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AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Internationale samenwerking is 
van essentieel belang om de genoemde 
doelstellingen van alle onderdelen van het 
specifieke programma te verwezenlijken, 
en internationale 
samenwerkingsprojecten die gericht zijn 
op horizontale of prioritaire kwesties in 
bepaalde landen of groepen landen 
moeten bij elk onderdeel worden 
uitgevoerd.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) inclusieve, innovatieve en veilige 
Europese samenlevingen bevorderen in 
een wereld van ongekende transformaties 
en toenemende mondiale 
interdependenties.

f) inclusieve en innovatieve samenlevingen 
bevorderen in een wereld van ongekende 
transformaties en toenemende mondiale 
interdependenties.



PE492.562v02-00 4/22 AD\912764NL.doc

NL

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) veilige Europese samenlevingen 
bevorderen in een context van 
transformaties zonder weerga en 
wereldwijd toenemende onderlinge 
afhankelijkheden en dreigingen en de 
Europese cultuur van vrijheid en recht 
steviger verankeren;

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Wetenschappelijke Raad is 
samengesteld uit wetenschappers, 
ingenieurs en geleerden met een zeer goede 
reputatie en de benodigde deskundigheid, 
die uiteenlopende onderzoeksgebieden 
afdekken en handelen op persoonlijke titel 
en onafhankelijk van externe belangen.

De Wetenschappelijke Raad is 
samengesteld uit wetenschappers, 
ingenieurs en geleerden met een zeer goede 
reputatie en de benodigde deskundigheid, 
met inachtneming van geografische en 
genderevenwicht, die uiteenlopende 
onderzoeksgebieden afdekken en handelen 
op persoonlijke titel en onafhankelijk van 
externe belangen.

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 
deskundigen die speciaal zijn opgericht om 
te adviseren over de uitvoering van 
Horizon 2020 en de specifieke 

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 
deskundigen die speciaal zijn opgericht om 
te adviseren over de uitvoering van 
Horizon 2020 en de specifieke 
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doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties.

doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties, 
en bij de samenstelling van de 
deskundigengroepen moet sprake zijn van 
geografisch en genderevenwicht.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 1 – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit alle landen van de wereld afkomstige 
onafhankelijke onderzoekers van alle 
leeftijden, met inbegrip van beginnende 
onderzoekers die de overgang maken naar 
onafhankelijk onderzoekerschap, zullen 
worden gesteund opdat zij hun 
onderzoeksprojecten in Europa kunnen 
uitvoeren.

Uit alle landen van de wereld afkomstige 
onafhankelijke onderzoekers van alle 
leeftijden en ongeacht hun geslacht, met 
inbegrip van beginnende onderzoekers die 
de overgang maken naar onafhankelijk 
onderzoekerschap en onderzoekers die 
zich in de consolidatiefase van hun eigen 
onderzoekscarrière bevinden 
(consolidatoren), zullen worden gesteund 
opdat zij hun onderzoeksprojecten in 
Europa kunnen uitvoeren.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 1 – punt 3 – punt 3.4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit wordt bereikt door medefinanciering 
van nieuwe en bestaande regionale, 
nationale, private en internationale 
programma's die internationale, 
intersectorale en interdisciplinaire 
onderzoeksopleidingen bieden en zich 
openstellen voor grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoeks- en innovatiepersoneel in alle 

Dit wordt bereikt door medefinanciering 
van nieuwe en bestaande regionale, 
nationale, private en internationale 
programma's die internationale, 
intersectorale en interdisciplinaire 
onderzoeksopleidingen bieden en zich 
openstellen voor grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoeks- en innovatiepersoneel van om 
het even welke nationaliteit in alle 
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loopbaanstadia. loopbaanstadia.

