoals het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)) en 
milieukwesties (zoals LIFE+).

Motivering

De in het kader van het zevende programma te financieren activiteiten moeten nauw 
aansluiten bij activiteiten in het kader van andere programma's, zodat deze elkaar aanvullen.

Amendement 64
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Activiteiten, puntje 1, 

"Duurzame productie en duurzaam beheer van biologische rijkdommen van grond, bossen en 
het aquatisch milieu", streepje 2

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

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

- Instandhouding van autochtone 
ecosystemen (bijvoorbeeld van het 
Middellandse-Zeegebied), ontwikkeling 
van biologische bestrijdingsmiddelen en 
de microbiologische dimensie van de 
biodiversiteit en metagenomica. Voor 
terrestrische biologische rijkdommen zal er 
speciale aandacht worden besteed aan 
productiesystemen met een lage input en 
biologische productiesystemen, plannen 
voor kwaliteitsproductie en gevolgen van 
genetisch gemodificeerde organismes, een 
duurzame, concurrerende en veelvormige 
land- en bosbouw. Ook wordt steun 
verleend voor een verbeterd beheer van 
rijkdommen en innovatieve diervoeders, en 
nieuwe planten (gewassen en bomen) met 
een verbeterde samenstelling, 
stressbestendigheid, efficiëntie van 
nutriëntgebruik en architectuur. Dit zal 
worden ondersteund met onderzoek naar 
bioveiligheid, coëxistentie en 
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traceerbaarheid van nieuwe 
plantensystemen en -producten.
- De gezondheid van planten en de 
oogstbescherming zal worden verbeterd 
via een beter inzicht in ecologie, biologie 
van plaagorganismen, ziekten, onkruid en 
andere bedreigingen en ondersteuning voor 
de bestrijding van uitbraken van ziekten en 
verbetering van duurzame instrumenten en 
technieken voor plaag- en onkruidbeheer. 
Voor biologische rijkdommen uit het 
aquatisch milieu zal de nadruk liggen op 
essentiële biologische functies, veilige en 
milieuvriendelijke productiesystemen en 
voeders voor gekweekte soorten, op 
visserijbiologie, de dynamiek van 
gemengde visserij, interacties tussen 
visserijactiviteiten en het mariene 
ecosysteem en op vloot-gebaseerde, 
regionale en meerjarige beheerssystemen.

Motivering

De huidige commissaris voor Landbouw heeft herhaaldelijk gewezen op de noodzaak zich 
meer in te zetten voor het behoud van autochtone producten door deze beter en 
concurrerender te maken. Daarnaast moet het onderzoek naar milieuvriendelijke methoden 
voor de bestrijding van schadelijke cultuurplanten, organismen enz. worden gestimuleerd.

Amendement 65
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Activiteiten, puntje 1, 

"Duurzame productie en duurzaam beheer van biologische rijkdommen van grond, bossen en 
het aquatisch milieu", streepje 3

- Optimalisering van dierlijke productie en 
dierenwelzijn in de hele landbouw, visserij 
en aquicultuur, onder andere door de 
benutting van genetische kennis, nieuwe 
teeltmethoden, een beter inzicht in 
dierfysiologie en -gedrag en een beter 
inzicht in en controle op besmettelijke 
dierziekten, met inbegrip van zoönosen. 
Dit laatste komt ook aan de orde via de 
ontwikkeling van instrumenten voor 
monitoring, preventie en bestrijding, door 
onderbouwend en toegepast onderzoek 
naar vaccins en diagnostica, bestudering 
van de ecologie van bekende of nieuwe 

- Optimalisering van dierlijke productie en 
dierenwelzijn en -gezondheid in de hele 
landbouw, visserij en aquicultuur, onder 
andere door de benutting van genetische 
kennis, nieuwe teeltmethoden, een beter 
inzicht in dierfysiologie en -gedrag en een 
beter inzicht in en controle op 
besmettelijke dierziekten, met inbegrip van 
zoönosen en de pathogene mechanismen 
daarvan. Dit laatste komt ook aan de orde 
via de ontwikkeling van instrumenten voor 
monitoring, preventie en bestrijding, door 
onderbouwend en toegepast onderzoek 
naar vaccins en diagnostica, bestudering 
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ziekteverwekkers en andere bedreigingen, 
inclusief kwaadwillige handelingen, en de 
effecten van verschillen in 
landbouwsystemen en klimaat. Er zal ook 
nieuwe kennis worden ontwikkeld voor de 
veilige verwijdering van dierlijk afval en 
een beter beheer van nevenproducten.

van de ecologie van bekende of nieuwe 
ziekteverwekkers en andere bedreigingen, 
inclusief kwaadwillige handelingen, en de 
effecten van verschillen in 
landbouwsystemen en klimaat. Er zal ook 
nieuwe kennis worden ontwikkeld voor de 
veilige verwijdering van dierlijk afval en 
een beter beheer van nevenproducten.

- Er wordt rekening gehouden met andere 
bedreigingen voor de duurzaamheid en 
veiligheid van de productie van 
levensmiddelen, zoals de mogelijke 
gevolgen van klimaatverandering voor 
productieprocessen.

Motivering

Om het optreden van zoönosen te voorkomen is het goed de beschikking te hebben over 
criteria voor de preventie en het opsporen van mogelijke infectiehaarden en de wijze waarop 
de virussen die ze veroorzaken zich ontwikkelen. Er is dan ook alle reden om specifieke acties 
te voeren voor onderzoek naar het ontstaan en het gedrag van de ziekteverwekkers.

Amendement 66
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Activiteiten, puntje 1, 

"Duurzame productie en duurzaam beheer van biologische rijkdommen van grond, bossen en 
het aquatisch milieu", streepje 4

- Levering van de instrumenten die 
beleidsmakers en ander betrokkenen nodig 
hebben voor de ondersteuning van de 
uitvoering van relevante strategieën, 
beleidsinstrumenten en wetgeving en met 
name voor de ondersteuning van de 
opbouw van de Europese kennisgebaseerde 
bio-economie en de behoeften van kust- en 
plattelandsontwikkeling. Het 
gemeenschappelijk visserijbeleid zal 
worden ondersteund door de ontwikkeling 
van adaptieve benaderingen ter 
ondersteuning van een ecosysteem-
omvattende aanpak voor het oogsten van 
mariene rijkdommen. Het onderzoek voor 
alle beleidsterreinen zal omvatten: sociaal-
economische studies, vergelijkend 
onderzoek van verschillende 
landbouwsystemen, kosteneffectieve 
systemen voor visserijbeheer, het fokken 

- Levering van de instrumenten die 
beleidsmakers en ander betrokkenen nodig 
hebben voor de ondersteuning van de 
uitvoering van relevante strategieën, 
beleidsinstrumenten en wetgeving en met 
name voor de ondersteuning van de 
opbouw van de Europese kennisgebaseerde 
bio-economie en de behoeften van kust- en 
plattelandsontwikkeling. Het 
gemeenschappelijk visserijbeleid zal 
worden ondersteund door de ontwikkeling 
van adaptieve benaderingen ter 
ondersteuning van een ecosysteem-
omvattende aanpak voor het oogsten van 
mariene rijkdommen. Het onderzoek voor 
alle beleidsterreinen zal omvatten: sociaal-
economische, ecologische en ethische
studies, vergelijkend onderzoek van 
verschillende landbouwsystemen, 
kosteneffectieve systemen voor 
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van dieren die niet voor de voeding 
bestemd zijn, interacties met de bosbouw 
en studies ter verbetering van de kwaliteit 
van het bestaan op het platteland en aan de 
kust.

visserijbeheer, het fokken van dieren die 
niet voor de voeding bestemd zijn, 
interacties met de bosbouw en studies ter 
verbetering van de kwaliteit van het 
bestaan op het platteland en aan de kust.

Motivering

De ethische beginselen die ten grondslag liggen aan het beleid inzake dierenwelzijn en 
milieuvriendelijke vangstmethoden moeten ook gelden voor de aquicultuur en de visserij.

Amendement 67
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Activiteiten, puntje 2 

"Fork to farm: voeding, gezondheid en welzijn", titel

"Fork to farm": voeding, gezondheid en 
welzijn

"Fork to farm": voeding, gezondheid en 
welzijn

Motivering

Geldt alleen voor de Spaanse tekst.

Amendement 68
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Activiteiten, puntje 2, 

"Fork to farm: voeding, gezondheid en welzijn", streepje 2

- Inzicht in voedingsfactoren en 
-gewoonten als belangrijke beheersbare 
factor bij de ontwikkeling en terugdringing 
van voeding-gerelateerde ziekten en 
aandoeningen. Dit omvat de ontwikkeling 
en toepassing van nutrigenomica en 
systeembiologie en bestudering van de 
interacties tussen voeding en fysiologische 
en psychologische functies. Dit zou kunnen 
leiden tot een nieuwe formulering voor 
bewerkte voedingsmiddelen en de 
ontwikkeling van nieuwe 
voedingsmiddelen, dieetvoeding en 
voeding met claims inzake voedingswaarde 
en gezondheid. Ook de bestudering van 
traditionele, lokale en seizoensgebonden 
voeding en voedingsmiddelen zal 
belangrijk zijn om de effecten van 
bepaalde voedingsmiddelen en 
voedingspakketten op de gezondheid te 

- Inzicht in voedingsfactoren en 
-gewoonten als belangrijke beheersbare 
factor bij de ontwikkeling en terugdringing 
van voeding-gerelateerde ziekten en 
aandoeningen, onder meer zwaarlijvigheid 
(van kinderen en volwassenen) en 
allergieën; rol van de voeding bij het 
voorkomen van ziekten, onder meer 
kennis over de gezondheid, eigenschappen 
en bestanddelen van voedsel. Dit omvat de 
ontwikkeling en toepassing van 
nutrigenomica en systeembiologie en 
bestudering van de interacties tussen 
voeding en fysiologische en 
psychologische functies. Dit zou kunnen 
leiden tot een nieuwe formulering voor 
bewerkte voedingsmiddelen en de 
ontwikkeling van nieuwe 
voedingsmiddelen, dieetvoeding en 
voeding met claims inzake voedingswaarde 
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benadrukken en geïntegreerde 
voedingsadviezen te ontwikkelen.

en gezondheid. Ook de bestudering van 
traditionele, lokale en seizoensgebonden 
voeding en voedingsmiddelen zal 
belangrijk zijn om de effecten van 
bepaalde voedingsmiddelen en 
voedingspakketten op de gezondheid te 
benadrukken en geïntegreerde 
voedingsadviezen te ontwikkelen.

Motivering

Opneming in het zevende kaderprogramma van verschillende initiatieven in verband met 
voedingsleer en goede voeding die de Europese Unie reeds steunt in het kader van andere 
instrumenten, zoals de programma's voor volksgezondheid.

Amendement 69
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Activiteiten, puntje 2, 

"Fork to farm: voeding, gezondheid en welzijn", streepje 3

- Optimalisering van innovatie in de 
Europese voedingsmiddelenindustrie via de 
integratie van geavanceerde technologieën 
in de conventionele voedingsproductie, 
cruciale procestechnologieën om de 
functionaliteit van voeding te verbeteren, 
ontwikkeling en demonstratie van 
geavanceerde milieuefficiënte bewerking 
en verpakking, slimme 
controletoepassingen en een efficiënter 
beheer van bijproducten, afvalstoffen en 
energie. Nieuw onderzoek zal ook zorgen 
voor de ontwikkeling van duurzame en 
innovatieve technologieën voor 
diervoeders, zoals veilige 
voedselbewerkingsformuleringen, en voor 
kwaliteitsbewaking bij diervoeders.

- Optimalisering van innovatie in de 
Europese voedingsmiddelenindustrie via de 
integratie van geavanceerde technologieën 
in de conventionele voedingsproductie, 
cruciale procestechnologieën om de 
functionaliteit van voeding te verbeteren, 
ontwikkeling van nieuwe ingrediënten en 
producten, conserveringsmethoden en -
technologieën alsook organoleptische 
aspecten van de productie van voedsel en 
nieuwe voedingsbestanddelen,
ontwikkeling en demonstratie van 
geavanceerde milieuefficiënte bewerking 
en verpakking, slimme 
controletoepassingen en een efficiënter 
beheer van bijproducten, afvalstoffen en 
energie. Nieuw onderzoek zal ook zorgen 
voor de ontwikkeling van duurzame en 
innovatieve technologieën voor 
diervoeders, zoals veilige 
voedselbewerkingsformuleringen, en voor 
kwaliteitsbewaking bij diervoeders.

Motivering

Innovatie bij de productie van levensmiddelen moet verder gaan dan alleen het verbouwen en 
fabriceren ervan. Er kan en er moet meer worden gedaan aan de ontwikkeling van nieuwe 
levensmiddelen en voedingsbestanddelen door het ontdekken van nieuwe formules. Maar 
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daarnaast moet ook onderzoek plaatsvinden naar technologische productieprocessen (betere 
technieken voor verpakking, opslag enz.).

Amendement 70
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Activiteiten, puntje 3 
"Biowetenschappen en biotechnologie voor duurzame non-food producten en processen", 

streepje 1

- Versteviging van de kennisbasis en 
ontwikkeling van geavanceerde 
technologieën voor de productie van 
terrestrische of mariene biomassa voor 
toepassingen op het gebied van energie en 
in de industrie. Dit omvat genomica en 
metabolomica van planten, dieren en 
micro-organismen ter verbetering van de 
productiviteit en samenstelling van 
grondstoffen en biomassa-basisproducten 
voor een optimale omzetting in producten 
met een hoge toegevoegde waarde, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van natuurlijke of 
verbeterde terrestrische en aquatische 
organismen als nieuwe bronnen. 
Levenscyclusanalyse van 
landbouwmethoden, vervoer en opslag en 
marktinzetbaarheid van bioproducten 
komen hierin volledig tot hun recht. Er zal 
dan ook worden gewerkt aan de toepassing 
van industriële biotechnologie binnen de 
totale gewasketen om de mogelijkheden 
van de bioraffinage-benadering ten volle te 
realiseren, inclusief sociaal-economische, 
landbouwkundige en milieu- en 
consumentenaspecten. Dit zal worden 
bevorderd door meer inzicht in en controle 
op het metabolisme van planten en micro-
organismen op cellulair en subcellulair 
niveau bij de productie van waardevolle 
grondstoffen met gebruik van bioprocessen 
met een verhoogde opbrengst, kwaliteit en 
zuiverheid van omzettingsproducten, 
inclusief procesontwerp voor biokatalyse. 
Bovendien zullen er biotechnologieën 
worden gebruikt of ontwikkeld voor 
nieuwe en verbeterde kwalitatief 
hoogwaardige houtproducten en -processen 
die een hoge toegevoegde waarde hebben 
en hernieuwbaar zijn, om de duurzaamheid 

- Versteviging van de kennisbasis en 
ontwikkeling van geavanceerde 
technologieën voor de productie van 
terrestrische of mariene biomassa voor 
toepassingen op het gebied van energie en 
in de industrie. Dit omvat genomica en 
metabolomica van planten, dieren en 
micro-organismen ter verbetering van de 
productiviteit en samenstelling van 
grondstoffen en biomassa-basisproducten 
voor een optimale omzetting in producten 
met een hoge toegevoegde waarde, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van natuurlijke of 
verbeterde terrestrische en aquatische 
organismen als nieuwe bronnen. 
Levenscyclusanalyse van 
landbouwmethoden, vervoer en opslag en 
marktinzetbaarheid van bioproducten 
komen hierin volledig tot hun recht. Er zal 
dan ook worden gewerkt aan de toepassing 
van industriële biotechnologie binnen de 
totale gewasketen om de mogelijkheden 
van de bioraffinage-benadering ten volle te 
realiseren (bijvoorbeeld groene chemie), 
inclusief sociaal-economische, 
landbouwkundige en milieu- en 
consumentenaspecten. Dit zal worden 
bevorderd door meer inzicht in en controle 
op het metabolisme van planten en micro-
organismen op cellulair en subcellulair 
niveau bij de productie van waardevolle 
grondstoffen met gebruik van bioprocessen 
met een verhoogde opbrengst, kwaliteit en 
zuiverheid van omzettingsproducten, 
inclusief procesontwerp voor biokatalyse.
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van hout en de houtproductie, met inbegrip 
van timmerhout en hernieuwbare bio-
energievoorraden te verhogen. Tenslotte 
zal er aandacht worden besteed aan de 
mogelijkheden van de biotechnologie voor 
de detectie, monitoring, preventie, 
behandeling en verwijdering van 
verontreiniging, waarbij de nadruk ligt op 
de maximalisering van de economische 
waarde van afval en nevenproducten via 
nieuwe bioprocessen, alleen of in 
combinatie met plantensystemen en/of 
chemische katalysatoren.

- Bovendien zullen er biotechnologieën 
worden gebruikt of ontwikkeld voor 
nieuwe en verbeterde kwalitatief 
hoogwaardige houtproducten en -processen 
die een hoge toegevoegde waarde hebben 
en hernieuwbaar zijn, om de duurzaamheid 
van hout en de houtproductie, met inbegrip 
van timmerhout en hernieuwbare bio-
energievoorraden te verhogen.
- Tenslotte zal er aandacht worden besteed 
aan de mogelijkheden van de 
biotechnologie voor de detectie, 
monitoring, preventie, behandeling en 
verwijdering van verontreiniging, waarbij 
de nadruk ligt op de maximalisering van de 
economische waarde van afval en 
nevenproducten via nieuwe bioprocessen, 
alleen of in combinatie met 
plantensystemen en/of chemische 
katalysatoren.

- Ook zal rekening worden gehouden met 
het behoud van het natuurlijk erfgoed en 
landschappen die enig zijn in hun soort 
en daarom van beslissend belang zijn 
gebleken voor de bevordering van een 
duurzaam en milieuvriendelijk 
plattelandstoerisme.

Motivering

De American Chemical Society ontwikkelde in de jaren negentig het begrip Green Chemistry 
ofwel duurzame chemie, waarmee bedoeld werd het ontwerpen, ontwikkelen en invoeren van 
producten en processen die het gebruik en het ontstaan van stoffen die gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid van de mens of het milieu verminderen of overbodig maken. Dit begrip moet 
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worden opgenomen onder de nieuwe doelstellingen die de EU heeft vastgesteld voor 
biobrandstoffen en biologische energiebronnen.

Er moeten acties voor de instandhouding van het natuurlijk erfgoed worden opgenomen 
omdat deze sector enorme economische kansen biedt en zeer duurzaam is.

Amendement 71
Bijlage I, Thema's, punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", Internationale 

samenwerking, alinea 1

Internationale samenwerking heeft voor het 
onderzoek op het gebied van voeding, 
landbouw en biotechnologie prioriteit en 
zal op het hele werkgebied krachtig 
worden gestimuleerd. Onderzoek dat 
specifiek van belang is voor 
ontwikkelingslanden zal worden gesteund, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling en reeds lopende activiteiten. 
Er zal specifiek worden gewerkt aan de 
stimulering van samenwerking met 
partnerregio's en -landen met prioriteit, met 
name die welke betrokken zijn bij 
biregionale dialogen en bilaterale W&T-
overeenkomsten, alsmede landen in de 
omgeving, economieën in opkomst en 
ontwikkelingslanden.