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 1 – punt 3 – punt 3.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de nodige efficiëntie te waarborgen, 
moet er op de voortgang worden toegezien. 
In het kader van het programma wordt de 
steun verleend voor de ontwikkeling van 
indicatoren en de analyse van gegevens 
met betrekking tot de mobiliteit, 
vaardigheden en loopbanen van 
onderzoekers, teneinde eventuele lacunes 
in de Marie Curie-acties op te sporen en 
het effect van deze acties te vergroten. Bij 
de uitvoering van deze activiteiten wordt 
gestreefd naar synergie en nauwe 
coördinatie met de beleidsondersteunende 
acties betreffende onderzoekers, hun 
werkgevers en financiers die met het oog 
op de "inclusieve, innovatieve en veilige 
samenleving" worden uitgevoerd. 
Bovendien worden specifieke acties 
gesteund ter bevordering van initiatieven 
gericht op het kweken van meer bewustzijn 
voor het belang van de 
onderzoeksloopbaan en op de verspreiding 
van de resultaten van door Marie Curie-
acties gesteunde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

Om de nodige efficiëntie te waarborgen, 
moet het EURAXESS-netwerk verder 
worden ontwikkeld en moet er op de 
voortgang worden toegezien. In het kader 
van het programma wordt de steun 
verleend voor de ontwikkeling van 
indicatoren en de analyse van gegevens 
met betrekking tot de mobiliteit, 
vaardigheden en loopbanen van 
onderzoekers, teneinde eventuele lacunes 
in de Marie Curie-acties op te sporen en 
het effect van deze acties te vergroten. Bij 
de uitvoering van deze activiteiten wordt 
gestreefd naar synergie en nauwe 
coördinatie met de beleidsondersteunende 
acties betreffende onderzoekers, hun 
werkgevers en financiers die met het oog 
op de "inclusieve, innovatieve en veilige 
samenleving" worden uitgevoerd. 
Bovendien worden specifieke acties 
gesteund ter bevordering van initiatieven 
gericht op het kweken van meer bewustzijn 
voor het belang van de 
onderzoeksloopbaan en op de verspreiding 
van de resultaten van door Marie Curie-
acties gesteunde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moeten acties worden ondernomen ter 
bevordering van de beleidsanalyse en 

Er moeten acties worden ondernomen ter 
bevordering van de beleidsanalyse en 
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-ontwikkeling, onder meer met betrekking 
tot de sociaaleconomische aspecten van 
vervoer, teneinde innovatie te stimuleren 
en de uitdagingen op vervoergebied het 
hoofd te kunnen bieden. De desbetreffende 
activiteiten zullen zijn gericht op de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
Europees onderzoeks- en innovatiebeleid 
inzake vervoer, prospectieve studies en 
technologische prognoses en de versterking 
van de Europese onderzoeksruimte.

-ontwikkeling, onder meer met betrekking 
tot de sociaaleconomische en geografische
aspecten van vervoer, teneinde innovatie te 
stimuleren en de uitdagingen op 
vervoergebied het hoofd te kunnen bieden. 
De desbetreffende activiteiten zullen zijn 
gericht op de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van Europees 
onderzoeks- en innovatiebeleid inzake 
vervoer, prospectieve studies en 
technologische prognoses en de versterking 
van de Europese onderzoeksruimte.

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Inclusieve, innovatieve en veilige
samenlevingen

6. Europa in een veranderende wereld –
inclusieve en innovatieve samenlevingen

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aparte historische, politieke, sociale en 
culturele systeem van Europa wordt steeds 
meer geconfronteerd met de effecten van 
veranderingen in de wereld. Om zijn 
externe optreden in zijn directe omgeving 
en daarbuiten en haar rol als speler op het 
wereldtoneel verder tot ontwikkeling te 
brengen, moet Europa zorgen dat het beter 
in staat is om zijn beleidsdoelstellingen 
met betrekking tot andere delen en 
samenlevingen van de wereld voor een 
betere samenwerking en het voorkomen of 
oplossen van conflicten te definiëren, te 
prioriteren, uit te leggen, te evalueren en 
uit te dragen. Daartoe moet het ook zorgen 
dat het beter kan anticiperen en reageren op 

Het aparte historische, politieke, sociale en 
culturele systeem van Europa wordt steeds 
meer geconfronteerd met de effecten van 
veranderingen in de wereld. Om zijn 
externe optreden in zijn directe omgeving 
en daarbuiten en haar rol als speler op het 
wereldtoneel verder tot ontwikkeling te 
brengen, moet Europa zorgen dat het beter 
in staat is en meer kennis in huis heeft om 
zijn beleidsdoelstellingen met betrekking 
tot andere delen en samenlevingen van de 
wereld voor een betere samenwerking en 
het voorkomen of oplossen van conflicten 
te definiëren, te prioriteren, uit te leggen, te 
evalueren en uit te dragen. Daartoe moet 
het ook zorgen dat het meer kennis 
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het verloop en de effecten van de 
mondialisering. Dit vereist meer inzicht in 
de geschiedenis, de culturen en de politiek-
economische systemen van andere delen 
van de wereld, en van de rol en de invloed 
van transnationale spelers. Ten slotte moet 
Europa ook effectief bijdragen aan de 
mondiale governance op essentiële 
terreinen als handel, 
ontwikkelingssamenwerking, arbeid, 
economische samenwerking, 
mensenrechten, defensie en veiligheid. Het 
gaat hierbij ook om het potentieel om 
nieuwe capaciteiten op te bouwen, zowel 
wat betreft hulpmiddelen, systemen en 
instrumenten voor analyse, als wat betreft 
formele en informele diplomatie op het 
wereldtoneel met gouvernementele en non-
gouvernementele spelers.

verwerft over conflicten, de omvorming 
van conflicten en samenwerking, en beter 
kan anticiperen en reageren op het verloop 
en de effecten van de mondialisering. Dit 
vereist meer inzicht in de geschiedenis, de 
culturen en de politiek-economische 
systemen van andere delen van de wereld, 
en van de rol en de invloed van 
transnationale spelers. Ten slotte moet 
Europa ook effectief bijdragen aan de 
mondiale governance op essentiële 
terreinen als handel, 
ontwikkelingssamenwerking, arbeid, 
economische samenwerking, 
mensenrechten, conflictpreventie, 
vredesopbouw en veiligheid. Het gaat 
hierbij ook om het potentieel om nieuwe 
capaciteiten op te bouwen, zowel wat 
betreft hulpmiddelen, systemen en 
instrumenten voor analyse, als wat betreft 
formele en informele diplomatie op het 
wereldtoneel met gouvernementele en non-
gouvernementele spelers.

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De onderlinge koppeling in het kader van 
een competitie tussen opkomende 
instellingen, centra van uitmuntendheid en 
innovatieregio's in minder ontwikkelde 
lidstaten met internationale koplopers op 
hun terrein elders in Europa via 
teamvorming tussen vooraanstaande 
onderzoeksinstellingen en minder 
ontwikkelde regio's, jumelages, 
uitwisseling van medewerkers, advies van 
deskundigen en ondersteuning, evenals de 
uitwerking van gezamenlijke strategieën 
voor de vorming van centra voor 
wetenschappelijke topkwaliteit die in 
minder ontwikkelde regio's kunnen worden 
ondersteund door de cohesiefondsen. 

– De onderlinge koppeling in het kader van 
een competitie tussen opkomende 
instellingen, centra van uitmuntendheid en 
innovatieregio's in minder ontwikkelde en 
minder ervaren lidstaten met 
internationale koplopers op hun terrein 
elders in Europa via teamvorming tussen 
vooraanstaande onderzoeksinstellingen en 
minder ontwikkelde regio's, jumelages, 
uitwisseling van medewerkers, advies van 
deskundigen en ondersteuning, evenals de 
uitwerking van gezamenlijke strategieën 
voor de vorming van centra voor 
wetenschappelijke topkwaliteit die in 
minder ontwikkelde regio's kunnen worden 
ondersteund door de cohesiefondsen. 
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Daarbij zal worden gedacht aan 
koppelingen met innovatieclusters en de 
erkenning van topkwaliteit in minder 
ontwikkelde regio's, waarbij collegiale 
toetsing en de toekenning van 
topkwaliteitslabels aan instellingen die aan 
internationale normen voldoen.

Daarbij zal worden gedacht aan 
koppelingen met innovatieclusters en de
erkenning van topkwaliteit in minder 
ontwikkelde regio's, waarbij collegiale 
toetsing en de toekenning van 
topkwaliteitslabels aan instellingen die aan 
internationale normen voldoen.