Internationale samenwerking heeft voor het 
onderzoek op het gebied van voeding, 
landbouw en biotechnologie prioriteit en 
zal op het hele werkgebied krachtig 
worden gestimuleerd. Onderzoek dat 
specifiek van belang is voor 
ontwikkelingslanden zal worden gesteund, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling en reeds lopende activiteiten 
(bijvoorbeeld netwerken voor een beter 
beheer van de grond en het water). Er zal 
specifiek worden gewerkt aan de 
stimulering van samenwerking met 
partnerregio's en -landen met prioriteit, met 
name die welke betrokken zijn bij 
biregionale dialogen en bilaterale W&T-
overeenkomsten, alsmede landen in de 
omgeving, economieën in opkomst en 
ontwikkelingslanden.

Motivering

Vanuit een oogpunt van solidariteit en ontwikkelingssamenwerking is het zinvol te wijzen op 
het belang van de uitvoer van onze technologieën en kennis op het gebied van het beheer van 
de grond en de watervoorraden.

Amendement 72
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Doelstelling

Het concurrentievermogen van de 
Europese industrie verhogen en Europa in 
staat stellen zich de toekomstige 
ontwikkelingen in de informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) eigen te 
maken en hieraan richting te geven 

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

teneinde aan de maatschappelijke en 
economische behoeften te voldoen. De 
activiteiten zullen Europa's 
wetenschappelijke en technologische basis 
verstevigen en zijn wereldwijde 
leiderschap op ICT-gebied consolideren, de 
innovatie door toepassing van ICT 
bevorderen en ervoor zorgen dat de 
vooruitgang in de ICT snel wordt vertaald 
in voordelen voor de burger, het 
bedrijfsleven, de industrie en de overheden 
in Europa. Prioriteit hierbij heeft het 
terugdringen van de digitale kloof en 
computeranalfabetisme.

Motivering

Het verkleinen van de digitale kloof is een van de doelen van de nieuwe kennismaatschappij 
en -economie die in opbouw is. Het is de taak van de overheid ervoor te zorgen dat niemand 
bij de ontwikkeling van de informatiemaatschappij wordt buitengesloten. De verschillende 
instrumenten en programma's van de Europese Unie moeten ertoe bijdragen dit doel te 
verwezenlijken. Daarom moet het verkleinen van de digitale kloof een van de kerndoelen van 
het zevende kaderprogramma zijn.

Amendement 73
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Inleiding, alinea 1

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

Informatie- en communicatietechnologieën 
(ICT) hebben bewezen een unieke rol te 
spelen bij het stimuleren van de innovatie, 
de creativiteit en het concurrentievermogen 
van de gehele industrie en dienstensector. 
Zij zijn onmisbaar als het erom gaat aan de 
grote maatschappelijke behoeften te 
voldoen en overheidsdiensten te 
moderniseren, en zij staan aan de basis van 
de vooruitgang op alle wetenschappelijke 
en technologische gebieden. Europa moet 
zich daarom de toekomstige 
ontwikkelingen op ICT-gebied eigen 
maken en hieraan richting geven en ervoor 
zorgen dat op ICT gebaseerde diensten en 
producten geaccepteerd worden en 
gebruikt worden om de burger en het 
bedrijfsleven zoveel mogelijk voordelen te 
bieden. Tegelijk moet worden gewezen op 
de mogelijkheden die ICT bieden voor de 
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sociale en territoriale samenhang door de 
informatiemaatschappij toegankelijk te 
maken voor alle burgers en bedrijven 
ongeacht de plaats waar zij zich bevinden, 
hun aard of sociaal-economische 
omstandigheden. Het terugdringen van de 
digitale kloof en computeranalfabetisme 
moet daarom prioriteit hebben voor het 
onderzoek en de technologieontwikkeling 
in verband met ICT.

Motivering

ICT bieden enorm veel mogelijkheden voor de sociale en territoriale samenhang, maar
daarnaast bestaat het gevaar dat bepaalde maatschappelijke groepen en bedrijven buiten de 
nieuwe kennismaatschappij komen te staan. Het is daarom van wezenlijk belang dat de 
informatiemaatschappij tot stand komt, zonder dat een digitale kloof ontstaat en dat door 
onderzoek en technologieontwikkeling wordt gezocht naar manieren om te voorkomen dat 
bepaalde groepen om welke reden dan ook buiten de informatiemaatschappij komen te staan.

Amendement 74
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Inleiding, alinea 4

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

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

Verduidelijking van de tekst: zorgen voor een volledige integratie van ICT is begrijpelijker.

Amendement 75
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Inleiding, alinea 4 

bis (nieuw)

Als ICT worden afgestemd op de 
behoeften van mensen en organisaties, 
dan worden ze beter toegankelijk en 
komen betrouwbare en veilige 
toepassingen en diensten beschikbaar die 
afgestemd kunnen worden op de 
behoeften van de gebruikers.

Motivering

De behoeften van de gebruikers moeten voorop staan en daarom moet worden aangedrongen 
op een steeds makkelijker en toegankelijker gebruik dat is afgestemd op de behoeften van de 
gebruiker.

Amendement 76
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Inleiding, alinea 5

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

De activiteiten hebben betrekking op 
samenwerkings- en netwerkactiviteiten, 
steun aan Gezamenlijke technologie-
initiatieven, waaronder geselecteerde 
onderdelen van het onderzoek op het 
gebied van nanotechnologieën en 
ingebedde computersystemen, en 
initiatieven voor de coördinatie van 
nationale programma's, onder meer op het 
gebied van "ambient assisted living". De 
actieprioriteiten omvatten onderwerpen 
waarbij onder meer wordt voortgebouwd 
op het werk van Europese 
technologieplatforms. Er zal worden 
gezorgd voor thematische synergie met 
gerelateerde activiteiten in het kader van 
andere specifieke programma's. Tevens 
wordt gestreefd naar zo groot mogelijke 
synergie en complementariteit met andere 
communautaire programma's en acties, in 
het bijzonder met de Structuurfondsen, 
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het programma voor 
concurrentievermogen en innovatie, het 
initiatief i2010 en de nationale en 
regionale programma's van de lidstaten 
voor ICT.

Motivering

Er moet worden gezorgd voor een goede coördinatie tussen alle communautaire en nationale 
programma's, zodat de inspanningen elkaar aanvullen en niet overlappen.

Amendement 77
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Inleiding, alinea 6

De actieve deelname van KMO's en 
andere kleine organisaties aan de 
activiteiten is essentieel vanwege hun 
grote betekenis voor de 
innovatiebevordering. Zij spelen een 
belangrijke rol bij de het ontwikkelen en 
voeden van nieuwe visies op ICT en 
toepassingen daarvan, alsmede bij het 
vertalen daarvan in bedrijfsmiddelen.

Veel ICT-bedrijven zijn KMO's en 
daarom moeten deze bedrijven speciale 
aandacht krijgen en moet hun deelneming 
aan onderzoek-, ontwikkeling- en 
innovatieactiviteiten worden bevorderd, 
waaraan ten minste 20% van het budget 
van dit prioritaire programma besteed 
moet worden.

Om dit doel te realiseren wordt de 
deelneming van KMO's aan projecten en 
technologieplatforms vergemakkelijkt 
door middel van clusters en is een 
gegarandeerd minimumbudget vereist.

Motivering

Het is bekend dat KMO's moeilijk toekomen aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 
Daarom moet hun deelneming met concrete acties worden gestimuleerd door de vorming van 
clusters te bevorderen. Willen deze maatregelen werking hebben, dan moet er een 
gegarandeerd minimumbudget zijn.

Amendement 78
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Inleiding, alinea 6 

bis (nieuw)

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
verbreiding van de resultaten van ICT-
onderzoek door de bevordering van 
wetenschappelijke voorlichting voor de 
burger, zodat wetenschap en technologie 
dichter bij de maatschappij komen te 
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staan.

Motivering

Het is uiterst belangrijk dat de burgers zo goed mogelijk zijn voorgelicht over de resultaten 
van het ICT-onderzoek. Zo wordt de wetenschappelijke kennis dichter bij de maatschappij 
gebracht en zijn de burgers beter op de hoogte van de voordelen en het belang van de 
wetenschappelijke vorderingen op ICT-gebied en de positieve toepassingen daarvan.

Amendement 79
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Inleiding, alinea 6 ter 

(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.

Motivering

Het onderzoek op het gebied van veiligheid en communicatienetwerken is in de Europese 
samenleving van wezenlijk belang. Het is van belang alternatieven te vinden voor de 
traditionele coderingstechnieken die stoelen op software. De codering van informatie met 
gebruikmaking van hardware kan niet alleen een alternatief vormen voor de bestaande 
technieken, maar deze ook aanvullen. Het Europese onderzoek is op dit gebied leidinggevend.

Amendement 80
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, puntje 1 

"Technologische pijlers van de ICT", streepje 2

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

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

verschillende vaste, mobiele, draadloze en 
breedbandnetwerken en -diensten, 
beginnende in de persoonlijke sfeer tot en 
met de regionale en wereldwijde 
omgeving. Infrastructuur en architectuur 
voor de distributie van diensten,
interoperabiliteit van op draad- en 
draadloze netwerken gebaseerde 
communicatiesystemen en -toepassingen, 
beheer van in netwerken georganiseerde 
systeemelementen (ook efficiëntie en 
kwaliteit van de dienstverrichting (QoS))
en herconfigureerbaarheid van diensten; 
opname van ad hoc intelligente 
multimedia-apparaten, sensoren en 
microchips in complexe netwerken. 

Motivering

Niet alleen netwerken moeten convergeren, maar ook diensten, omdat de burgers deze willen 
ontvangen ongeacht de infrastructuur die zij gebruiken.

Bij het beheer van in netwerken georganiseerde systeemelementen moet er vooral aandacht 
zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening als sprake is van een zekere overbelasting van 
het net.

Efficiëntie is in elke situatie belangrijk en moet daarom benadrukt worden.

Amendement 81
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, 

puntje 1, "Technologische pijlers van de ICT", streepje 3

- Ingebedde systemen, computers en 
regelapparatuur: krachtigere, veilige, 
gedistribueerde, betrouwbare en efficiënte 
hard- en softwaresystemen voor 
waarneming, regeling en aanpassing aan de 
omgeving waarbij optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de systeemelementen; 
methoden en gereedschappen voor 
systeemmodellering, -ontwerp en -techniek 
waarmee de complexiteit kan worden 
beheerst; open configureerbare 
architecturen en schaalloze platforms, 
middleware en gedistribueerde 
besturingssystemen ten behoeve van echt 
naadloos samenwerkende omgevingen met 
omringende intelligentie voor sensoren, 

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

actuatoren, computers, communicatie- en 
opslagsystemen en dienstverlening; 
computerarchitecturen met heterogene, in 
netwerken opgenomen en 
herconfigureerbare componenten, 
waaronder compilatie-, programmerings-
en runtime-ondersteuning; regeling van 
grootschalige, gedistribueerde, onzekere
systemen die rekening houden met de 
validering, certificering en verifiëring van 
technologieën en de ondersteuning van 
standaardisatie.

Motivering

Ondersteuning van standaardisatie is bij ICT van wezenlijk belang omdat zonder 
standaardisatie niet de voor rentabiliteit vereiste schaalvergroting bereikt kan worden.

Amendement 82
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, puntje 1 

"Technologische pijlers van de ICT", streepje 4

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

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

Motivering

Een van de brandende vragen bij de ontwikkeling van software is hoe criteria te ontwikkelen 
om de kwaliteit van software te meten en dit punt moet hier dan ook vermeld worden.

Niet alleen de theoretische aspecten zijn hierbij van belang, maar ook de vraag hoe een en 
ander omgezet kan worden in de industriële praktijk.

Amendement 83
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, puntje 1 

"Technologische pijlers van de ICT", streepje 5

- Kennis-, cognitie- en leersystemen:
methoden en technieken voor het 
verwerven, interpreteren, representeren en 
personaliseren, doorzoeken en opvragen, 
delen en overdragen van kennis, rekening 
houdend met de semantische relaties in 
inhoud bestemd voor mensen en machines; 
kunstmatige systemen die informatie 
waarnemen, interpreteren en evalueren en 
die in staat zijn tot samenwerken, 
zelfstandig functioneren en leren; theorieën 
en experimenten die verder gaan dan 
incrementele vooruitgang dankzij inzichten 
in natuurlijke kennisverwerving, in het 
bijzonder leer- en herinneringsprocessen, 
eveneens ten behoeve van geavanceerde 
systemen voor menselijk leren.

- Kennis-, cognitie- en leersystemen:
methoden en technieken voor het 
verwerven, interpreteren, representeren en 
personaliseren, doorzoeken en opvragen, 
delen en overdragen van kennis, rekening 
houdend met de semantische relaties in 
inhoud bestemd voor mensen en machines, 
met een gedistribueerd beheer van de 
kennis; kunstmatige systemen die 
informatie waarnemen, interpreteren en 
evalueren en die in staat zijn tot 
samenwerken, zelfstandig functioneren en 
leren; theorieën en experimenten die verder 
gaan dan incrementele vooruitgang dankzij 
inzichten in natuurlijke kennisverwerving, 
in het bijzonder leer- en 
herinneringsprocessen, eveneens ten 
behoeve van geavanceerde systemen voor 
menselijk leren.

Motivering

De communicatie-infrastructuur is een vorm van distributie en het beheer van de kennis moet 
dat dus ook zijn, wat expliciet in dit verband vermeld moet worden.
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Amendement 84
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, puntje 1 

"Technologische pijlers van de ICT", streepje 6

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

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

Motivering

De gesproken taal moet het meest natuurlijke medium voor de interactie tussen de gebruiker
en het systeem zijn. Dit moet expliciet worden vermeld om de noodzaak van steun voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie in deze richting te benadrukken.

Amendement 85
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, puntje 2 

"Integratie van technologieën", streepje 2

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

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



PR\613357NL.doc 67/134 PE 368.072v03-00

NL

Motivering

Diensten in verband met de inhoud van amusement mogen niet buiten beschouwing blijven.

Amendement 86
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, puntje 3 

"Toepassingsonderzoek", streepje 1, substreepje 1

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

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

Motivering

Meetresultaten moeten met garanties voor de vertrouwelijkheid verzonden kunnen worden 
naar een monitoringcentrum waar ze door een deskundige geanalyseerd kunnen worden. Het 
is van belang de cyclus van onderzoek, ontwikkeling en innovatie te completeren.

De veroudering van de bevolking noopt tot onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe 
methoden die de druk op de ziekenhuizen verlichten en tegelijk de levenskwaliteit van de 
mensen verbeteren, zonder dat het niveau van de bijstand achteruit gaat.

Amendement 87
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, puntje 3 

"Toepassingsonderzoek", streepje 1, substreepje 1 bis (nieuw)

- Op het gebied van de kwaliteit van het 
bestaan van mensen: betere informatie en 
toegang tot wetenschappelijke kennis, 
toegang tot essentiële overheidsdiensten 
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(zoals de belastingdienst enz.) en tot 
diensten in de particuliere sector waarvan 
veelvuldig gebruik wordt gemaakt 
(vrijetijdsindustrie, bankwezen enz.)

Motivering

ICT heeft een rechtstreekse en onmiddellijke invloed op de kwaliteit van het bestaan van 
mensen, omdat het mogelijkheden biedt voor een betere en gemakkelijker toegang tot 
informatie en tot essentiële diensten in de publieke en particuliere sector waarvan veelvuldig 
gebruik wordt gemaakt, waardoor het gebruik daarvan en de toegang tot de informatie die zij 
verstrekken wordt bevorderd.

Amendement 88
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, puntje 3 

"Toepassingsonderzoek", streepje 1, substreepje 2

- In de publieke sector: toepassing van ICT 
in interdisciplinair verband in 
overheidsdiensten in combinatie met 
organisatorische aanpassingen en nieuwe 
vaardigheden teneinde innovatieve 
diensten voor iedereen aan te bieden 
waarbij de burger centraal staat; 
geavanceerde, op ICT gebaseerde 
onderzoekactiviteiten en oplossingen ter 
verbetering van democratische en 
inspraakprocessen, alsmede van de 
prestaties en kwaliteit van 
overheidsdiensten, de interactie met en 
tussen lagere overheden en het centrale 
gezag, en de ondersteuning van 
wetgevings- en 
beleidsontwikkelingsprocessen in alle 
stadia van het democratisch proces.

- In de publieke sector: toepassing van ICT 
in interdisciplinair verband in 
overheidsdiensten in combinatie met 
organisatorische aanpassingen en nieuwe 
vaardigheden teneinde innovatieve 
diensten voor iedereen aan te bieden 
waarbij de burger centraal staat; 
geavanceerde, op ICT gebaseerde 
onderzoekactiviteiten en oplossingen ter 
verbetering van democratische en 
inspraakprocessen (met inbegrip van e-
democratie), alsmede van de prestaties en 
kwaliteit van overheidsdiensten, de 
interactie met en tussen lagere overheden 
en het centrale gezag, en de ondersteuning 
van wetgevings- en 
beleidsontwikkelingsprocessen in alle 
stadia van het democratisch proces.

Motivering

ICT kan en moet een motor zijn van de ondersteuning van de democratie. Wat dat betreft is e-
democratie bevorderlijk voor en de aanzwengelaar van de participatie van burgers. Het biedt 
een onbeperkte dekking, het zorgt voor een snellere verspreiding van gegevens en uitwisseling 
van informatie en er is geen bureaucratie mee gemoeid.

Amendement 89
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, puntje 3 

"Toepassingsonderzoek", streepje 1, substreepje 3
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- Op het gebied van inclusie: het individu 
en zijn gemeenschap beter in staat stellen 
voor zichzelf op te komen en alle burgers 
evenveel bij de informatiemaatschappij 
betrekken om daarmee de digitale kloof te 
vermijden die als gevolg van handicaps, 
ontbrekende vaardigheden, armoede, 
geografisch isolement, cultuur, geslacht of 
leeftijd kan ontstaan, onder meer door 
assistentietechnologie te ondersteunen, 
waardoor zelfstandig wonen wordt 
bevorderd, de computer- en 
internetvaardigheid wordt verbeterd en op 
de gehele bevolking afgestemde producten 
en diensten worden ontwikkeld.

(Amendement niet van toepassing op 
Nederlandse tekst)

Amendement 90
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, puntje 3 

"Toepassingsonderzoek", streepje 2, substreepje 2

- Met technologie ondersteunde 
leersystemen, -hulpmiddelen en -diensten,
aangepast aan verschillende studenten in 
uiteenlopende leersituaties; fundamentele 
kwesties voor het menselijk leren bij door 
ICT ondersteunde leermethodes; verhoging 
van de kwalificaties van mensen zodat zij 
zich tot actieve studenten ontwikkelen.

- Met technologie ondersteunde 
leersystemen, -hulpmiddelen en -diensten 
(met inbegrip van e-leren), aangepast aan 
verschillende studenten in uiteenlopende 
leersituaties en in combinatie met de 
harmonisatie van de onderwijssystemen in 
Europa; fundamentele kwesties voor het 
menselijk leren bij door ICT ondersteunde 
leermethodes; verhoging van de 
kwalificaties van mensen zodat zij zich tot 
actieve studenten ontwikkelen. Levenslang 
leren.

Motivering

E-learning (e-leren) is bevorderlijk voor het leerproces: wanneer ICT in het onderwijsveld 
wordt toegepast, wordt de afstandsfactor waarvan sprake is bij de traditionele instrumenten 
van het onderwijs op afstand uitgebannen, wordt de communicatie versneld, onafhankelijk 
van de plaats waar de deelnemers zich bevinden, en wordt onder andere ook de bedrevenheid 
van studenten in het gebruik van computers ontwikkeld.

Permanente scholing is van essentieel belang voor aanpassing op een terrein als ICT waar de 
technologische veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen.