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Ondersteuning van de deelname aan 
lopende projecten van extra partners die 
gevestigd zijn in landen die nog niet in het 
bestaande consortium aanwezig zijn, met 
als doel het deskundigheidsniveau te 
verhogen, het toepassingsgebied uit te 
breiden en de ontwikkelingen te 
versnellen.

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3. Veilige samenlevingen Schrappen
De Europese Unie, haar burgers en haar 
internationale partners worden
geconfronteerd met allerhande 
bedreigingen van de veiligheid, zoals 
misdaad, terrorisme en massale 
noodgevallen als gevolg van door de mens 
veroorzaakte of natuurrampen. Deze 
bedreigingen kunnen grensoverschrijdend 
zijn en gericht zijn tegen fysieke 
doelwitten of cyberspace. Zo zijn 
aanvallen op internetsites van overheden 
en particuliere entiteiten niet alleen 
ondermijnend voor het vertrouwen van 
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burgers maar hebben ze ook ernstige 
gevolgen voor sleutelsectoren als energie, 
vervoer, gezondheid, financiën of 
telecommunicatie. Om op deze 
bedreigingen te anticiperen en ze te 
voorkomen en te beheren is het 
noodzakelijk om innovatieve 
technologieën, oplossingen, prognose-
instrumenten en kennis te ontwikkelen en 
toe te passen, samenwerking tussen 
leveranciers en gebruikers te bevorderen, 
civiele-beveiligingsoplossingen te vinden, 
het concurrentievermogen van de 
Europese beveiligings-, ICT- en 
dienstensectoren te verbeteren en 
misbruik van privacy en schendingen van 
de mensenrechten op internet te 
voorkomen en te bestrijden.
Coördinatie en verbetering op het 
onderzoeksterrein veiligheid zullen dus 
een essentieel element vormen en zullen 
bijdragen tot het in kaart brengen van de 
huidige onderzoeksinspanningen, 
waaronder prognoses, en de relevante 
juridische voorwaarden en procedures 
voor coördinatie verbeteren, waaronder 
prenormatieve activiteiten.
De activiteiten zullen een taakgerichte 
benadering volgen en de relevante 
maatschappelijke dimensies zullen erin 
geïntegreerd worden. Ze zullen het EU-
beleid voor interne en externe veiligheid, 
het defensiebeleid en de betreffende 
nieuwe bepaling in het Verdrag van 
Lissabon ondersteunen, en de 
cyberveiligheid, het vertrouwen en de 
privacy waarborgen binnen de digitale 
interne markt. De volgende specifieke 
doelstellingen zullen worden nagestreefd: 
6.3.1. Bestrijding van misdaad en 
terrorisme
Het streven is om een incident te 
voorkomen en de potentiële gevolgen 
ervan te beperken. Hiervoor zijn nieuwe 
technologieën en capaciteiten nodig 
(onder meer tegen cybercriminaliteit en 
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cyberterrorisme) ter ondersteuning van de 
veiligheid op het gebied van gezondheid, 
voedsel, water en milieu, die essentieel is 
voor een goed functioneren van de 
samenleving en de economie. Nieuwe 
technologieën en speciaal daarvoor 
bestemde capaciteiten zullen bijdragen 
aan de bescherming van kritieke 
infrastructuren, systemen en diensten 
(onder andere op het gebied van 
communicatie, vervoer, gezondheid, 
voedsel, water, energie, logistiek en 
toeleveringsketens en het milieu). Hierbij 
zullen ook kritieke publieke en private 
netwerkinfrastructuren en -diensten 
worden geanalyseerd en tegen elk type 
bedreiging worden beschermd.
6.3.2. Vergroting van de veiligheid door 
grensbeheer 
Er zijn eveneens technologieën en 
capaciteiten nodig ter versterking van de 
systemen, apparatuur, instrumenten, 
processen en methoden voor snelle 
identificatie, teneinde de veiligheid aan de 
grenzen, zowel wat betreft controle als 
bewaking, te verbeteren en het potentieel 
van EUROSUR ten volle te benutten. 
Deze technologieën en capaciteiten zullen 
worden ontwikkeld en beproefd op 
doeltreffendheid, overeenstemming met 
juridische en ethische beginselen, 
proportionaliteit, maatschappelijke 
aanvaardbaarheid en naleving van de 
grondrechten. Er zal ook onderzoek 
worden verricht ter ondersteuning van de 
verbetering van het geïntegreerde 
Europese grensbeheer, onder meer door 
meer samenwerking met kandidaat-
lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en 
landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid.
6.3.3. Cyberbeveiliging
Cyberbeveiliging is een eerste vereiste 
voor mensen, bedrijven en openbare 
diensten om te kunnen profiteren van de 
kansen die het internet biedt. Hiertoe 
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moeten systemen, netwerken, 
toegangsapparatuur, en software en 
diensten, inclusief "cloud computing" 
worden beveiligd, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de interoperabiliteit 
van meerdere technologieën. Door 
onderzoek zullen cyberaanvallen die zich 
uitspreiden over meerdere domeinen en 
jurisdicties, in real time kunnen worden 
voorkomen, gedetecteerd en beheerd, en 
zullen kritieke ICT-infrastructuren 
kunnen worden beschermd. De digitale 
samenleving is volop in ontwikkeling, met 
voortdurend veranderende wijzen van 