Amendement 91
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, puntje 3 
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"Toepassingsonderzoek", 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 
met inachtneming van de context van
gedistribueerde werkomgevingen; 
versterking van de groepsrol, groepsbeheer 
en ondersteuning van het delen.

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 92
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", Activiteiten, puntje 3 

"Toepassingsonderzoek", streepje 3, substreepje 1 bis (nieuw)

- Nieuwe mogelijkheden voor het 
bedrijfsleven: verbetering van de 
productiviteit door middel van de 
toepassing van informatie- en 
communicatietechnologieën, toegang tot 
nieuwe markten en nieuwe leveranciers 
door middel van elektronische handel.

Motivering

ICT biedt een veelvoud aan nieuwe mogelijkheden voor het bedrijfsleven in de zin van 
verbetering van de productiviteit door middel van de toepassing van informatie- en 
communicatietechnologieën, waardoor zij beter en gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot 
nieuwe markten en een groter aantal leveranciers.

Amendement 93
Bijlage I, Thema's, punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", "Reactie op 

opkomende behoeften en onvoorziene beleidsbehoeften", alinea 1

Met een activiteit Toekomstige en 
opkomende technologieën zal worden 
getracht transdisciplinaire excellentie voor 

Met een activiteit Toekomstige en 
opkomende technologieën zal worden 
getracht op langere termijn de 
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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.

verwezenlijking van de doelstellingen met 
betrekking tot 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; 
toepassing van concepten en methoden 
die zijn ontwikkeld bij het onderzoek naar
de complexiteit van computer- en 
communicatienetwerksystemen en naar de 
gevolgen van het gebruik van ICT voor 
het sociaal gedrag; verkenning van nieuwe 
concepten en experimenten voor 
intelligente systemen voor nieuwe, op de 
gebruiker afgestemde producten en 
diensten met aandacht voor de wezenlijke 
configuratie van het systeem en de 
werking van de software.

Motivering

Dergelijke activiteiten blijven momenteel beperkt tot de onderzoeklaboratoria, maar niet uit 
het oog mag worden verloren dat de uiteindelijke bedoeling is dat ze een plaats krijgen in de 
maatschappij.

Bij de experimenten met deze systemen moet ook worden gekeken naar de werking van de 
software, omdat dat een fundamenteel onderdeel is van de levensvatbaarheid.

De kennis die wordt verkregen bij het onderzoek naar algemene ingewikkelde fenomenen is 
ook van groot belang bij de analyse van de gedragsveranderingen die zich in de Europese 
samenleving voordoen in verband met het gebruik van ICT, zoals het gebruik van Internet.

Amendement 94
Bijlage I, Thema's, punt 4 "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 

productietechnologieën", Doelstelling, alinea 1

Het concurrentievermogen van de 
Europese industrie verbeteren en ervoor 
zorgen dat deze van een 
grondstoffenintensieve in een 
kennisintensieve industrie verandert door 
doorbraakkennis te genereren voor nieuwe 
toepassingen op het kruispunt van 
verschillende technologieën en disciplines. 

Het concurrentievermogen van de 
Europese industrie verbeteren en ervoor 
zorgen dat deze van een 
grondstoffenintensieve in een 
kennisintensieve industrie verandert door 
innovatieve kennis (met aanvaarding van 
een zeker wetenschappelijk-
technologisch-economisch risico) te 
genereren voor nieuwe toepassingen op het 
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kruispunt van verschillende technologieën 
en disciplines, waardoor de transformatie 
van de Europese industrie in de meeste 
sectoren zou worden bevorderd. 

Motivering

Het genereren van innovatieve kennis impliceert dat een zeker calculeerbaar en redelijk 
risico op wetenschappelijk-technologisch-economisch gebied wordt aanvaard. Het is van 
groot belang dat het onderzoek in de sectoren van de nanowetenschappen, de 
nanotechnologieën, materialen en nieuwe productietechnologieën de modernisering van de 
Europese industrie in de meeste sectoren bevordert en vergemakkelijkt.

Amendement 95
Bijlage I, Thema's, punt 4 "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 

productietechnologieën", 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, 
procédés 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.

Amendement 96
Bijlage I, Thema's, punt 4 "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 

productietechnologieën", 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 talloze 
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 
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een wereldcontext van hevige 
concurrentie.
Onderzoek en technologisch ontwikkeling 
op het gebied van verschillende 
deelgebieden van de nanowetenschappen 
en nanotechnologieën kunnen het proces 
van transformatie van de Europese 
industrie versnellen.

Motivering

Het toekomstige concurrentievermogen van de Europese industrie is in belangrijke mate 
afhankelijk van nanotechnologieën en de toepassingen daarvan, en daarom kunnen onderzoek 
en ontwikkeling op het gebied van nanotechnologieën en nanowetenschappen het proces van 
transformatie van de Europese industrie versnellen en deze concurrerender maken.

Amendement 97
Bijlage I, Thema's, punt 4 "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 

productietechnologieën", 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); 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.

Motivering

In veel gevallen ontstaan KMO's als spin-offbedrijven van universitaire centra of soortgelijke 
instituten, en in die gevallen gaat het om technologie-intensieve bedrijven, hoewel dat niet in 
zijn algemeenheid kan worden gesteld. Het is derhalve beter om de term "technologie-
intensieve" te schrappen om die bedrijven niet uit te sluiten die niet technologie-intensief zijn 
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maar wel onder dit punt zouden willen worden opgenomen.

Amendement 98
Bijlage I, Thema's, punt 4 "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 

productietechnologieën", Activiteiten, puntje 1 "Nanowetenschappen en nanotechnologieën", 
alinea 3 bis (nieuw)

Ook wordt onderzoek gedaan naar de 
gevolgen van nanotechnologieën voor de 
samenleving en het belang van 
nanowetenschappen en 
nanotechnologieën voor de oplossing van 
maatschappelijke problemen, alsmede de 
mogelijke gevolgen en risico's van 
bepaalde nanotechnologische 
ontwikkelingen waarover nog weinig 
kennis beschikbaar is.

Motivering

Het is van fundamenteel belang om onderzoek te doen naar de gevolgen van 
nanotechnologieën en nanowetenschappen voor de samenleving, alsmede de bijdrage die zij 
kunnen leveren aan de oplossing en het beter begrijpen van maatschappelijke problemen. Ook 
moet uitgebreid onderzoek worden gedaan naar de mogelijke gevolgen en risico's van 
bepaalde technologische ontwikkelingen waarover nog niet veel kennis voorhanden is en 
waartegen in bepaalde kringen weerstanden bestaan.

Amendement 99
Bijlage I, Thema's, punt 4 "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 

productietechnologieën", Activiteiten, puntje 2 "Materialen", 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 eerste 
stap om de waarde en de prestatie van 
producten te verbeteren.

Nieuwe geavanceerde en geoptimaliseerde 
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 eerste 
stap om de waarde en de prestatie van 
producten te verbeteren.

Motivering

Er moet niet alleen worden verwezen naar nieuwe materialen, maar ook naar materialen die 
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wat hun kenmerken en eigenschappen betreft verbeteringen hebben ondergaan.

Amendement 100
Bijlage I, Thema's, punt 4 "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 

productietechnologieën", Activiteiten, puntje 2 "Materialen", 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-, bio-, meta-
en hybride materialen met hogere 
prestaties.

Motivering

Metamaterialen vormen een nieuwe categorie van materialen die eigenschappen bezitten die 
in de natuur niet worden waargenomen en die vanwege hun innovatieve betekenis en de 
vooruitzichten voor de toekomst niet buiten het onderzoek moeten worden gehouden; een van 
de meest populaire toepassingen van metamaterialen houdt momenteel verband met de 
vervaardiging van platte lenzen.

Amendement 101
Bijlage I, Thema's, punt 4 "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 
productietechnologieën", Activiteiten, puntje 3 "Nieuwe productietechnologieën", alinea 1

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 

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 
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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.

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, 
automatisering, organisatie van 
hulpbronnen/uitrustingen en 
productiefaciliteiten), waarbij de 
modernisering van de basisindustrie in 
Europa wordt bevorderd en tegelijkertijd 
aan de veiligheids- en milieu-eisen wordt 
voldaan.

Motivering

Er moet iets meer gedetailleerd worden weergegeven wat wordt bedoeld met "algemene 
productiemiddelen". Het uiteindelijke doel is de modernisering van de Europese industrie.

Amendement 102
Bijlage I, Thema's, punt 4 "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 
productietechnologieën", Activiteiten, puntje 3 "Nieuwe productietechnologieën", 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 
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.

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 geoptimaliseerde
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 
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. 



PR\613357NL.doc 77/134 PE 368.072v03-00

NL

Bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan de aanpassing van de 
KMO's 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.

Motivering

Het belang moet worden onderstreept van de deelneming van de KMO's aan de industriële 
technologische ontwikkeling op middellange termijn, waarvoor alleen stimulansen kunnen 
worden geboden door middel van een minimale en concrete budgettaire toewijzing.

Amendement 103
Bijlage I, Thema's, punt 4 "Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 

productietechnologieën", Activiteiten, puntje 4 "Integratie van technologieën voor industriële 
toepassingen", 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), ruimtevaart, vervoer, 
energie, chemie, milieu, textiel en kleding, 
schoeisel, pulp en papier, en mechanische 
techniek, evenals op het algemene gebied 
van industriële veiligheid.

Motivering

Bedrijfstakken die kunnen profiteren van het onderzoek op dit terrein moeten niet worden 
uitgesloten.
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Amendement 104
Bijlage I, Thema's, punt 5 "Energie", 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 en minder van 
geïmporteerde brandstoffen afhankelijk 
systeem op basis van een brede waaier van 
niet-vervuilende, en met name 
hernieuwbare energiebronnen en 
energiedragers, gecombineerd met een 
verbeterde energie-efficiëntie en het 
bieden van stimulansen voor poligeneratie 
en met inbegrip van rationalisering van 
het verbruik 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.

Motivering

De Europese Unie moet gebruikmaken van al haar onderzoekmogelijkheden om de huidige 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te doorbreken, maar moet tegelijkertijd inzetten op 
de eigen productie van grondstoffen ten einde te zorgen voor een hoge zelfvoorzieningsgraad, 
die daarenboven als alternatieve economische sector zou kunnen dienen in regio's die door 
herstructureringen zijn getroffen.

Daarbij moet de nadruk komen te liggen op niet-vervuilende energiebronnen en poligeneratie 
als instrument, naast rationalisering, ter bevordering van de algehele energie-efficiëntie en 
derhalve terugdringing van het verbruik.

Amendement 105
Bijlage I, Thema's, punt 5 "Energie", Benadering, alinea 1 bis (nieuw)

Europa vervult op het gebied van een 
aantal energietechnologieën een 
voortrekkersrol. Europa is de pionier op 
het gebied van de technologieën van 
hernieuwbare energiebronnen, zoals 
zonne-energie, bio-energie en 
windenergie. Ook is het een wereldspeler 
op het gebied van de technologieën voor 
de opwekking en de distributie van 
elektriciteit en beschikt het over een grote 
onderzoekcapaciteit op het gebied van de 
vastlegging en opslag van koolstof. Deze 
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leidende positie is echter ernstig in gevaar 
(met name door de concurrentie van de 
Verenigde Staten en Japan). Daarom zijn 
grote inspanningen en internationale 
samenwerking vereist, wil Europa zijn 
leiderspositie handhaven en verder 
uitbouwen.

Motivering

De Europese Unie moet een pioniersrol blijven vervullen op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen en moet vastberaden inzetten op deze schone energiebronnen als 
belangrijkste instrument voor de opwekking van energie. Daarvoor is een grotere budgettaire 
inspanning voor onderzoek betreffende deze energiebronnen vereist teneinde ze om te vormen 
tot een belangrijk instrument voor de opwekking van energie, met redelijke productie- en 
consumptieprijzen, en teneinde deze energiebronnen derhalve rendabel en concurrerend te 
maken ten opzichte van landen die ervoor kiezen voornamelijk gebruik te blijven maken van 
fossiele brandstoffen en andere vervuilende of onveilige energiebronnen.

Amendement 106
Bijlage I, Thema's, punt 5 "Energie", 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. 
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-, 
ontwikkelings- en demonstratieactiviteiten 
en hun deelname zal actief worden 
gestimuleerd met een toewijzing van 20% 
van de begroting voor dit prioritaire 
thema.

Motivering

Om werkelijk bij te dragen tot de deelneming van de KMO's op deze gebieden is het 
noodzakelijk dat binnen dit prioritaire thema een minimaal steunniveau wordt vastgesteld.
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Amendement 107
Bijlage I, Thema's, punt 5 "Energie", Benadering, alinea 5

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. Hiermee worden de activiteiten 
aangevuld binnen het programma 
"Intelligente Energie – Europa" als 
onderdeel van het Programma voor 
concurrentievermogen en innovatie om 
innovatie te ondersteunen en niet-
technologische belemmeringen voor een 
grootschalige inzet van gedemonstreerde 
energietechnologieën uit de weg te 
ruimen.

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 concreto worden 
multidisciplinariteit en 
interdisciplinariteit bevorderd en wordt 
gestreefd naar een maximale synergie en 
complementariteit met andere 
communautaire programma's en 
maatregelen zoals "Intelligente Energie –
Europa" als onderdeel van het 
Programma voor concurrentievermogen 
en innovatie.

Motivering

De activiteiten die worden gefinancierd door middel van het zevende kaderprogramma 
moeten nauw samenhangen met de activiteiten die uit hoofde van andere programma's 
worden bevorderd, opdat zij elkaar aanvullen.

Amendement 108
Bijlage I, Thema's, punt 5 "Energie", Benadering, alinea 5 bis (nieuw)

Bovendien worden activiteiten ontwikkeld 
voor voorlichting en verspreiding van de 
wetenschappelijke resultaten van alle 
activiteiten die op het gebied van dit 
prioritaire thema worden ontplooid.

Motivering

Er worden activiteiten ontwikkeld voor de verspreiding van resultaten teneinde te bevorderen 
dat deze maatregelen door de eindgebruikers en met name door de politieke besluitvormers 
worden omarmd.

Amendement 109
Bijlage I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, puntje -1 (voor "Waterstof en 

brandstofcellen") "Poligeneratie" (nieuw)

• Poligeneratie
Ontwikkeling van geïntegreerde 
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energiesystemen met een grote 
gezamenlijke efficiëntie, gericht op de 
eindgebruiker en op de mogelijkheid van 
toepassing van de beste milieuvriendelijke 
energiebronnen die beschikbaar zijn. 
Verbetering en ontwikkeling van nieuwe 
vormen van energieopslag.
Beheer van de koppeling van deze 
systemen aan het net ter verbetering van 
de algehele efficiëntie en de kwaliteit van 
de dienstverlening.

Motivering

De vooruitgang op het gebied van poligeneratie biedt zicht op een enorme toeneming van de 
doelmatigheid van de processen voor energieomzetting, de grootschalige toepassing van 
hernieuwbare of weinig vervuilende energiebronnen, de koppeling aan het 
elektriciteitsnetwerk van producten afkomstig van deze processen (die milieuvriendelijker zijn 
dan bij conventionele thermo-elektrische opwekking) en terugdringing van de 
infrastructuurkosten, waardoor het concurrentievermogen wordt vergroot. Daarom is het van 
essentieel belang dat dit aspect als specifieke maatregel wordt opgenomen in het programma 
voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie.

Amendement 110
Bijlage I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, puntje 1 "Waterstof en brandstofcellen"

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 

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 
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onderbouwing van deugdelijke 
overgangsstrategieën en om een rationele 
basis te leggen voor 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.

onderbouwing van deugdelijke 
overgangsstrategieën en om een rationele 
basis te leggen voor beleidsbeslissingen en 
marktkader-ontwikkeling. De industriële 
toegepast onderzoeks-, demonstratie- en 
sectoroverschrijdende activiteiten kunnen
deels 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.

Motivering

Het Gezamenlijk Technologie-initiatief moet niet alleen het totale gewicht dragen van de 
genoemde sectoroverschrijdende activiteiten.

Amendement 111
Bijlage I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, puntje 2 "Hernieuwbare 

elektriciteitsopwekking"

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 

Onderzoek, 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 bestaande belemmeringen 
opheffen, hetgeen bijdraagt aan een 
aanzienlijke verlaging van de kosten van 
elektriciteit, de betrouwbaarheid van het 
proces verbeteren en de milieueffecten 
verder terugdringen. De nadruk zal liggen 
op fotovoltaïsche en thermische zonne-
energie, wind en biomassa (inclusief 
teelten voor de productie van energie en 
de biologisch afbreekbare afvalfractie). 
Daarnaast zal het onderzoek erop gericht 
zijn de mogelijkheden van andere 
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waterkrachtcentrales. hernieuwbare energiebronnen ten volle te 
benutten: aardwarmte, thermische zonne-
energie, energie uit oceanen en kleine 
waterkrachtcentrales.

Motivering

Voorgesteld wordt de terminologie voor de verschillende punten gelijk te trekken ten einde 
daarin de drie wetenschappelijke componenten te vermelden: onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie.

Het gebruik van zonne-energie voor het opwekken van elektriciteit moet niet beperkt blijven 
tot fotovoltaïsche zonne-energie: ook moeten stimulansen worden geboden voor de opwekking 
van thermo-elektrische energie op basis van thermische zonnecollectoren voor middelhoge en 
hoge temperaturen.

Het lijkt wenselijk het streven naar uitbreiding en verbetering van de activiteiten in verband 
met energiegewassen en de mogelijkheden daarvan op een sectoroverschrijdende manier te 
benaderen.

Amendement 112
Bijlage I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, puntje 3 "Productie van hernieuwbare 

brandstoffen"

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 

Onderzoek, ontwikkeling en demonstratie 
van verbeterde omzettingstechnologieën 
voor de duurzame productie- en 
toeleveringsketens van vaste, vloeibare en 
gasvormige brandstoffen uit biomassa en 
teelten voor de productie van energie
(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 
energiegewassen, grondstof-logistiek, 
prenormatief onderzoek en standaardisatie 
voor een veilig en betrouwbaar gebruik in 
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krijgen. Er zal steun worden gegeven aan 
de benutting van de mogelijkheden voor 
hernieuwbare waterstofproductie, 
biomassa, hernieuwbare elektriciteit en 
door zonne-energie aangedreven 
processen.

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.

Motivering

Voorgesteld wordt de terminologie voor de verschillende punten gelijk te trekken ten einde 
daarin de drie wetenschappelijke componenten te vermelden: onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie.

Het lijkt wenselijk het streven naar uitbreiding en verbetering van de activiteiten in verband 
met energiegewassen en de mogelijkheden daarvan op een sectoroverschrijdende manier te 
benaderen. Daarom wordt voorgesteld deze zowel in deze als in de vorige alinea te 
vermelden.

Amendement 113
Bijlage I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, puntje 4 "Hernieuwbare brandstoffen voor 

verwarming en koeling"

Ontwikkeling en demonstratie van een 
scala van technologieën om de 
mogelijkheden van verwarming en koeling 
met hernieuwbare energiebronnen op te 
voeren teneinde bij te dragen tot duurzame 
energie. Het is de bedoeling om tot een 
aanzienlijke kostendaling te komen, de 
efficiëntie op te voeren, de milieueffecten 
verder terug te dringen en het gebruik van 
technologieën onder uiteenlopende 
regionale omstandigheden te optimaliseren. 
Bij onderzoek en demonstratie moet het 
onder andere gaan om nieuwe systemen en 
componenten voor industriële toepassingen 
(zoals de thermische ontzilting van 
zeewater), stads- en/of specifieke 
ruimteverwarming en -koeling, 
gebouwintegratie en energieopslag.

Onderzoek, ontwikkeling en demonstratie 
van een scala van technologieën om de 
mogelijkheden van actieve verwarming en 
koeling met hernieuwbare energiebronnen 
op te voeren, en tevens te komen tot 
verbeteringen van de systemen voor de 
toepassing van passieve of op natuurlijke 
wijze gegenereerde verwarming, teneinde 
bij te dragen tot duurzame energie. Het is 
de bedoeling om tot een aanzienlijke 
kostendaling te komen, de efficiëntie op te 
voeren, de milieueffecten verder terug te 
dringen en het gebruik van technologieën 
onder uiteenlopende regionale 
omstandigheden te optimaliseren. Bij 
onderzoek en demonstratie moet het onder 
andere gaan om nieuwe systemen en 
componenten voor industriële toepassingen 
(zoals de thermische ontzilting van 
zeewater), stads- en/of specifieke 
ruimteverwarming en -koeling, 
gebouwintegratie en energieopslag.
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Motivering

Voorgesteld wordt de terminologie voor de verschillende punten gelijk te trekken ten einde 
daarin de drie wetenschappelijke componenten te vermelden: onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie.

De Europese Unie moet door middel van de wetgevingsinstrumenten betreffende energie-
efficiëntie in de bouwsector meer onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het gebruik van 
systemen voor passieve of op natuurlijke wijze gegenereerde verwarming.

Amendement 114
Bijlage I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, puntje 5 "Technologie voor de vastlegging 

en opslag van CO2 ten behoeve van elektriciteitsopwekking met nulemissie"

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. 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. Onderzoek, 
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.

Motivering

Voorgesteld wordt de terminologie voor de verschillende punten gelijk te trekken ten einde 
daarin de drie wetenschappelijke componenten te vermelden: onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie.

Amendement 115
Bijlage I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, puntje 6 "Schone technologie voor kolen"

Kolengestookte elektriciteitscentrales zijn Kolengestookte elektriciteitscentrales zijn 
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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.

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 onderzoek, 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.

Motivering

Voorgesteld wordt de terminologie voor de verschillende punten gelijk te trekken ten einde 
daarin de drie wetenschappelijke componenten te vermelden: onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie.

Amendement 116
Bijlage I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, puntje 7 "Slimme energienetten"

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 

Om de overgang naar een duurzamer 
energiesysteem te vergemakkelijken is er 
een breed scala van onderzoek, 
ontwikkeling en demonstratie 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, de 
belemmeringen voor een grootschalige 
toepassing en effectieve integratie van 
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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.

hernieuwbare energiebronnen en 
gedistribueerde opwekking (bijvoorbeeld 
brandstofcellen, microturbines, 
zuigermotors) weg te nemen, de kwaliteit 
van de toelevering te verbeteren en te 
bevorderen dat de consumenten bij het 
beheer van hun behoeften een actievere 
rol spelen, 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 en het 
gebruik van biogas in de bestaande 
netwerken.

Motivering

Voorgesteld wordt de terminologie voor de verschillende punten gelijk te trekken ten einde 
daarin de drie wetenschappelijke componenten te vermelden: onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie.

Gezien het karakter van het transport van gas en elektriciteit bestaat behoefte aan een 
krachtige en omvangrijke infrastructuur en voor de ontwikkeling en uitbreiding daarvan 
bestaan steeds meer belemmeringen. Daarom is het noodzakelijk de nadruk te leggen op 
onderzoek en ontwikkeling met het oog op de opneming van nieuwe controlemechanismen in 
het transportnetwerk waarmee een bijdrage zou worden geleverd aan het "slimme" karakter 
van het netwerk; daardoor bestaat dan tegelijkertijd weer behoefte aan de ontwikkeling van 
nieuwe exploitatieprocedures.

Tevens is het noodzakelijk de burgers te betrekken bij een verantwoord energieverbruik.

Amendement 117
Bijlage I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, puntje 8 "Energie-efficiëntie en 

energiebesparing", zin 1

De enorme mogelijkheden voor 
energiebesparing en verhoging van de 
energie-efficiëntie moeten worden ingezet 
via de optimalisering, validering en 
demonstratie van nieuwe concepten en 

De enorme mogelijkheden voor 
energiebesparing en verhoging van de 
energie-efficiëntie moeten worden ingezet 
via optimalisering, validering, onderzoek, 
ontwikkeling en demonstratie van nieuwe 
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technologieën voor gebouwen, diensten en 
de industrie.

concepten en technologieën voor 
gebouwen, vervoer, diensten en de 
industrie.

Motivering

Voorgesteld wordt de terminologie voor de verschillende punten gelijk te trekken ten einde 
daarin de drie wetenschappelijke componenten te vermelden: onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie.

De vervoersector moet niet uitgesloten blijven van de activiteiten die in deze alinea worden 
beoogd.

Amendement 118
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", 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 
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, mitigatie en aanpassing 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.

Motivering

Bepaalde vormen van druk op en risico's voor het milieu zijn moeilijk omkeerbaar. Daarom is 
het noodzakelijk onderzoek te doen naar methoden voor aanpassing daarvan ten einde de 
gevolgen voor mens en milieu te verminderen.

Amendement 119
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Benadering, alinea 1

Bescherming van het milieu is van 
essentieel belang voor de kwaliteit van het 

Bescherming van het milieu is van 
essentieel belang voor de kwaliteit van het 
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bestaan voor de huidige en komende 
generaties en voor de economische groei. 
Aangezien de natuurlijke rijkdommen van 
de aarde en het door de mens gecreëerde 
milieu onder druk staan ten gevolge van de 
bevolkingsgroei, de verstedelijking, de 
voortdurende expansie van de landbouw, 
het vervoer en de energiesector, alsmede 
klimaatschommelingen en opwarming op
lokale, regionale en wereldwijde schaal, 
wordt de EU nu geconfronteerd met de 
uitdaging om voor een blijvende en 
duurzame groei te zorgen en daarbij 
tegelijkertijd de negatieve milieueffecten te 
verminderen. Aangezien landen, regio's en 
steden met dezelfde milieuproblemen 
worden geconfronteerd en er gelet op de 
schaal, de omvang en de grote complexiteit 
van milieuonderzoek een kritische massa 
nodig is, is samenwerking op EU-niveau 
onontbeerlijk. Deze samenwerking 
vergemakkelijkt ook een gezamenlijke 
planning, het gebruik van gekoppelde en 
interoperabele databases en de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
indicatoren, van methodologieën voor 
beoordeling en van coherente en 
grootschalige observatie- en 
prognosesystemen. Bovendien is 
internationale samenwerking nodig voor de 
aanvulling van kennis en de bevordering 
van een beter beheer op mondiaal niveau.

bestaan voor de huidige en komende 
generaties en voor de economische groei. 
Aangezien de natuurlijke rijkdommen van 
de aarde en het door de mens gecreëerde 
milieu onder druk staan ten gevolge van de 
bevolkingsgroei, de verstedelijking, de 
bouw en de voortdurende expansie van 
landbouw, veeteelt, aquicultuur en 
visserij, het vervoer en de energiesector, 
alsmede klimaatschommelingen en 
opwarming op lokale, regionale en 
wereldwijde schaal, wordt de EU nu 
geconfronteerd met de uitdaging om voor 
een blijvende en duurzame groei te zorgen 
en daarbij tegelijkertijd de negatieve 
milieueffecten te verminderen. Aangezien 
landen, regio's en steden met dezelfde 
milieuproblemen worden geconfronteerd 
en er gelet op de schaal, de omvang en de 
grote complexiteit van milieuonderzoek 
een kritische massa nodig is, is 
samenwerking op EU-niveau 
onontbeerlijk. Deze samenwerking 
vergemakkelijkt ook een gezamenlijke 
planning, het gebruik van gekoppelde en 
interoperabele databases en de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
indicatoren, van methodologieën voor 
beoordeling en van coherente en 
grootschalige observatie- en 
prognosesystemen. Bovendien is 
internationale samenwerking nodig voor de 
aanvulling van kennis en de bevordering 
van een beter beheer op mondiaal niveau.

Motivering

De milieugevolgen van de veeteelt (bijvoorbeeld de productie van gier en de gevolgen 
daarvan voor het grondwater), de visserij (bijvoorbeeld de instandhouding van de bestanden 
en de innovatie die gericht is op het gebruik van milieuvriendelijker visserijtechnieken), en de 
aquicultuur (bijvoorbeeld met netten of kooien aan de kust en de invloed daarvan op het 
milieu) moeten ook worden vermeld, opdat zij specifiek worden opgenomen op het terrein van 
de maatregelen van deze alinea.

Amendement 120
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Benadering, alinea 2, zin 1
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Het onderzoek in deze context zal 
bijdragen tot de naleving van internationale 
verplichtingen van de EU en de lidstaten 
zoals het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering, de 
Protocollen van Kyoto en Montreal, de 
initiatieven na het Protocol van Kyoto, het 
VN-Verdrag inzake biologische diversiteit, 
het VN-Verdrag ter bestrijding van 
woestijnvorming en de Wereldtop over 
duurzame ontwikkeling van 2002, met 
inbegrip van het EU-waterinitiatief (naast 
bevordering van duurzame productie en 
consumptie).

Het onderzoek in deze context zal 
bijdragen tot de naleving van internationale 
verplichtingen van de EU en de lidstaten 
zoals het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering, de 
Protocollen van Kyoto en Montreal, de 
initiatieven na het Protocol van Kyoto, het 
VN-Verdrag inzake biologische diversiteit, 
het VN-Verdrag ter bestrijding van 
woestijnvorming, het Verdrag van 
Stockholm inzake persistente organische 
verontreinigende stoffen en de Wereldtop 
over duurzame ontwikkeling van 2002, met 
inbegrip van het EU-waterinitiatief (naast 
bevordering van duurzame productie en 
consumptie).

Motivering

Het is noodzakelijk ook te verwijzen naar het Verdrag van Stockholm en meer stimulansen te 
bieden voor onderzoek naar POP's.

Amendement 121
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Benadering, alinea 2, 

zinnen 2 en 3

Daarbij zal tevens een bijdrage worden 
geleverd tot de Intergouvernementele 
Werkgroep voor klimaatverandering en het 
GEO-initiatief (groep voor aardobservatie) 
en rekening worden gehouden met de 
millennium-ecosysteembeoordeling. 
Daarnaast zal er ondersteuning worden 
gegeven voor de onderzoeksbehoeften die 
voortvloeien uit bestaande en komende 
EU-wetgeving en -beleid, de uitvoering 
van het zesde milieuactieprogramma, 
bijbehorende thematische strategieën en 
andere strategieën waaraan wordt gewerkt 
(zoals de kwikstrategie) en de actieplannen 
voor milieutechnologie en voor milieu en 
gezondheid.

Daarbij zal tevens een bijdrage worden 
geleverd tot de Intergouvernementele 
Werkgroep voor klimaatverandering en het 
GEO-initiatief (groep voor aardobservatie) 
en rekening worden gehouden met de 
millennium-ecosysteembeoordeling. 
Daarnaast zal er ondersteuning worden 
gegeven voor de onderzoeksbehoeften die 
voortvloeien uit bestaande en komende 
EU-wetgeving en -beleid, de uitvoering 
van het zesde milieuactieprogramma, 
bijbehorende thematische strategieën en 
andere strategieën waaraan wordt gewerkt 
(zoals de kwikstrategie) en de 
actieplannen, programma's en richtlijnen
voor milieutechnologie en voor milieu en 
gezondheid, alsmede de maatregelen die 
nodig zijn ter verbetering van de 
mechanismen betreffende de 
instandhouding van het netwerk Natura 
2000.
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Motivering

Anderzijds bestaat wat het grondgebied van de Europese Unie en met name het netwerk 
Natura 2000 betreft behoefte aan onderzoekmaatregelen die bijdragen tot een betere 
instandhouding van de gebieden van communautair belang (GCB) en de speciale 
beschermingszones voor vogels (SBZ) die daar deel van uitmaken.

Amendement 122
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Benadering, alinea 3

De bevordering van innovatieve 
milieutechnologie zal bijdragen tot de 
verwezenlijking van het duurzaam gebruik 
van rijkdommen, mitigatie van en adaptatie 
aan klimaatverandering en de bescherming 
van ecosystemen en het door de mens 
gecreëerde milieu. Het onderzoek zal ook 
bijdragen tot technologische 
ontwikkelingen die voor een verbetering 
van de marktpositie van Europese 
bedrijven, met name KMO's, op gebieden 
als milieutechnologie zullen zorgen. 
Europese technologieplatforms voor 
bijvoorbeeld watervoorziening en sanitaire 
voorzieningen, duurzame chemie, de 
bouwsector en bosbouw bevestigen de 
noodzaak van actie op EU-niveau en bij 
onderstaande activiteiten zal de uitvoering 
van relevante delen van hun 
onderzoeksagenda's worden ondersteund.

De bevordering van innovatieve 
milieutechnologie zal bijdragen tot de 
verwezenlijking van het duurzaam gebruik 
van rijkdommen, mitigatie van en adaptatie 
aan klimaatverandering en de bescherming 
van ecosystemen en het door de mens 
gecreëerde milieu. Het onderzoek zal ook 
bijdragen tot technologische 
ontwikkelingen die voor een verbetering 
van de marktpositie van Europese 
bedrijven, met name KMO's, op gebieden 
als milieutechnologie zullen zorgen. Om 
hun deelneming aan de activiteiten voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie met 
betrekking tot dit prioritaire thema te 
bevorderen, wordt daarvoor 20 procent 
van de begroting voor de activiteiten 
uitgetrokken. Europese 
technologieplatforms voor bijvoorbeeld 
watervoorziening en sanitaire 
voorzieningen, duurzame chemie, de 
bouwsector en bosbouw bevestigen de 
noodzaak van actie op EU-niveau en bij 
onderstaande activiteiten zal de uitvoering 
van relevante delen van hun 
onderzoeksagenda's worden ondersteund.

Motivering

Om werkelijk bij te dragen tot de deelneming van de KMO's op deze gebieden is het 
noodzakelijk dat binnen dit prioritaire thema een minimaal steunniveau wordt vastgesteld. 

Amendement 123
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Benadering, alinea 4

De coördinatie van nationale programma's De coördinatie van nationale programma's 
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zal worden geïntensiveerd door de 
reikwijdte van bestaande ERA-netten voor 
milieuonderzoek te verbreden en te 
verdiepen, waarbij ook een gezamenlijke 
uitvoering van programma's bij Oostzee-
onderzoek en nieuwe ERA-netten aan de 
orde zullen komen.

zal worden geïntensiveerd door de 
reikwijdte van bestaande ERA-netten voor 
milieuonderzoek te verbreden en te 
verdiepen. Multidisciplinariteit en 
interdisciplinariteit worden bevorderd 
door middel van "joint calls" ten aanzien 
van die thema's waar duidelijk sprake is 
van een interrelatie tussen talrijke 
disciplines, zoals wetenschappen en 
mariene technologieën.

Motivering

Met betrekking tot aspecten die verband houden met de instandhouding van het mariene 
milieu is het beslist noodzakelijk dat een multi- en interdisciplinaire aanpak wordt 
gestimuleerd, naast de werkzaamheden van en de samenwerking tussen de betrokken actoren 
en landen.

Amendement 124
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Benadering, alinea 4 bis 

(nieuw)

Met name worden de gezamenlijke 
maatregelen van het Programma voor 
Oostzee-onderzoek voortgezet en versterkt, 
terwijl tevens onderzoekacties voor andere 
communautaire zeeën en oceanen die 
worden gedeeld met derde landen 
gehandhaafd blijven of nieuw worden 
opgestart, wanneer het vanwege de 
specifieke milieusituatie daarvan 
noodzakelijk is dat maatregelen worden 
genomen voor een voortdurende controle, 
zoals in het geval van de Middellandse 
Zee.

Motivering

In haar mededeling noemt de Commissie nadrukkelijk het specifieke programma voor de 
Oostzee. De EU moet steun blijven verlenen voor het gemeenschappelijk programma 
BONUS-169 en verder gaan met maatregelen of nieuwe entameren met betrekking tot andere 
zeeën en oceanen, als belangrijk element voor de aanstaande tenuitvoerlegging van de 
Europese mariene strategie.

Amendement 125
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Benadering, alinea 5
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Er zal specifieke aandacht worden besteed 
aan een intensievere verspreiding van de 
resultaten van EU-onderzoek – ook via de
benutting van synergie met 
complementaire financieringsmechanismen 
op EU- en lidstaatniveau – en aan de 
bevordering van de incorporatie door 
relevante eindgebruikers, waarbij de 
nadruk zal liggen op beleidsmakers.

Er zal specifieke aandacht worden besteed 
aan een intensievere verspreiding van de 
resultaten van EU-onderzoek en aan 
informatie en verspreiding van de 
wetenschappelijke resultaten ten einde 
wetenschap en technologie te doen 
aansluiten bij de samenleving.

Er zal worden gestreefd naar een 
maximale synergie en complementariteit
met complementaire 
financieringsmechanismen op EU- en 
lidstaatniveau, zoals het zesde 
milieuactieprogramma, het programma 
URBAN en de LIFE+-Fondsen.

Motivering

Er worden activiteiten ontwikkeld met betrekking tot verspreiding van resultaten ten einde te 
bevorderen dat deze maatregelen door de eindgebruikers en met name de beleidsmakers 
worden omarmd.

De activiteiten die middels het zevende kaderprogramma worden gefinancierd moeten nauw 
samenhangen met die welke in het kader van andere programma's worden bevorderd, zodat 
zij elkaar aanvullen.

Amendement 126
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Activiteiten, puntje 1 

"Klimaatverandering, verontreiniging en risico's", streepje 1

- Druk op het milieu en het klimaat - Druk op het milieu en het klimaat
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 en zee (met inbegrip van 
de poolgebieden) om te observeren en 
analyseren hoe zij in het verleden zijn 
veranderd en 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 
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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, mogelijke effecten en 
kritische drempels te bepalen. 
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, wateren 
(oppervlaktewater en grondwater) en 
bodem en naar de interacties tussen de 
atmosfeer, de ozonlaag in de stratosfeer, 
het landoppervlak, ijs en oceanen, met 
inbegrip van de gevolgen van 
veranderingen van het zeeniveau in 
kustgebieden. Er zal worden gekeken naar 
terugkoppelingsmechanismen en abrupte 
veranderingen (bijvoorbeeld de circulatie 
in de oceanen) en de effecten op de 
biodiversiteit en ecosystemen.

Motivering

Op basis van onderzoek naar de veranderingen die zich in het verleden hebben voorgedaan 
met betrekking tot de systemen aarde en zee, kunnen relevante gegevens worden verkregen 
om huidige en toekomstige ontwikkelingen te verklaren en te voorspellen.

Anderzijds wordt middels dit amendement de omschrijving van de druk op ons milieu (zowel 
bodem als wateren) aangepast, door daarin ook onderwerpen op te nemen als het wegsmelten 
van het poolijs, de veranderingen van het zeeniveau en de gevolgen voor het grondwater.