gebruik en misbruik van het internet, 
nieuwe manieren van sociale interactie en 
nieuwe mobiele en vaste diensten, en de 
opkomst van het "het internet van de 
dingen". Dit vergt een nieuw type 
onderzoek dat getriggerd moet worden 
door opkomende applicaties, 
gebruikswijzen en maatschappelijke 
tendensen. Er zullen alerte 
onderzoeksinitiatieven worden genomen, 
waaronder proactieve O&O om snel te 
reageren op de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van vertrouwen en 
beveiliging.
6.3.4. Verhoging van de crisis- en 
rampbestendigheid van Europa 
Hiertoe moeten speciale technologieën en 
capaciteiten worden ontwikkeld ter 
ondersteuning van verschillende soorten 
operaties voor het beheer van 
noodsituaties (zoals civiele bescherming, 
brandbestrijding en zeeverontreiniging, 
humanitaire hulp, civiele defensie, 
conflictpreventie, de ontwikkeling van 
medische informatie-infrastructuren, 
reddingstaken en stabilisatie na een crisis) 
en wetshandhaving. Het onderzoek zal de 
gehele crisisbeheerketen en 
maatschappelijke veerkracht bestrijken en 
de totstandkoming van een Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties 
ondersteunen. 
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Voor alle taakgebieden zullen de 
activiteiten ook ingaan op de integratie en 
interoperabiliteit van systemen en 
diensten, met inbegrip van aspecten als 
communicatie, gedistribueerde 
architecturen en menselijke factoren. 
Hiertoe moeten ook civiele en militaire 
capaciteiten worden geïntegreerd in taken 
die uiteenlopen van civiele bescherming 
tot humanitaire hulp, grensbeheer of 
vredesmissies. Hieronder valt ook 
technische ontwikkeling op het gevoelige 
terrein van technologieën voor tweeërlei 
gebruik, teneinde de interoperabiliteit te 
waarborgen tussen militaire en 
civielebeschermingsdiensten en tussen 
civielebeschermingsdiensten wereldwijd, 
alsmede betrouwbaarheid, 
organisatorische, juridische en ethische 
aspecten, handelskwesties, bescherming 
van de vertrouwelijkheid en de integriteit 
van informatie, en de traceerbaarheid van 
alle transacties en processen.
6.3.5. Het waarborgen van privacy en 
vrijheid op het internet en versterking van 
de maatschappelijke dimensie van 
veiligheid
Om in de digitale maatschappij het 
mensenrecht privacy te beschermen 
moeten kaders en technologieën worden 
ontwikkeld op basis van het beginsel van 
"ingebouwde privacy", die vanaf de 
ontwerpfase van producten en diensten 
worden toegepast. Er zullen technologieën 
worden ontwikkeld die gebruikers de 
controle geven over hun 
persoonsgegevens en het gebruik daarvan 
door derde partijen, evenals hulpmiddelen 
om illegale inhoud en data-inbreuken te 
blokkeren en de mensenrechten online te 
beschermen, waarbij wordt voorkomen 
dat de bewegingsvrijheid van individuele 
personen of groepen beperkt wordt door 
onrechtmatige zoekacties en profilering. 
Elke nieuwe oplossing of technologie 
moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn, 
in overeenstemming zijn met de Unie- en 
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internationale wetgeving, en doeltreffend 
en proportioneel zijn voor het 
identificeren en aanpakken van een 
bedreiging. Een beter begrip van de 
sociaaleconomische, culturele en 
antropologische dimensies van veiligheid, 
de oorzaken van onveiligheid, de rol van 
media en communicatie, en de percepties 
van burgers is dan ook essentieel. Ook 
ethische kwesties en de bescherming van 
menselijke waarden en grondrechten 
zullen aan bod komen. 
6.3.6. Specifieke aspecten van de 
tenuitvoerlegging
Hoewel het onderzoek voornamelijk 
gericht zal zijn op civiele bescherming, zal 
actief gestreefd worden naar coördinatie 
met de activiteiten van het Europees 
Defensieagentschap (EDA), teneinde de 
samenwerking met het EDA te versterken, 
met name via het reeds bestaande 
Europese samenwerkingskader, 
aangezien bepaalde terreinen van 
technologie voor tweeërlei gebruik zowel 
voor civiele als voor militaire applicaties 
van belang zijn. De mechanismen voor de 
coördinatie met relevante agentschappen 
van de Unie, zoals bv. Frontex, het EMSA 
en Europol, zullen verder versterkt 
worden ter verbetering van de coördinatie 
van de programma's en het beleid van de 
Unie op het gebied van zowel interne als 
externe veiligheid, evenals andere 
initiatieven van de Unie.
Rekening houdend met de specifieke aard 
van de veiligheid, zullen specifieke 
regelingen worden vastgesteld voor de 
programmering en het beheer, met 
inbegrip van regelingen met het comité 
als bedoeld in artikel 9 van dit besluit. 
Geclassificeerde en anderszins gevoelige 
informatie in verband met veiligheid zal 
worden beschermd en er kunnen in 
werkprogramma's speciale eisen en 
criteria voor internationale samenwerking 
worden vastgelegd. Dit zal ook 
terugkomen in de programmerings- en 
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governanceregelingen voor veilige 
samenlevingen (met inbegrip van 
comitologieaspecten).