Amendement 127
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Activiteiten, puntje 1 

"Klimaatverandering, verontreiniging en risico's", streepje 2

- Milieu en gezondheid - Milieu en gezondheid
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 

Er is multidisciplinair onderzoek naar de 
interacties van milieu- en 
klimaatrisicofactoren 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 
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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.

milieurisico's, met name in het stedelijke 
milieu (met inbegrip van de post-
industriële gebieden). Het onderzoek zal 
zich vooral richten op meervoudige 
blootstelling via verschillende 
blootstellingsroutes, identificatie van 
verontreinigingsbronnen en nieuwe of 
opkomende milieustressoren en hun 
interactie met natuurlijke agentia en de 
samenstellende onderdelen daarvan 
(bijvoorbeeld binnen- en buitenlucht, 
elektromagnetische velden, geluid en 
blootstelling aan toxische stoffen, de
gevolgen van de toeneming van de 
blootstelling aan zonnestraling voor de 
gezondheid en dan specifiek met 
betrekking tot huid en ogen) en hun 
mogelijke gezondheidseffecten. Onderzoek 
naar nieuwe of al bestaande chemische 
stoffen wordt bevorderd, als voorzien in de 
REACH-Verordening, met inbegrip van 
onderzoek naar alternatieven voor 
dierproeven Bij het onderzoek zal ook 
worden gestreefd naar de integratie van 
epidemiologische 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
en -controle, risicobeoordeling en 
vergelijking van risico's en 
gezondheidseffecten. Het onderzoek zal 
leiden tot de ontwikkeling van biomarkers 
en modelleer- en controlegereedschappen 
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 
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beleidsontwikkeling en -analyse.

Motivering

De post-industriële gebieden vereisen binnen de activiteiten in verband met het stedelijke 
milieu bijzondere aandacht.

Verschijnselen als de aantasting van de ozonlaag en zure regen hebben gevolgen voor de 
kwaliteit van de lucht en verminderen het filterend effect voor wat betreft de zonnestraling. De 
Europese Unie moet maatregelen nemen tegen de negatieve gevolgen daarvan, maar er moet 
ook meer onderzoek worden gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid van de mens.

Anderzijds moet het zevende kaderprogramma een basisinstrument zijn voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen die de Europese Unie in de nieuwe REACH-
Verordening betreffende chemische stoffen heeft vastgesteld.

Amendement 128
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Activiteiten, puntje 1 

"Klimaatverandering, verontreiniging en risico's", streepje 3

- Natuurgevaren - Natuurgevaren
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 
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 die zich vooral richt 
op het koppelen van risicostrategieën aan 
transparante plannen, procedures en 
protocollen. Er is behoefte aan verbeterde 
kennis, methoden en een geïntegreerd 
kader voor de beoordeling van gevaren, 
kwetsbaarheid, en risico's. Daarnaast 
moeten karterings-, preventie-, detectie- en 
mitigatiestrategieën worden ontwikkeld, 
waarbij ook wordt gekeken naar 
economische en sociale factoren. Rampen 
in verband met het klimaat (zoals stormen, 
droogte, vorst, bosbranden, 
aardverschuivingen, steenslag,
overstromingen en andere extreme 
verschijnselen) 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 
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informatiesystemen. De gevolgen van grote 
natuurgevaren voor de maatschappij zullen 
worden gekwantificeerd.

Motivering

De vaststelling van plannen voor multirisicobenadering als beschreven in het amendement is 
een goed uitgangspunt.

Anderzijds worden ook rampen genoemd die duidelijk negatieve gevolgen hebben voor milieu 
en mens, zoals vorst.

Amendement 129
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Activiteiten, puntje 2 

"Duurzaam beheer van rijkdommen", streepje 1

- Behoud en duurzaam beheer van 
natuurlijke en door de mens gecreëerde
rijkdommen

- Behoud en duurzaam beheer van 
natuurlijke rijkdommen, beheer van door 
menselijk ingrijpen beïnvloede 
omgevingen en biodiversiteit

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 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 

Het onderzoek zal gericht zijn op 
verbetering van de kennisbasis en de 
ontwikkeling van geavanceerde modellen 
en instrumenten die nodig zijn voor de 
instandhouding, het herstel en het 
duurzame beheer van ecosystemen, hun 
rijkdommen en het grondgebruik, de 
bescherming van de biodiversiteit 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 en hun 
biodiversiteit zal rekening worden 
gehouden met de beschermings-, herstel-
en behoudspraktijk. Innovatieve 
benaderingen voor de ontwikkeling van 
economische activiteiten uit diensten op 
het gebied van ecosystemen en hun 
biodiversiteit zullen worden gestimuleerd. 
Er zullen benaderingen worden ontwikkeld 
om woestijnvorming, bodemaantasting en 
erosie te voorkomen, te bestrijden en om te 
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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.

keren, en verlies van biodiversiteit te 
stoppen. Het onderzoek zal ook aandacht 
besteden aan het duurzaam beheer van 
terrestrische ecosystemen (zoals bossen, 
weilanden, wetlands, rivieren en 
landbouwgronden), de instandhouding 
van het natuurlijke landschap ter 
bevordering van duurzaam toerisme, het 
stadsmilieu en de post-industriële 
gebieden, inclusief stadsplanning, en het 
beheer van afval. In de geest van het 
GEO-initiatief en met gebruikmaking van 
instrumenten als INSPIRE  zal het 
onderzoek 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.

Motivering

De natuurlijke rijkdommen bevinden zich in ecosystemen die leven herbergen dat moet 
worden beschermd; dat is bijvoorbeeld het geval met bossen.

Om concrete gegevens te vermelden wordt vanwege hun speciale betekenis verwezen naar het 
GEO-initiatief (groep voor aardobservatie) en het INSPIRE-instrument. Met GEO wordt 
geprobeerd verschillende systemen voor van satellieten afkomstige gegevens te coördineren. 
De bedoeling van INSPIRE is dat de gegevensinfrastructuren en de milieugegevens in de 
lidstaten op het niveau van de EU vergelijkbaarder en begrijpelijker worden gemaakt. Het 
bevat de informatie die nodig is om de toestand van het milieu te bewaken.

Amendement 130
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Activiteiten, puntje 2 

"Duurzaam beheer van rijkdommen", streepje 2

- Evolutie van het mariene milieu - Beheer van het mariene milieu
Er is specifiek onderzoek nodig om te 
komen tot een beter inzicht in de effecten 
van menselijke activiteiten op oceanen en 
zeeën en op de rijkdommen van het 
mariene milieu, met inbegrip van de 
verontreiniging en eutrofiëring in regionale 
zeeën en kustgebieden. Er zal onderzoek 
worden gedaan naar het aquatisch milieu, 

Er is specifiek onderzoek nodig om te 
komen tot een beter inzicht in de effecten 
van menselijke activiteiten op oceanen en 
zeeën en op de rijkdommen van het 
mariene milieu, met inbegrip van de 
incidentele en structurele verontreiniging 
en de eutrofiëring in regionale zeeën en 
kustgebieden, in beide gevallen op het 
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diepzee-ecosystemen en de zeebedding om 
het gedrag van dit milieu te observeren, te 
monitoren en te voorspellen en het inzicht 
in de zee en het duurzaam gebruik van 
rijkdommen van de oceanen te bevorderen. 
De effecten van menselijke activiteiten op 
de oceaan zullen worden geëvalueerd via 
geïntegreerde benaderingen waarbij 
rekening wordt gehouden met de mariene 
biodiversiteit, ecosysteemprocessen, de 
oceaancirculatie en de zeebedding-
geologie.

niveau van het zeeoppervlak, de 
waterkolom en de zeebodem. Er zal 
onderzoek worden gedaan naar het 
aquatisch milieu, kusten, regio's en de 
diepzee-ecosystemen en de zeebedding om 
het gedrag van dit milieu te observeren, te 
monitoren en te voorspellen en het inzicht 
in de zee en het duurzaam gebruik van 
rijkdommen van de oceanen te bevorderen. 
De effecten van menselijke activiteiten op 
de oceaan zullen worden geëvalueerd via 
geïntegreerde benaderingen waarbij 
rekening wordt gehouden met de mariene 
biodiversiteit, ecosysteemprocessen, de 
oceaancirculatie en de zeebedding-
geologie. Er worden geïntegreerde 
concepten, instrumentaria en strategieën 
voor duurzaam beheer ontwikkeld.

Motivering

Naast verschillende verduidelijkingen die noodzakelijk worden geacht, worden in dit 
amendement ook de geïntegreerde concepten geïntroduceerd als bruikbaar en wenselijk 
instrument voor het beheer van het mariene milieu.

Amendement 131
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Activiteiten, subpunt 3 

"Milieutechnologie", streepje 1

- Milieutechnologie voor het duurzaam 
beheer en behoud van het natuurlijke en 
door de mens gecreëerde milieu

- Milieutechnologie voor het duurzaam 
beheer, behoud en herstel van het 
natuurlijke en door de mens gecreëerde 
milieu

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 mitigatie van gevaren en rampen, de 

Er zijn nieuwe of verbeterde 
milieutechnologieën nodig om de 
milieueffecten van menselijke activiteiten 
terug te dringen, het milieu efficiënter te 
beschermen en te herstellen, 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, de beperking en de 
mitigatie van milieurisico's, gevaren en 
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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.

rampen, inclusief als gevolg van 
klimaatverandering en het verlies van 
biodiversiteit; technologie ter bevordering 
van duurzame productie en consumptie; 
technologie voor een duurzaam beheer, 
behoud en herstel van ecosystemen, hun 
rijkdommen en de biodiversiteit van 
rijkdommen; technieken voor 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. Daarbij wordt voorzien 
in horizontale coördinatie met andere, 
gerelateerde thema's.

Motivering

Het accent dient te worden gelegd op het concept "sanering en herstel van het milieu", 
waaraan voorrang moet worden gegeven voor zover zulks mogelijk is (bijvoorbeeld herstel 
van door woestijnvorming getroffen gebieden).

Het spreekt anderzijds vanzelf dat geen enkele van de hier omschreven acties een 
alleenstaande actie is. Vele ervan zijn aan elkaar gerelateerd. Een horizontale benadering is 
dan ook wenselijk.

Amendement 132
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Activiteiten, subpunt 3 

"Milieutechnologie", streepje 2

- Technologisch aspectenonderzoek en 
verificatie en beproeving van technologie

- Technologisch aspectenonderzoek en 
verificatie en beproeving van technologie

Het onderzoek zal zich vooral richten op de 
risico- en prestatiebeoordeling van 
technologieën, waaronder processen en
producten, en de verdere ontwikkeling van 
verwante methoden zoals de 
levenscyclusanalyse. Daarnaast zal de 
nadruk liggen op: kansen, marktpotentieel 
en sociaal-economische aspecten van 
milieutechnologieën op lange termijn; 
beoordeling van de risico's van chemische 
stoffen, intelligente teststrategieën en 

Het onderzoek zal zich vooral richten op de 
risico- en prestatiebeoordeling van 
technologieën, waaronder processen,
producten en diensten, en de verdere 
ontwikkeling van verwante methoden zoals 
de levenscyclusanalyse. Daarnaast zal de 
nadruk liggen op: kansen, marktpotentieel 
en sociaal-economische aspecten van 
milieutechnologieën op lange termijn; 
beoordeling van de risico's van chemische 
stoffen, intelligente teststrategieën en 
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methoden om dierproeven tot een 
minimum te beperken, technieken voor 
risicokwantificering; en onderzoek ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van het 
Europees systeem voor de verificatie en 
beproeving van milieutechnologie.

methoden om dierproeven tot een 
minimum te beperken, technieken voor 
risicokwantificering; en onderzoek ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van het 
Europees systeem voor de verificatie en 
beproeving van milieutechnologie.

Motivering

Vermelding van diensten op hetzelfde niveau als producten en processen.

Amendement 133
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Activiteiten, subpunt 4 

"Aardobservatie en beoordelingsinstrumenten", streepje 1

- Aardobservatie - Systemen voor aardobservatie en 
observatie van de oceanen, en methoden 
voor de monitoring van het milieu en de 
natuurlijke rijkdommen

Het onderzoek zal gericht zijn op de 
ontwikkeling en integratie van het Global 
Earth Observation System of Systems 
(GEOSS) voor aspecten van milieu en 
duurzame ontwikkeling in het kader van 
het GEO-initiatief. De interoperabiliteit 
tussen observatiesystemen, 
informatiebeheer en gezamenlijk gebruik 
van gegevens, en optimalisering van 
informatie voor inzicht in en modellering 
en prognose van milieuverschijnselen 
zullen aan de orde komen. Deze 
activiteiten zullen vooral gericht zijn op 
natuurgevaren, klimaatverandering, het 
weer, ecosystemen, natuurlijke 
rijkdommen, water, landgebruik, milieu en 
gezondheid, en biodiversiteit (inclusief de 
aspecten van risicobeoordeling, 
prognosemethoden en 
beoordelingsinstrumenten) teneinde 
vorderingen te boeken voor de GEOSS-
gebieden met maatschappelijke baten en 
bij te dragen tot het GMES.

Het onderzoek zal gericht zijn op de 
ontwikkeling en integratie van het Global 
Earth Observation System of Systems 
(GEOSS), waaraan het GMS een 
essentiële bijdrage levert, voor aspecten 
van milieu en duurzame ontwikkeling in 
het kader van het GEO-initiatief. De 
interoperabiliteit tussen 
observatiesystemen, inclusief hun 
bewaking, specifieke ontwikkeling en 
monitoringtechnologie, informatiebeheer 
en gezamenlijk gebruik van gegevens, en 
optimalisering van informatie voor inzicht 
in en modellering en prognose van 
milieuverschijnselen en gerelateerde 
menselijke activiteiten zullen aan de orde 
komen. Deze activiteiten zullen vooral 
gericht zijn op natuurgevaren, 
klimaatverandering, het weer, oceanen, 
regionale zeeën en kustgebieden, 
ecosystemen, natuurlijke rijkdommen, 
water, landgebruik, milieu en gezondheid, 
en biodiversiteit (inclusief de aspecten van 
risicobeoordeling, prognosemethoden en 
beoordelingsinstrumenten) teneinde 
vorderingen te boeken voor de GEOSS-
gebieden met baten. Daarbij wordt 
voorzien in nauwe coördinatie met 
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andere, gerelateerde thema's, 
inzonderheid communicatie- en 
informatietechnologieën, en ruimtevaart 
en veiligheid.

Motivering

Technisch gezien heeft het GEO-initiatief tot doel een "systeem van systemen" te creëren, i.e. 
het macrosysteem GEOSS. Binnen deze algemene structuur heeft de Global Monitoring for 
Environment and Security (GMS) als communautair initiatief voor aardobservatie een uiterst 
belangrijke rol te vervullen.

Amendement 134
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Activiteiten, subpunt 4 

"Aardobservatie en beoordelingsinstrumenten", streepje 2

- Beoordelingsinstrumenten voor duurzame 
ontwikkeling

- Beoordelingsinstrumenten voor duurzame 
ontwikkeling

Er zijn instrumenten nodig voor een 
kwantitatieve beoordeling van de bijdrage 
van het milieu- en onderzoeksbeleid tot het 
concurrentievermogen en duurzame 
ontwikkeling, bijvoorbeeld voor 
beoordeling van marktgebaseerde en 
regelgevingsbenaderingen en de effecten 
van huidige tendensen bij productie- en 
consumptiepatronen. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om modellen die kijken naar 
de koppelingen tussen economie, milieu en 
maatschappij en derhalve gunstige en 
efficiënte strategieën voor aanpassing en 
preventie. Het onderzoek zal ook streven 
naar de verbetering van bestaande en de 
ontwikkeling van nieuwe indicatoren voor 
de bepaling van beleidsprioriteiten voor 
duurzame ontwikkeling, en een analyse 
van de verbanden tussen deze indicatoren, 
rekening houdend met het bestaande 
pakket EU-indicatoren voor duurzame 
ontwikkeling. Er zal aandacht worden 
besteed aan de analyse van technologie, 
sociaal-economische impulsen, externe 
effecten en governance alsmede foresight. 
Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld 
landgebruik en het mariene beleid en de 
economische, politieke en sociale 
conflicten in verband met 

Er zijn instrumenten nodig voor een 
kwantitatieve beoordeling van de bijdrage 
van het milieu- en onderzoeksbeleid tot het 
concurrentievermogen en duurzame 
ontwikkeling, bijvoorbeeld voor 
wetenschappelijke ondersteuning en
beoordeling van marktgebaseerde en 
regelgevingsbenaderingen en de effecten
van huidige tendensen bij productie- en 
consumptiepatronen. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om modellen die kijken naar 
de koppelingen tussen economie, milieu en 
maatschappij en derhalve gunstige en 
efficiënte strategieën voor aanpassing en 
preventie. Het onderzoek zal ook streven 
naar de verbetering van bestaande en de 
ontwikkeling van nieuwe indicatoren voor 
de bepaling en beklemtoning van 
beleidsprioriteiten voor duurzame 
ontwikkeling, en een analyse van de 
verbanden tussen deze indicatoren, 
rekening houdend met het bestaande 
pakket EU-indicatoren voor duurzame 
ontwikkeling. Er zal aandacht worden 
besteed aan de analyse van technologie, 
sociaal-economische impulsen, externe 
effecten en governance alsmede foresight. 
Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld 
milieukwaliteit, landgebruik, natuurlijke 
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klimaatverandering. rijkdommen, duurzame productie en 
duurzaam gebruik, het mariene beleid en 
de economische, politieke en sociale 
conflicten in verband met 
klimaatverandering.

Motivering

Preciseringen die noodzakelijk zijn om de beoogde instrumenten te verduidelijken en te 
illustreren.

Amendement 135
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)",  subpunt "Internationale 

samenwerking", alinea 2

Wetenschappelijke en technologische 
partnerschappen met ontwikkelingslanden 
zullen bijdragen tot de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling op verschillende gebieden 
(zoals ombuiging van het verlies van 
milieurijkdommen, verbetering van het 
waterbeheer, de watervoorziening en 
sanitaire voorzieningen, en de milieu-
uitdagingen van verstedelijking) en op deze 
gebieden kunnen ook KMO's een cruciale 
rol spelen. Er zal bijzondere aandacht 
worden besteed aan de relatie tussen 
mondiale milieuproblemen en de regionale 
en lokale ontwikkelingsproblemen in 
verband met natuurlijke rijkdommen, 
biodiversiteit, landgebruik, natuurlijke en 
door de mens gecreëerde gevaren en 
risico's, klimaatverandering, 
milieutechnologie, milieu en gezondheid, 
en aan instrumenten voor beleidsanalyse. 
Samenwerking met geïndustrialiseerde 
landen zal de toegang tot mondiaal 
toponderzoek bevorderen.

Wetenschappelijke en technologische 
partnerschappen met ontwikkelingslanden 
zullen bijdragen tot de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling op verschillende gebieden
(zoals preventie en mitigatie van de 
gevolgen van klimaatverandering en 
natuurrampen, ombuiging van het verlies 
van milieurijkdommen, verbetering van het 
water- en grondbeheer, de 
watervoorziening en sanitaire 
voorzieningen, preventie en bestrijding 
van woestijnvorming, de milieu- en 
biodiversiteitsuitdagingen van 
verstedelijking en duurzame productie en 
duurzaam gebruik) en op deze gebieden 
kunnen ook KMO's een cruciale rol spelen. 
Er zal bijzondere aandacht worden besteed 
aan de relatie tussen mondiale 
milieuproblemen en de regionale en lokale 
ontwikkelingsproblemen in verband met 
natuurlijke rijkdommen, biodiversiteit, 
landgebruik, natuurlijke en door de mens 
gecreëerde gevaren en risico's, 
klimaatverandering, milieutechnologie, 
milieu en gezondheid, en aan instrumenten 
voor beleidsanalyse. Samenwerking met 
geïndustrialiseerde landen zal de toegang 
tot mondiaal toponderzoek bevorderen.
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Motivering

De Europese Unie kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de adequate ontwikkeling van de 
armste landen, door ze technieken voor de preventie en het beheer van natuurrampen, het 
correcte gebruik van water en grond, duurzame bouw en stadsontwikkeling, enz. te 
verschaffen en met hen te delen.

Amendement 136
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", subpunt "Internationale 

samenwerking", alinea 3

De totstandkoming van het GEOSS voor 
aardobservatie zal een stimulans vormen 
voor internationale samenwerking om 
inzicht te krijgen in aardsystemen en 
duurzaamheidsaspecten en voor de 
gecoördineerde verzameling van gegevens 
voor wetenschap en beleid.

De totstandkoming van het GEOSS voor 
aardobservatie zal een stimulans vormen 
voor internationale samenwerking om 
inzicht te krijgen in aardsystemen en 
duurzaamheidsaspecten en voor de 
gecoördineerde verzameling van gegevens 
voor wetenschap en beleid, en om de 
belangstelling van de openbare en de 
particuliere sector te vergroten.

Motivering

Het spreekt vanzelf dat de door het macrosysteem GEOSS verschafte gegevens ertoe zullen 
bijdragen dat de openbare en particuliere actoren zich bewust worden van de behoeften van 
onze planeet op milieugebied, wat een aansporing zal zijn tot handelen.

Amendement 137
Bijlage I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", subpunt "Reactie op 

opkomende behoeften en onvoorziene beleidsbehoeften", alinea 2

Ondersteuning voor de reactie op 
onvoorziene milieubeleidsbehoeften zou 
bijvoorbeeld gerelateerd kunnen zijn aan 
duurzaamheidseffectbeoordelingen van 
nieuw EU-beleid voor bijvoorbeeld het 
milieu, maritiem beleid, normen en 
regelgeving.

Ondersteuning voor de reactie op 
onvoorziene milieubeleidsbehoeften zou 
bijvoorbeeld gerelateerd kunnen zijn aan 
duurzaamheidseffectbeoordelingen van 
nieuw EU-beleid voor bijvoorbeeld 
duurzame productie en duurzaam 
gebruik, het milieu, klimaatverandering, 
natuurlijke rijkdommen, maritiem beleid, 
normen en regelgeving.

Motivering

De voorgestelde continue duurzaamheidseffectbeoordeling dient tevens te gelden voor het 
communautaire beleid inzake productie en gebruik, natuurlijke rijkdommen en 
klimaatverandering, waarnaar binnen dit prioritaire thema herhaaldelijk wordt verwezen.
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Amendement 138
Bijlage I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", subpunt "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 
en vorderingen op het gebied van de 
exploitatie en het Europese vervoerbeleid
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.

Motivering

Wat de vervoersector betreft moet evenzeer rekening worden gehouden met de vorderingen op 
het gebied van de exploitatie van systemen, infrastructuur, enz., als met de technologische 
vorderingen. Het Europese vervoerbeleid zoals dat tot nu toe is ontwikkeld dient eveneens een 
referentiepunt te zijn.

Amendement 139
Bijlage I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", subpunt "Benadering", alinea 4

Activiteiten die met name voor KMO's van 
belang zijn, zijn bijvoorbeeld: werken aan 
robuuste technologie-gedreven 
toeleveringsketens in de verschillende 
sectoren; KMO's toegang bieden tot 
onderzoeksinitiatieven; en de rol en het 
opstarten van spitstechnologie-KMO's 
vergemakkelijken, vooral bij geavanceerde 
vervoerstechnologieën en "diensten-
gerelateerde" activiteiten die specifiek zijn 
voor het vervoer, en bij de ontwikkeling 
van systemen en applicaties op het gebied 
van satellietnavigatie.

Activiteiten die met name voor KMO's van 
belang zijn, zijn bijvoorbeeld: werken aan 
robuuste technologie-gedreven 
toeleveringsketens in de verschillende 
sectoren; KMO's toegang bieden tot 
onderzoeksinitiatieven; en de rol en het 
opstarten van spitstechnologie-KMO's 
vergemakkelijken, vooral bij geavanceerde 
vervoerstechnologieën en "diensten-
gerelateerde" activiteiten die specifiek zijn 
voor het vervoer, en bij de ontwikkeling 
van systemen en applicaties op het gebied 
van satellietnavigatie. 20% van de 
begroting voor dit prioritaire thema zal 
worden bestemd voor de tenuitvoerlegging 
van de gedeelten van hun 
onderzoekprogramma's die betrekking 
hebben op de hieronder vermelde 
activiteiten.
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Motivering

Om daadwerkelijk bij te dragen aan de participatie van de KMO's aan deze activiteiten dient 
binnen dit prioritaire thema een steunverleningsdrempel te worden vastgesteld.

Amendement 140
Bijlage I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", subpunt "Benadering", alinea 5

Binnen de verschillende actielijnen en over 
hun grenzen heen zullen zowel bestaande 
beleidsbehoeften als de ontwikkeling, 
beoordeling en uitvoering van nieuw beleid 
(zoals het maritieme beleid) aan de orde 
komen. Hierbij gaat het onder andere om 
studies, modellen en instrumenten op het 
gebied van strategische monitoring en 
prognose waarbij kennis over de 
belangrijkste economische, sociale, 
veiligheids- en milieuaspecten voor 
vervoer wordt geïntegreerd. Bij activiteiten 
ter ondersteuning van 
sectoroverschrijdende thematische 
onderwerpen zal de nadruk liggen op 
specifieke vervoerskenmerken zoals 
beveiligingsaspecten als inherente eis voor 
het vervoersysteem; het gebruik van 
alternatieve energiebronnen bij 
vervoerstoepassingen; en monitoring van 
de milieueffecten van het vervoer, inclusief 
klimaatverandering.

Binnen de verschillende actielijnen en over 
hun grenzen heen zullen zowel bestaande 
beleidsbehoeften als de ontwikkeling, 
beoordeling en uitvoering van nieuw beleid 
(zoals het maritieme beleid en de 
totstandbrenging van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim) 
aan de orde komen. Hierbij gaat het onder 
andere om studies, modellen en 
instrumenten op het gebied van 
strategische monitoring en prognose 
waarbij kennis over de belangrijkste 
economische, sociale, veiligheids- en 
milieuaspecten voor vervoer wordt 
geïntegreerd. Bij activiteiten ter 
ondersteuning van sectoroverschrijdende 
thematische onderwerpen zal de nadruk 
liggen op specifieke vervoerskenmerken 
zoals beveiligingsaspecten als inherente eis 
voor het vervoersysteem; het gebruik van 
alternatieve energiebronnen bij 
vervoerstoepassingen; en monitoring van 
de milieueffecten van het vervoer, inclusief 
klimaatverandering.

Motivering

Sommige acties van dit specifieke programma zullen wellicht noodzakelijk zijn voor de 
tenuitvoerlegging van het belangrijke project voor een gemeenschappelijk Europees 
luchtruim, dat hier dan ook dient te worden vermeld als voorbeeld.

Amendement 141
Bijlage I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", subpunt "Benadering", alinea 5 bis 

(nieuw)

Er wordt met name aandacht besteed aan 
een betere verspreiding van de resultaten 
van het communautaire onderzoek. 
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Multidisciplinariteit en 
interdisciplinariteit zullen worden 
gestimuleerd en er zal worden gestreefd 
naar maximale synergie en 
complementariteit met de mechanismen 
voor aanvullende financiering op het 
communautaire en nationale niveau, 
waarin bijvoorbeeld is voorzien in het 
kader van het Marco Polo-programma of 
voor de Europese vervoersnetwerken.

Motivering

Er moet een duidelijk verband bestaan tussen de in het kader van het zevende 
kaderprogramma gefinancierde activiteiten en de door andere programma's gesteunde acties, 
zodat ze elkaar aanvullen.

Amendement 142
Bijlage I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", subpunt "Benadering", alinea 6

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

Er zal ook ondersteuning worden gegeven 
aan activiteiten die gericht zijn op de 
verspreiding en benutting van, en de 
algemene en wetenschappelijke 
informatie (met name
effectbeoordelingen) over alle in het kader 
van dit prioritaire thema ontwikkelde 
acties, teneinde te voldoen aan de 
specifieke gebruikersbehoeften en 
beleidsvereisten in de vervoerssector.

Motivering

Er dient te worden voorzien in informatieacties met het oog op de assimilatie van de 
activiteiten door de eindgebruikers, inzonderheid de beleidsmakers.

Amendement 143
Bijlage I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", subpunt "Activiteiten", 

"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 

De vergroening van het 
oppervlaktevervoer: Ontwikkeling van 
technologieën en kennis voor minder 
verontreiniging (lucht, water en bodem) en 
milieueffecten zoals klimaatverandering, 
gezondheid, biodiversiteit en 
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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.

geluidshinder. Het onderzoek zal leiden tot 
schonere en kosten- en energie-efficiëntere 
aandrijving en het gebruik van alternatieve
brandstoffen, inclusief waterstof en 
brandstofcellen, en 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-, onderhoud-, 
reparatie-, inspectie-, recycling- en 
sloopstrategieën en het optreden op zee bij 
ongevallen.

Motivering

De vervoerkosten moeten worden geëvalueerd in energietermen.

Amendement 144
Bijlage I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", subpunt "Activiteiten", 

"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 
mobiliteitsbeheerssystemen 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 

Waarborging van duurzame stedelijke 
mobiliteit voor alle burgers, inclusief 
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 mobiliteitsconcepten, innovatieve 
organisatieschema's en 
mobiliteitsbeheerssystemen 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 
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ondersteuning van beleidsontwikkeling en 
-implementatie behoren vervoersplanning 
en ruimtelijke ordening.

-infrastructuur. Tot de instrumenten ter 
ondersteuning van beleidsontwikkeling en 
-implementatie behoren vervoersplanning 
en ruimtelijke ordening.

Motivering

Een geïntegreerde benadering van de vervoers- en mobiliteitsplanning moet specifieke 
maatregelen ten behoeve van gehandicapten omvatten.

Amendement 145
Bijlage I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", subpunt "Activiteiten", 

"Oppervlaktevervoer (spoor, weg en water)", alinea 3 bis (nieuw)

Kwaliteit van de mobiliteit en de 
tevredenheid van de gebruikers: 
verbetering van de diensten, netwerken en 
infrastructuur, teneinde ze comfortabeler 
en aantrekkelijker te maken, 
vervolmaking van de geïntegreerde 
systemen en beschikbaarstelling van 
diensten en capaciteiten die afgestemd 
zijn op de vraag van zowel het individu als 
specifieke groepen (ouderen, vrouwen, 
enz.).

Motivering

Men dient, gezien de demografische ontwikkelingen en de nieuwe mobiliteitsbehoeften van de 
huidige Europese samenleving, vooruit te lopen op de wijzigingen in de gevoeligheden en de 
perceptie van de gebruikers van het vervoer over land (comfort, voorkeuren...).

Amendement 146
Bijlage I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", subpunt "Activiteiten", 

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

Opvoering van het concurrentievermogen: 
Verbetering van het concurrentievermogen 
van de vervoerssector, 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 

Opvoering van het concurrentievermogen: 
Verbetering van het concurrentievermogen 
van de vervoerssector, 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 
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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.

onderhoud, alsmede ontmanteling, 
marketing en recycling, 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.

Motivering

De industriële processen dienen de eindfasen van de nuttige levensduur van producten en 
industriële infrastructuur met betrekking tot het oppervlaktevervoer te omvatten.

Amendement 147
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "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 en 
concurrentievermogen, wetenschap, 
technologie en innovatie, sociale cohesie 
en nieuwe sociale, culturele en educatieve 
uitdagingen als gevolg van de uitbreiding 
van de Europese Unie, duurzaamheid, 
milieuveranderingen, gendergelijkheid, 
emigratie, kwaliteit van het bestaan, 
onderwijs, culturele aspecten (inclusief 
taalkundige diversiteit), immigratie en 
mondiale onderlinge afhankelijkheid, met 
name teneinde een verbeterde kennisbasis 
voor beleid op de betrokken gebieden te 
creëren.

Motivering

Om de huidige EU en de sociaal-economische uitdagingen waarmee zij geconfronteerd wordt 
beter te begrijpen is onderzoek inzake sociale, culturele en educatieve problemen in een 
uitgebreide Unie, de algemene milieuverandering, de uitdagingen, voordelen en problemen 
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van emigratie, alsmede gendergelijkheid, van essentieel belang. Het naast elkaar bestaan van 
met elkaar wedijverende talen is een groot cultureel probleem in Europa, dat afzonderlijk 
dient te worden vermeld. Hetzelfde geldt voor immigratie.

Amendement 148
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Benadering", alinea 1

De onderzoeksprioriteiten betreffen de 
belangrijkste maatschappelijke, 
economische en culturele uitdagingen 
waarmee Europa en de wereld nu en in de 
toekomst worden geconfronteerd. De 
voorgestelde onderzoeksagenda behelst een 
coherente aanpak om deze uitdagingen aan 
te gaan. De ontwikkeling van een 
kennisbasis voor de sociaal-economische 
en geesteswetenschappen voor deze 
cruciale uitdagingen zal een belangrijke 
bijdrage leveren tot de bevordering van 
gezamenlijke inzichten in heel Europa en 
tot de oplossing van internationale 
problemen in een ruimere context. De 
onderzoeksprioriteiten zullen helpen de 
formulering, uitvoering, effecten en 
evaluatie van beleid op vrijwel alle 
communautaire beleidsterreinen op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau te verbeteren en in de meeste 
gevallen bevat het onderzoek een 
substantieel internationaal perspectief.

De onderzoeksprioriteiten betreffen de 
belangrijkste maatschappelijke, 
economische en culturele uitdagingen 
waarmee Europa en de wereld nu en in de 
toekomst worden geconfronteerd. De 
voorgestelde onderzoeksagenda behelst een 
coherente aanpak om deze uitdagingen aan 
te gaan. De ontwikkeling van een 
kennisbasis voor de sociaal-economische, 
sociaal-culturele en geesteswetenschappen 
voor deze cruciale uitdagingen zal een 
belangrijke bijdrage leveren tot de 
bevordering van gezamenlijke inzichten in 
heel Europa en tot de oplossing van 
internationale problemen in een ruimere 
context. De onderzoeksprioriteiten zullen 
helpen de formulering, uitvoering, effecten 
en evaluatie van beleid op vrijwel alle 
communautaire beleidsterreinen op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau te verbeteren en in de meeste 
gevallen bevat het onderzoek een 
substantieel internationaal perspectief.

Motivering

De sociaal-culturele wetenschappen dienen eveneens in aanmerking te worden genomen, 
teneinde een ruimer en concreter inzicht in de Europese en internationale problemen te 
krijgen.

Amendement 149
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Activiteiten", "Groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in een 
kennismaatschappij", alinea 1

Dit onderdeel zal gericht zijn op de 
ontwikkeling en integratie van onderzoek 
naar vraagstukken die gevolgen hebben 

Dit onderdeel zal gericht zijn op de 
ontwikkeling en integratie van onderzoek 
naar vraagstukken die gevolgen hebben 
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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:

voor groei, sociaal-economische stabiliteit,
werkgelegenheid, concurrentievermogen
en technologische cohesie, 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:

Motivering

Er dient ook rekening te worden gehouden met de problemen in verband met de sociaal-
economische stabiliteit en de technologische kloof, met het oog op een rechtvaardige 
ontwikkeling van de kennismaatschappij en de totstandbrenging van cohesie in de EU op 
technologisch gebied.

Amendement 150
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Activiteiten", "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, inclusief 
informeel onderwijs, en permanente 
educatie en immateriële investeringen;

Motivering

Het informele onderwijs is een realiteit geworden die men niet over het hoofd kan en mag 
zien, en dient dus eveneens in aanmerking te worden genomen.

Amendement 151
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Activiteiten", "Groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in een 
kennismaatschappij", alinea 1, streepje 2

- economische structuren, structurele 
veranderingen en productiviteitsaspecten, 
met inbegrip van de rol van de 

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

van de rol van de dienstensector, de 
externalisering van diensten, de 
informatie- en 
communicatietechnologieën, de financiële 
wereld, demografische aspecten, de vraag 
en langetermijn-veranderingsprocessen;

Motivering

In de huidige geglobaliseerde wereld worden de intersectorale betrekkingen steeds 
intensiever. Ze dienen dan ook te worden vermeld als een aspect van de economische 
structuren, zoals trouwens ook de externalisering van diensten en de informatie- en 
communicatietechnologieën, zonder welke men de huidige economische systemen niet kan 
begrijpen.

Amendement 152
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Activiteiten", "Groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in een 
kennismaatschappij", alinea 2

Er zal aandacht worden besteed aan 
belangrijke nieuwe uitdagingen en kansen 
ten gevolge van de toegenomen 
globalisering, economieën in opkomst, 
verplaatsing van bedrijven en 
werkgelegenheid en de uitbreiding van de 
EU. Bij werkgelegenheidsvraagstukken zal 
worden gekeken naar werkloosheid en 
onvolledige werkgelegenheid.

Er zal aandacht worden besteed aan 
belangrijke nieuwe uitdagingen en kansen 
ten gevolge van de toegenomen 
globalisering, de internationale overdracht 
van technologie, de rol van nieuwe 
bedrijven, economieën in opkomst, 
verplaatsing van bedrijven en 
werkgelegenheid en de uitbreiding van de 
EU. Bij werkgelegenheidsvraagstukken zal 
worden gekeken naar werkloosheid en 
onvolledige werkgelegenheid.

Motivering

In een steeds meer geglobaliseerde wereld dient rekening te worden gehouden met de 
uitdagingen en mogelijkheden van de toenemende internationale overdracht van technologie, 
en met de rol van nieuwe bedrijven in zowel ontwikkelingslanden als opkomende landen en 
onderontwikkelde economieën.

Amendement 153
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Activiteiten", "Combinatie van economische, sociale en milieudoelstellingen in 
Europees perspectief", streepje 2 bis (nieuw)

- De algemene milieuverandering uit 
interdisciplinair oogpunt, inclusief 
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interacties tussen ecosystemen en sociale 
systemen.

Motivering

Om de oorzaken en gevolgen van de algemene milieuverandering beter te begrijpen is het van 
essentieel belang dat wij inzicht krijgen in de interacties tussen ecosystemen en sociale 
systemen en de gevolgen van deze interacties, teneinde over meer elementen te beschikken bij 
het zoeken naar oplossingen voor de problemen met betrekking tot de duurzaamheid van onze 
planeet.

Amendement 154
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Activiteiten", "Belangrijke tendensen in de maatschappij en hun gevolgen", titel

Belangrijke tendensen in de maatschappij 
en hun gevolgen

Belangrijke tendensen in de maatschappij 
en hun oorzaken en gevolgen

Motivering

Om de tendensen in de huidige maatschappij en hun gevolgen te kennen, is het van essentieel 
belang de oorzaken en de oorsprong ervan te analyseren.

Amendement 155
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Activiteiten", "Europa in de wereld", alinea 1

Het doel is inzicht te krijgen in 
veranderende interacties en onderlinge 
afhankelijkheden tussen wereldregio's en 
hun gevolgen voor de betrokken regio's, 
met name voor Europa, en het daarmee 
samenhangende vraagstuk van een aanpak 
voor opkomende bedreigingen en risico's in 
een mondiale context en hun relatie met 
rechten, vrijheden en welzijn van de mens. 
Bij het onderzoek zullen twee gerelateerde 
sporen worden gevolgd:

Het doel is inzicht te krijgen in 
veranderende interacties en onderlinge 
afhankelijkheden tussen wereldregio's, 
inclusief de interculturele betrekkingen 
en de onderlinge afhankelijkheden tussen 
ontwikkelingsregio's, en hun gevolgen 
voor de betrokken regio's, met name voor 
Europa, en het daarmee samenhangende 
vraagstuk van een aanpak voor opkomende 
bedreigingen en risico's in een mondiale 
context en hun relatie met rechten, 
vrijheden en welzijn van de mens. Bij het 
onderzoek zullen twee gerelateerde sporen 
worden gevolgd:

Motivering

De interculturele betrekkingen en de onderlinge afhankelijkheden tussen ontwikkelingsregio's 
dienen eveneens te worden bestudeerd, teneinde een beter inzicht te krijgen in de evolutie van 
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deze regio's en hun invloed in een geglobaliseerde wereld, met bijzondere aandacht voor 
Europa.

Amendement 156
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Activiteiten", "Europa in de wereld", alinea 1, streepje 2

- conflicten en de oorzaken en oplossing 
daarvan; de relatie tussen veiligheid en 
destabiliserende factoren zoals armoede, 
misdaad, milieuaantasting en schaarste van 
middelen; terrorisme en zijn oorzaken en 
gevolgen; met veiligheid samenhangend 
beleid en perceptie van onveiligheid en 
civiel-militaire betrekkingen.

- conflicten en de oorzaken en oplossing 
daarvan; de relatie tussen veiligheid en 
destabiliserende factoren zoals armoede, 
migratie, misdaad, milieuaantasting en 
schaarste van middelen; terrorisme en zijn 
oorzaken en gevolgen; met veiligheid 
samenhangend beleid en perceptie van 
onveiligheid en civiel-militaire 
betrekkingen.

Motivering

Migratie dient als destabiliserende factor eveneens te worden vermeld.

Amendement 157
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Activiteiten", "Europa in de wereld", alinea 1, streepje 2 bis (nieuw)

- Vrede in de context van de Europese 
Unie en de wereld, vrede als fundamentele 
waarde, de positieve gevolgen ervan in de 
Europese Unie en de andere regio's van 
de wereld, de uit het ontbreken van vrede 
voortvloeiende problemen (oorlogen, 
onveiligheid) en de betrekkingen tussen 
regio's als gevolg van het tot stand 
brengen van vrede.

Motivering

Vrede is in de Europese Unie en de rest van de wereld een fundamentele waarde, en moet dat 
ook blijven. De diverse soorten betrekkingen tussen regio's naargelang er vrede heerst of niet, 
en de (positieve of negatieve) gevolgen daarvan, dienen te worden onderzocht.

Amendement 158
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Activiteiten", "Europa in de wereld", alinea 2
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In beide gevallen zal aandacht worden 
besteed aan de rol van Europa in de wereld, 
de ontwikkeling van multilateralisme en 
het internationaal recht, de bevordering van 
democratie en fundamentele rechten met 
inbegrip van uiteenlopende opvattingen 
daarover, en Europa zoals het van buitenaf 
wordt gezien.

In de drie gevallen zal aandacht worden 
besteed aan de rol van Europa in de wereld, 
de ontwikkeling van multilateralisme en 
het internationaal recht, de bevordering van 
democratie, gelijkheid, vrede en 
fundamentele rechten met inbegrip van 
uiteenlopende opvattingen daarover, en 
Europa zoals het van buitenaf wordt 
gezien.

Motivering

Gelijkheid tussen personen op alle gebieden en in alle opzichten is een fundamentele waarde 
zonder welke een maatschappij niet kan evolueren, en die dus moet worden vermeld.

Europa heeft een zeer belangrijke bijdrage te leveren aan de totstandbrenging van vrede in de 
wereld.

Amendement 159
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Activiteiten", "De burger in de Europese Unie", titel en alinea 1

De burger in de Europese Unie

In de context van de toekomstige 
ontwikkeling van de EU wordt ernaar 
gestreefd een beter inzicht te krijgen in 
enerzijds de aspecten die een rol spelen bij 
het realiseren van een gevoel van
democratisch "eigendom" en actieve 
participatie door de burger alsmede 
effectieve en democratische governance en 
anderzijds de overeenkomsten en 
verschillen binnen Europa qua cultuur, 
instellingen, recht, geschiedenis, talen en
waarden. Het onderzoek zal aandacht 
besteden aan:

Burgerschap in de Europese Unie

In de context van de toekomstige 
ontwikkeling van de EU wordt ernaar 
gestreefd een beter inzicht te krijgen in 
enerzijds de aspecten die een rol spelen bij 
het realiseren van een gevoel van 
democratisch "eigendom" en actieve en 
paritaire participatie door de burger 
alsmede effectieve en democratische 
governance en anderzijds de 
overeenkomsten en verschillen binnen 
Europa qua cultuur, instellingen, recht, 
geschiedenis, talen, waarden en de 
historische evolutie van de Europese 
identiteit. Het onderzoek zal aandacht 
besteden aan:

Motivering

Er moet een evenwichtige participatie zijn van zowel vrouwen als mannen, om een reële 
representatie van de samenleving te garanderen.

Het is belangrijk dat ook de historische evolutie van de Europese identiteit wordt bestudeerd, 
teneinde de overeenkomsten en verschillen in Europa beter te begrijpen en het pluralisme en 
de culturele rijkdom maximaal tot uiting te brengen.
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Amendement 160
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Activiteiten", "De burger in de Europese Unie", alinea 1, streepje 1

- participatie (ook door de jeugd), 
representatie, verantwoordingsplicht en
legitimiteit; de Europese openbare ruimte, 
media en democratie; verschillende 
vormen van governance in de EU en 
beleidsprocessen; de rol van het 
maatschappelijk middenveld; burgerschap 
en rechten;en gerelateerde waarden van de 
bevolking;

- paritaire participatie (ook door de jeugd), 
representatie, inclusief het streven naar zo 
rechtstreeks mogelijke representatie,
verantwoordingsplicht en legitimiteit; de 
Europese openbare ruimte, media en 
democratie; verschillende vormen van 
governance in de EU en beleidsprocessen; 
de rol van het maatschappelijk middenveld; 
burgerschap en rechten;en gerelateerde 
waarden van de bevolking;

Motivering

De participatie kan maar echt zijn indien ze ook paritair is.

Daadwerkelijke democratie kan slechts tot stand worden gebracht via zo rechtstreeks 
mogelijke representatie. Op die manier zullen er praktisch geen barrières meer bestaan 
tussen de burgers en hun politieke vertegenwoordigers.

Amendement 161
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Activiteiten", "Foresight-activiteiten", paragraaf 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 van 
kennis, veranderingen inzake misdaad,
grote risico's en de sociale dimensie van de 
algemene milieuverandering worden 
verkend;

Motivering

De sociale dimensie van de algemene milieuverandering dient te worden bestudeerd.

Amendement 162
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 

subpunt "Activiteiten", "Foresight-activiteiten", paragraaf 1, streepje 2
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- gerichtere thematische foresight op het 
gebied van de ontwikkelingen op 
onderzoeksgebieden die in opkomst zijn of 
de bestaande gebieden overstijgen, en op 
het gebied van de toekomst van 
wetenschappelijke disciplines;

- gerichtere thematische foresight op het 
gebied van de ontwikkelingen op 
onderzoeksgebieden die in opkomst zijn of 
de bestaande gebieden overstijgen, zoals 
collectieve verschijnselen en complexe 
systemen en netwerken, en op het gebied 
van de toekomst van wetenschappelijke 
disciplines;

Motivering

Een aantal onderzoeksgebieden die in opkomst zijn dienen te worden vermeld, gezien hun 
bijzondere betekenis voor de nieuwe vooruitzichten van de sociale wetenschappen.

Amendement 163
Bijlage I, Thema's, punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen", 
subpunt "Activiteiten", "Reactie op opkomende behoeften en onvoorziene beleidsbehoeften"

Onderzoek naar aanleiding van opkomende 
behoeften zal onderzoekers de gelegenheid 
bieden onderzoeksuitdagingen te 
signaleren en aan te gaan die in het 
voorgaande niet zijn genoemd. Daarbij 
wordt aangezet tot innovatief denken over 
uitdagingen waarmee Europa wordt 
geconfronteerd en die tot op heden niet 
algemeen worden besproken, of andere 
relevante combinaties van vraagstukken, 
perspectieven en disciplines. Er zal ook 
onderzoek naar aanleiding van onvoorziene 
beleidsbehoeften worden uitgevoerd, 
waarbij intensief overleg wordt gevoerd 
met degenen die bij het beleid betrokken 
zijn.

Onderzoek naar aanleiding van opkomende 
behoeften zal onderzoekers de gelegenheid 
bieden onderzoeksuitdagingen te 
signaleren en aan te gaan die in het 
voorgaande niet zijn genoemd. Daarbij 
wordt aangezet tot innovatief denken over 
uitdagingen waarmee Europa wordt 
geconfronteerd en die tot op heden niet 
algemeen worden besproken, of andere 
relevante combinaties van vraagstukken, 
perspectieven en disciplines. Er zal ook 
onderzoek naar aanleiding van onvoorziene 
beleidsbehoeften worden uitgevoerd, 
waarbij intensief overleg wordt gevoerd 
met degenen die bij het beleid betrokken 
zijn. Er zal een specifieke activiteit 
worden ontwikkeld teneinde 
perspectieven, concepten en 
methodologieën van andere 
wetenschappelijke disciplines 
(natuurwetenschappen, 
computerwetenschappen, cognitieve 
wetenschappen, enz.) in de sociale 
wetenschappen te integreren.

Motivering

De in andere wetenschappen ontwikkelde concepten en methoden kunnen een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan onze huidige kennis van de sociale fenomenen. Wat betreft activiteiten 
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op onderzoeksgebieden die in opkomst zijn dient deze tendens, zoals bij andere thema's, een 
Europese impuls te krijgen. Het in het kader van het NEST-programma (zesde 
kaderprogramma) ontwikkelde specifieke thema van de "culturele dynamiek" vormt een 
precedent in die zin.

Amendement 164
Bijlage I, Thema's, punt 9.1 "Veiligheid", subpunt "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 
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.

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 
veiligheid van de bevolking zijn belast. 
20% van de begroting voor dit prioritaire 
thema zal dan ook worden bestemd ter 
bevordering van de participatie van 
KMO's aan activiteiten op het gebied van 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 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.

Motivering

Om daadwerkelijk bij te dragen aan de participatie van de KMO's aan deze activiteiten dient 
binnen dit prioritaire thema een steunverleningsdrempel te worden vastgesteld.

Amendement 165
Bijlage I, Thema's, punt 9.1 "Veiligheid", Benadering, alinea 6 bis (nieuw)

Er worden activiteiten ontwikkeld met het 
oog op het verspreiden van algemene en 
wetenschappelijke informatie over alle in 
het kader van dit prioritaire thema ten 
uitvoer gelegde acties.

Motivering

Er dient voor zover mogelijk te worden gezorgd voor informatie over de in het kader van het 
zevende kaderprogramma gefinancierde activiteiten.
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Amendement 166
Bijlage I, Thema's, punt 9.1 "Veiligheid", subpunt "Activiteiten", "Veiligheid van de 

infrastructuur en de nutsvoorzieningen"

• De activiteiten zullen zich toespitsen op 
de doelwitten van een incident, 
bijvoorbeeld de infrastructuur, met 
inbegrip van locaties voor grote 
evenementen, belangrijke locaties met een 
politieke (b.v. parlementsgebouwen) of 
symbolische (b.v. bepaalde monumenten) 
betekenis en de nutsvoorzieningen voor 
energie (waaronder olie, elektriciteit en 
gas), water, vervoer (door de lucht, over 
zee en over land), communicatie (inclusief 
de omroep), de financiële, bestuurlijke en 
gezondheidsinfrastructuur, enz. Voor dit 
taakgebied zijn allerlei capaciteiten nodig, 
waarvan een groot aantal vooral verband 
houdt met de fase "bescherming", maar 
ook met fase "voorbereiding". Het is zowel 
de bedoeling incidenten te voorkomen als 
de mogelijke gevolgen ervan te verzachten. 
Om de vereiste capaciteiten te 
ontwikkelen, zal de nadruk komen te 
liggen op thema's zoals: analyse en 
evaluatie van de kwetsbaarheden van de 
fysieke infrastructuur en de werking ervan; 
beveiliging van bestaande en toekomstige 
openbare en particuliere kritische 
netwerkinfrastructuren, -systemen en -
diensten wat betreft de fysieke en 
functionele kant daarvan; controle- en 
alarmeringssystemen om bij incidenten een 
snelle reactie mogelijk te maken; 
bescherming tegen kettingreacties bij 
incidenten.

• De activiteiten zullen zich toespitsen op 
rampen en de doelwitten van een incident, 
bijvoorbeeld de infrastructuur, met 
inbegrip van locaties voor grote 
evenementen, belangrijke locaties met een 
politieke (b.v. parlementsgebouwen) of 
symbolische (b.v. bepaalde monumenten) 
betekenis en de nutsvoorzieningen voor 
energie (waaronder olie, elektriciteit en 
gas), water, vervoer (door de lucht, over 
zee en over land), communicatie (inclusief 
de omroep), de financiële, bestuurlijke en 
gezondheidsinfrastructuur, enz. Voor dit 
taakgebied zijn allerlei capaciteiten nodig, 
waarvan een groot aantal vooral verband 
houdt met de fase "bescherming", maar 
ook met fase "voorbereiding". Het is zowel 
de bedoeling incidenten te voorkomen als 
de mogelijke gevolgen ervan te verzachten. 
Om de vereiste capaciteiten te 
ontwikkelen, zal de nadruk komen te 
liggen op thema's zoals: analyse en 
evaluatie van de kwetsbaarheden van de 
fysieke infrastructuur en de werking ervan; 
beveiliging van bestaande en toekomstige 
openbare en particuliere kritische 
netwerkinfrastructuren, -systemen en -
diensten wat betreft de fysieke en 
functionele kant daarvan; controle- en 
alarmeringssystemen om bij incidenten een 
snelle reactie mogelijk te maken; 
bescherming tegen kettingreacties bij 
incidenten.

Motivering

Het is wenselijk in de eerste plaats de gevolgen van rampen te vermelden.

Amendement 167
Bijlage I, Thema's, punt 9.1 "Veiligheid", subpunt "Activiteiten", "Integratie en 

interoperabiliteit van veiligheidssystemen", titel

• Integratie en interoperabiliteit van • Integratie, interconnectie en 
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veiligheidssystemen interoperabiliteit van veiligheidssystemen

Motivering

De gewenste interoperabiliteit van de veiligheidssystemen kan slechts tot stand worden 
gebracht indien de systemen onderling goed verbonden zijn.

Amendement 168
Bijlage I, Thema's, punt 9.1 "Veiligheid", subpunt "Activiteiten", "Veiligheid en 

samenleving"

• Veiligheid en samenleving: De 
activiteiten zijn van multisectoraal belang 
en moeten worden uitgevoerd door een 
interactie van natuurwetenschappen, 
technologie en andere wetenschappen, in 
het bijzonder de politiek, sociale en 
menswetenschappen. De nadruk zal 
worden gelegd op culturele en sociaal-
economische analyses, scenario-
ontwikkeling en andere 
onderzoekactiviteiten die verband houden 
met onderwerpen zoals: veiligheid als 
dynamisch concept (totaalanalyses van 
veiligheidskritische behoeften met het oog 
op de definitie van de belangrijkste functie-
eisen om op de wisselvalligheid van het 
veiligheidslandschap in te spelen); 
kwetsbaarheden en nieuwe dreigingen (b.v. 
op het gebied van terrorisme en 
georganiseerde misdaad); de houding van 
burgers in crisissituaties (b.v. de perceptie 
van terrorisme en criminaliteit, het gedrag 
van menigtes, begrip voor en acceptatie 
van veiligheids- en 
beveiligingsmaatregelen); voorbereiding en 
gereedheid van de bevolking voor 
terroristische aanslagen; kwesties in 
verband met de communicatie tussen de 
overheid en de bevolking in crisissituaties; 
verhoging van de alertheid van de 
bevolking op dreigingen; voorlichting van 
de bevolking over de interne veiligheids-
en hulpverleningsapparaten van de 
lidstaten en de EU; 
gedragswetenschappelijke, psychologische 
en andere analyses van terroristen; ethische 

• Veiligheid (security and safety) en 
samenleving: De activiteiten zijn van 
multisectoraal belang en moeten worden 
uitgevoerd door een interactie van 
natuurwetenschappen, technologie en 
andere wetenschappen, in het bijzonder de 
politiek, sociale en menswetenschappen. 
De nadruk zal worden gelegd op culturele 
en sociaal-economische analyses, scenario-
ontwikkeling en andere 
onderzoekactiviteiten die verband houden 
met onderwerpen zoals: de culturele, 
sociale en economische dimensie van 
veiligheid, veiligheid als dynamisch 
concept (totaalanalyses van 
veiligheidskritische behoeften met het oog 
op de definitie van de belangrijkste functie-
eisen om op de wisselvalligheid van het 
veiligheidslandschap in te spelen); 
kwetsbaarheden bij rampen en nieuwe 
dreigingen (b.v. op het gebied van 
terrorisme en georganiseerde misdaad); de 
houding van burgers in crisissituaties (b.v. 
de perceptie van terrorisme en 
criminaliteit, het gedrag van menigtes, 
begrip voor en acceptatie van veiligheids-
en beveiligingsmaatregelen); voorbereiding 
en gereedheid van de bevolking voor 
terroristische aanslagen; kwesties in 
verband met de communicatie tussen de 
overheid en de bevolking in crisissituaties; 
verhoging van de alertheid van de 
bevolking op dreigingen; voorlichting van 
de bevolking over de interne veiligheids-
en hulpverleningsapparaten van de 
lidstaten en de EU; 
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kwesties met betrekking tot de 
bescherming van persoonsgebonden 
gegevens en integriteit van informatie. Het 
onderzoek zal ook worden gericht op de 
ontwikkeling van statistische indicatoren 
voor criminaliteit teneinde veranderingen 
op het gebied van criminaliteit te 
evalueren.

gedragswetenschappelijke, psychologische 
en andere analyses van terroristen; ethische 
kwesties met betrekking tot de 
bescherming van persoonsgebonden 
gegevens en integriteit van informatie. Het 
onderzoek zal ook worden gericht op de 
ontwikkeling van statistische indicatoren 
voor criminaliteit teneinde veranderingen 
op het gebied van criminaliteit te 
evalueren.

Motivering

Het is bekend dat in het Engels een nuanceverschil bestaat tussen "security" en "safety". Wij 
stellen dan ook voor deze Engelse termen toe te voegen aan de subtitel, teneinde de 
interpretaties van de werkingssfeer van dit thema niet te beperken.

Amendement 169
Bijlage I, Thema's, punt 9.1 "Veiligheid", subpunt "Internationale samenwerking", alinea 2

Overwogen zal worden specifieke 
internationale samenwerkingsactiviteiten te 
ontplooien wanneer dit overeenkomstig het 
EU-veiligheidsbeleid van wederzijds 
belang is, zoals onderzoek naar wereldwijd 
toepasbare beveiligingsconcepten.

Overwogen zal worden specifieke 
internationale samenwerkingsactiviteiten te 
ontplooien wanneer dit overeenkomstig het 
EU-veiligheidsbeleid van wederzijds 
belang is, zoals onderzoek naar wereldwijd 
toepasbare concepten op het gebied van 
beveiliging en rampen.

Motivering

De twee voornaamste items van dit thema dienen ook ten aanzien van de internationale 
samenwerking te worden gespecificeerd.

Amendement 170
Bijlage I, Thema's, punt 9.1 "Veiligheid", subpunt "Reactie op opkomende behoeften en 

onvoorziene beleidsbehoeften"

Het thema veiligheidsonderzoek is flexibel 
opgezet. Bij de activiteiten kan rekening 
worden gehouden met nog onbekende 
veiligheidsrisico's en de beleidsbehoeften 
die naar aanleiding daarvan kunnen 
ontstaan. Deze flexibiliteit vormt een 
aanvulling op het taakgerichte karakter van 
de hierboven geschetste 
onderzoekactiviteiten.

Het thema veiligheidsonderzoek is flexibel 
opgezet. Bij de activiteiten kan rekening 
worden gehouden met rampen en nog 
onbekende veiligheidsrisico's en de 
beleidsbehoeften die naar aanleiding 
daarvan kunnen ontstaan. Deze flexibiliteit 
vormt een aanvulling op het taakgerichte 
karakter van de hierboven geschetste 
onderzoekactiviteiten.
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Motivering

Het veiligheidsonderzoek ten aanzien van rampen dient hier eveneens te worden vermeld.

Amendement 171
Bijlage I, Thema's, punt 9.2 "Ruimtevaart", subpunt "Activiteiten", "In de ruimte 
gestationeerde toepassingen ten dienste van de Europese samenleving", streepje 1

- Wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid (GMES):

- Wereldwijde monitoring voor milieu en 
veiligheid (GMES):

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 
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 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, 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 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.
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Motivering

Er werd aangetoond dat satellietcontrole en -bewaking zeer doeltreffend kan zijn voor de 
preventie en het beheer van natuurrampen.

Amendement 172
Bijlage III, "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 indicatief
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. Er wordt 
voorrang gegeven aan initiatieven die in 
termen van doelstellingen het resultaat 
zijn van de activiteiten van de Europese 
Technologieplatforms en garanties bieden 
voor een doeltreffende organisatie en het 
opzetten van gemeenschappelijke 
ondernemingen voor het beheer van de 
investeringen van de particuliere sector en 
de Europese openbare financiering, 
inclusief kapitaalinbreng en subsidies uit 
hoofde van het kaderprogramma voor 
onderzoek.
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.
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Motivering

De gestructureerde gezamenlijke technologieactiviteiten op grond van artikel 171 vergen het 
opzetten van gemeenschappelijke ondernemingen. De organisatie- en beheerscapaciteit moet 
een prioriteit zijn bij het nemen van besluiten inzake communautaire participatie.

Amendement 173
Bijlage III, "Risicodelende financieringsfaciliteit", alinea 1

In overeenstemming met bijlage II verleent 
de Gemeenschap een subsidie (coördinatie-
en ondersteuningsactie) aan de Europese 
Investeringsbank (EIB). Deze subsidie 
draagt bij tot het realiseren van de 
communautaire doelstelling om particuliere 
onderzoeksinvesteringen te bevorderen 
door het vergroten van de 
risicobeheercapaciteit van de bank, 
waardoor (i) een groter volume aan EIB-
leningen voor een bepaald risiconiveau en 
(ii) de financiering van risicovollere 
Europese OTO-acties mogelijk worden dan 
mogelijk zou zijn zonder communautaire 
steun.

In overeenstemming met bijlage II verleent 
de Gemeenschap een subsidie (coördinatie-
en ondersteuningsactie) aan de Europese 
Investeringsbank (EIB). Deze subsidie 
heeft tot doel bij te dragen tot het 
realiseren van de communautaire 
doelstelling om particuliere 
onderzoeksinvesteringen te 
vergemakkelijken en te bevorderen door 
het vergroten van de risicobeheercapaciteit 
van de bank, waardoor (i) een groter 
volume aan EIB-leningen of leningen van 
andere financiële intermediairs voor een 
bepaald risiconiveau en (ii) de financiering 
van risicovollere Europese OTO-acties 
mogelijk worden dan mogelijk zou zijn 
zonder communautaire steun.

Amendement 174
Bijlage III, "Risicodelende financieringsfaciliteit", alinea 2

De EIB leent middelen uit die hij opneemt 
uit de internationale financiële markten in 
overeenstemming met zijn standaardregels, 
-regelingen en –procedures. De bank 
gebruikt vervolgens deze subsidie samen 
met zijn eigen middelen als voorzieningen 
en kapitaalallocatie binnen de bank ter 
dekking van een deel van de risico's die 
verbonden zijn aan deze leningen voor 
subsidiabele grote Europese OTO-acties.

De EIB leent middelen uit die hij opneemt 
uit de internationale financiële markten in 
overeenstemming met zijn standaardregels, 
-regelingen en –procedures. De bank 
gebruikt vervolgens deze subsidie samen 
met zijn eigen middelen als voorzieningen 
en kapitaalallocatie binnen de bank ter 
dekking van een deel van de risico's die 
verbonden zijn aan deze leningen voor 
subsidiabele Europese OTO-acties.

Amendement 175
Bijlage III, "Risicodelende financieringsfaciliteit", alinea 5, streepje 2

- De subsidiabiliteit van grote Europese - De subsidiabiliteit van grote Europese 
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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.

OTO-acties. De door gemeenschappelijke 
ondernemingen beheerde activiteiten die 
zijn afgeleid van "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 
zijn prioritaire acties voor het gebruik van 
dit financieringsinstrument. De 
communautaire bijdrage aan de EIB dient 
als tegenhanger een werkstructuur te 
hebben die de tenuitvoerlegging van 
onderzoeksprojecten en/of -infrastructuur 
vergemakkelijkt via toegang tot de 
kapitaalmarkt in de vorm van kredieten of 
risicodragend kapitaal. De EIB kan 
daartoe een beroep doen op andere 
instrumenten (EIF) en financiële 
intermediairs.

Motivering

De bijdrage aan de EIB moet afgestemd zijn op de doelstelling de toegang tot particuliere 
financiering voor onderzoek en ontwikkeling te vergemakkelijken. De EIB dient haar 
specifieke organisatie dan ook zodanig te structureren dat de mogelijkheid ontstaat van 
coparticipatie door andere financiële entiteiten en intermediairs. Er zal een speciale 
inspanning worden geleverd om de toegang van KMO's tot deze financieringsinstrumenten te 
vergemakkelijken.
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TOELICHTING

Naar een Europa van innovatie en kennis
De EU moet streven naar uitmuntendheid. Daarom is een ambitieuze aanpak op het stuk van 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie van fundamenteel belang.

De Europese Raad van Lissabon tekende een strategie uit voor een nieuw model van 
economische groei, gericht op vooruitgang en gebaseerd op de eerbiediging van het milieu, 
waar wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie een centrale 
plaats innamen. Nadien stelde de Europese Raad van Barcelona voor de totale uitgaven voor 
O & O tegen 2010 tot 3% van het BBP te verhogen (2/3 uit de particuliere sector, de overige 
1/3 uit de openbare sector).

Op basis van het verslag-Kok1 onderzocht het verslag-Locatelli2 vervolgens welke stappen 
moeten worden ondernomen wil de EU de voor 2010 gestelde doelen kunnen verwezenlijken: 
particuliere investeringen op het gebied van onderzoek stimuleren, de personele middelen 
uitbreiden tot acht onderzoekers per 1000 werkenden, hetgeen neerkomt op 700.000 nieuwe 
onderzoekers,  kwalitatief hoogstaand fundamenteel onderzoek ondersteunen, de betrekkingen 
tussen onderzoekswereld en ondernemingen, met name KMO's, verbeteren, zorgen voor een 
betere coördinatie tussen het onderzoeksbeleid op nationaal, regionaal en Europees niveau 
(inclusief de Europese Investeringsbank), en de administratieve procedures vereenvoudigen. 

Uiteindelijk stelde de Europese Commissie in april 2005 haar voorstel op voor een zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling, met een budget van 72,7 miljard euro voor 
de periode 2007-2013 (een verdubbeling van de kredieten van het 6de kaderprogramma), in 
overeenstemming met het verslag-Böge, dat in het Europees Parlement op ruime steun kon 
rekenen.

Ten aanzien van de inhoud van het zevende kaderprogramma is het Europees Parlement het 
op de hoofdpunten met het Commissievoorstel eens. Het Parlement wijst erop dat de 
genoemde doelstellingen alleen kunnen worden gerealiseerd als de financiering op het door 
Commissie en Parlement voorgestelde niveau wordt gehandhaafd.

In het akkoord van de Europese Raad van december 2005 en in het akkoord tussen de Raad en 
het Parlement over de financiële vooruitzichten 2007-2013 worden voor het zevende 
kaderprogramma echter 30% minder kredieten uitgetrokken dan in het oorspronkelijke 
voorstel van de Commissie was voorzien. Het akkoord voorziet wel in een voorstel voor een 
grondige herziening van de gemeenschapsbegroting in 2009. Op dat moment moeten de 
Commissie en de Raad met het Parlement tot overeenstemming komen over een aanzienlijke 
verhoging van de kredieten, met name voor dit specifieke programma, om aan de behoeften 
van het zevende kaderprogramma te kunnen voldoen.

Het specifieke programma "Samenwerking" vertegenwoordigt in het oorspronkelijke 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0077.
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Commissievoorstel 61% van het totale budget van het zevende kaderprogramma. Daarmee 
moet de EU een leiderspositie veroveren op bepaalde wetenschappelijke en technologisch-
strategische gebieden, door middel van onderlinge steun en samenwerking tussen 
universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen en andere instellingen, zowel binnen de EU 
als in derde landen. Het voorstel van de Commissie bevat nieuwe thematische prioriteiten die 
nauw aansluiten bij het zesde kaderprogramma, en stelt verbeteringen in de procedures voor, 
die de toegang van onderzoeksteams tot de programma's moeten vergemakkelijken.

De rapporteur is het in grote lijnen eens met de structuur en de inhoud van het 
Commissievoorstel. Zij acht het echter van fundamenteel belang dat de rekening wordt 
gehouden met de volgende punten.

Multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak. Een gemeenschappelijke aanpak van 
kwesties die verband houden met verschillende technologische en wetenschappelijke thema's, 
en een aanpak waarbij complexe prioritaire kwesties vanuit verschillende disciplines tegelijk 
worden beschouwd, zijn bijzonder doeltreffend om significante wetenschappelijke 
vooruitgang te boeken.

Grotere rol van de industrie via Technologieplatforms. Om de doelstellingen van 
Barcelona te kunnen verwezenlijken en het concurrentievermogen te verbeteren, is het van 
cruciaal belang vorm te geven aan dialoog en samenwerking met de industrie en tussen de 
industrie en de onderzoekscentra.

Gezamenlijke technologie-initiatieven. Deze initiatieven moeten voortvloeien uit de 
Technologieplatforms, die in een beperkt aantal gevallen kunnen leiden tot de oprichting van 
publiek-private partnerschappen met een verregaander integratie en een grotere draagwijdte, 
die op lange termijn zullen worden beheerd door gemeenschappelijke ondernemingen, 
waarvoor de kapitaalbijdrage van de Commissie overeenkomstig artikel 171 voor advies aan 
het Europees Parlement moet worden voorgelegd.
Aangezien het gaat om nieuwe instrumenten voor technisch en financieel beheer in het kader 
van het specifieke programma Samenwerking, moet de Commissie de beheersmodaliteiten zo 
vaststellen dat de eerbiediging van de criteria, de transparantie van de prioriteiten en een 
gedegen en efficiënt beheer verzekerd zijn. De Commissie moet hierover ook geregeld verslag 
uitbrengen aan het Parlement.

KMO-deelname. Er moeten mechanismen worden vastgesteld om een daadwerkelijke 
deelname van de KMO's aan de acties en projecten met betrekking tot de prioritaire thema's 
van het programma Samenwerking te verzekeren. Het Commissievoorstel moet op de 
onderstaande punten worden verduidelijkt:

a) vaststelling van concrete doelstellingen voor de deelname aan de acties en het budget van 
het programma Samenwerking (20%),
b) streven naar een maximale bijdrage van alle communautaire fondsen, met inbegrip van de 
EIB (Europese Investeringsbank) en het EIF (Europees Investeringsfonds), aan de 
financiering van projecten waarbij KMO's zijn betrokken,
c) vaststelling van mechanismen voor de oprichting van regionale, thematische of territoriale 
groeperingen, die de deelnamecapaciteit van KMO's verhoogt,
d) verbetering en vereenvoudiging van de administratieve procedures.
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In deze context is het belangrijk specifieke mechanismen vast te stellen voor de coördinatie 
met het specifieke programma Capaciteiten en het programma Concurrentievermogen en 
innovatie.

Complementariteit en synergie. Het is belangrijk de complementariteit en synergie te 
versterken tussen het specifieke programma Samenwerking en andere communautaire 
programma's en acties zoals het programma Concurrentievermogen en innovatie, de 
structuurfondsen of andere instrumenten voor de financiering van acties, 
infrastructuurmaatregelen of projecten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie.

In de praktijk is dit niet makkelijk uit te voeren, omdat voor de benutting van deze fondsen en 
het beheer van deze programma's strikte voorwaarden zijn vastgelegd. Wij dringen aan op een 
procedure voor de indiening van geïntegreerde voorstellen, die het mogelijk maken krachten 
te bundelen, maar dubbel werk te vermijden. Hiermee moet in de voorschriften voor deelname 
rekening worden gehouden.

Herziening van de begroting. Aangezien het akkoord tussen het Parlement en de Raad over 
de financiële vooruitzichten 2007-2013 niet voorziet in de nodige financiële middelen om de 
doelstellingen van het 7de kaderprogramma, en met name van het specifieke programma 
Samenwerking, volledig te verwezenlijken, stelt de rapporteur voor om bij de herziening van 
het financiële kader in 2009 een voorstel in te dienen dat in overeenstemming is met de
ambities van de EU op dit gebied.

Aanpassing aan nieuwe behoeften en kansen. Het specifieke programma Samenwerking 
moet open en soepel genoeg zijn om te tegemoet te komen aan de behoeften op gebieden waar 
veranderingen snel en onverwacht plaatsvinden en op een termijn van zeven jaar onmogelijk 
voorspelbaar zijn, en om te beantwoorden aan alle politieke behoeften die voortvloeien uit 
onverwachte gebeurtenissen die een snelle reactie vereisen, zoals epidemieën, enz.

Coördinatie met de lidstaten. De mechanismen voor de coördinatie van de programma's 
voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie van de lidstaten en de regio's met het 
kaderprogramma en inzonderheid dit specifieke programma moeten worden verbeterd, om de 
financiële middelen zo doelmatig mogelijk aan te wenden, de krachten te bundelen (en dubbel 
werk te vermijden) en daadwerkelijk een Europese onderzoeksruimte te creëren.

Europese onderzoeksruimte
Het principe dat communautaire acties voorrang krijgen op een intergouvernementele aanpak 
moet worden versterkt. Dit betekent dat intergouvernementele samenwerking, bijvoorbeeld in 
het kader van ERA NET, alleen wordt gesteund wanneer de acties in overeenstemming zijn 
met de doelstellingen van het 7de kaderprogramma en wanneer de betrokken partijen het voor 
actoren in andere lidstaten mogelijk maken om op voet van gelijkheid aan de acties deel te 
nemen.

Universiteiten als basisnetwerk van centra voor onderzoek en opleiding. In de EU wordt 
60% van het onderzoek verricht aan de universiteiten, waar ook de grote meerderheid van de 
onderzoekers wordt opgeleid. Dat is nog een belangrijke factor waarop in het verslag moet 
worden gewezen, en waarmee rekening moet worden gehouden bij mogelijke toekomstige 
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beslissingen over de organisatie van het wetenschaps- en technologiebeleid in de EU en over 
de oprichting van nieuwe onderzoeksinstituten, zoals bijvoorbeeld een toekomstig Europees 
Technologisch Instituut.

Technologieoverdracht. De communicatieproblemen (in beide richtingen) tussen de 
onderzoekswereld en de bedrijven zijn genoegzaam bekend. Er moet worden voorzien in 
mechanismen en stimuleringsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de overdracht van kennis, 
bekwaamheid en technologie ertoe leidt dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek 
toegankelijk zijn voor ondernemingen, met name KMO's, en door de bedrijfswereld kunnen 
worden geassimileerd en toegepast. 

Internationale samenwerking. De samenwerking met landen buiten de EU moet betrekking 
hebben op werkterreinen waar deze samenwerking een aanzienlijke meerwaarde inhoudt. 
Daarbij moeten twee aspecten aan bod komen: samenwerking met industrielanden op 
specifieke werkterreinen van gemeenschappelijk belang, met name de thema's die in dit 
programma aan bod komen, en samenwerking met ontwikkelingslanden, met name voor 
projecten die ten doel hebben economische ontwikkeling, volksgezondheid, sociaal welzijn en 
duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Overbrugging van de technologische kloof. Uit de statistieken blijkt dat de verschillen qua 
technologische ontwikkeling tussen de landen en regio's in de EU groter zijn dan de 
verschillen op het gebied van economie of levenskwaliteit. Daarom moet in het specifieke 
programma Samenwerking bijzondere aandacht worden besteed aan het bevorderen van de 
convergentie tussen landen en regio's van de EU op het gebied van wetenschap en 
technologie, met doeltreffende maatregelen die het mogelijk maken de technologische kloof 
tussen de verschillende regio's te overbruggen.

Verspreiding van wetenschappelijke kennis. Het specifieke programma Samenwerking 
moet ook bijdragen tot de verspreiding van wetenschappelijke kennis, met het doel 
wetenschap en technologie dichter bij de maatschappij te brengen. Hiermee moet zowel bij 
het opzetten als bij het uitvoeren van de projecten rekening worden gehouden.

Rol van het Parlement. Het EP moet een grotere rol spelen bij het toezicht en de controle op 
de uitvoering van het kaderprogramma, en met name van dit specifieke programma. Het EP 
moet worden geïnformeerd en geraadpleegd over het in artikel 6 bedoelde werkprogramma en 
over alle geplande wijzigingen daarvan, evenals over de toewijzing van de desbetreffende 
begrotingskredieten.

Financieringsinstrumenten in samenwerking met de EIB. Het Commissievoorstel voorziet 
in een subsidie aan de EIB. Dit nieuwe instrument moet ertoe bijdragen investeringen van de 
particuliere sector in O&O te vergemakkelijken en aan te moedigen. De risicodelende 
financiering heeft beperkingen, zowel wat reikwijdte (alleen leningen) als wat omvang (alleen 
grote projecten) betreft. Daarom moeten alle mogelijkheden voor samenwerking met de EIB 
en het EIF worden benut, om – in verhouding tot de overheidsinspanning die het 
kaderprogramma vertegenwoordigt – de tijdens de top van Barcelona geformuleerde 
doelstelling dat 2/3 van de investeringen uit particuliere bron afkomstig moeten zijn, te 
verwezenlijken. Ook moet alles worden gedaan om ervoor te zorgen dat het financiële aanbod 
van de EIB in het kader van dit nieuwe instrument beantwoordt aan de vraag, die moet 
worden aangemoedigd via de werkzaamheden van de Technologieplatforms en de 



PR\613357NL.doc 131/134 PE 368.072v03-00

NL

gezamenlijke technologie-initiatieven.