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Veilige samenlevingen – de vrijheid 
en veiligheid van Europa en zijn burgers 
beschermen
De Europese Unie, haar burgers en haar 
internationale partners worden 
geconfronteerd met allerhande 
bedreigingen van de veiligheid, zoals 
misdaad, terrorisme en massale 
noodgevallen als gevolg van door de mens 
veroorzaakte of natuurrampen. Deze 
bedreigingen kunnen grensoverschrijdend 
zijn en gericht zijn tegen fysieke 
doelwitten of cyberspace. Zo zijn 
aanvallen op internetsites van overheden 
en particuliere entiteiten niet alleen 
ondermijnend voor het vertrouwen van 
burgers maar hebben ze ook ernstige 
gevolgen voor sleutelsectoren als energie, 
vervoer, gezondheid, financiën of 
telecommunicatie.
Om op deze bedreigingen te anticiperen 
en ze te voorkomen en te beheren is het 
noodzakelijk om innovatieve 
technologieën, oplossingen, prognose-
instrumenten en kennis te ontwikkelen en 
toe te passen, samenwerking tussen 
leveranciers en gebruikers te bevorderen, 
civielebeveiligingsoplossingen te vinden, 
het concurrentievermogen van de 
Europese beveiligings- en 
dienstensectoren te verbeteren en 
misbruik van privacy en schendingen van 
de mensenrechten te voorkomen en te 
bestrijden.
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Coördinatie en verbetering op het 
onderzoeksterrein veiligheid zullen dus 
een essentieel element vormen en zullen 
bijdragen tot het in kaart brengen van de 
huidige onderzoeksinspanningen, 
waaronder prognoses, en de relevante 
juridische voorwaarden en procedures 
voor coördinatie verbeteren, waaronder 
normalisatieactiviteiten.
De activiteiten zullen een taakgerichte 
benadering volgen en de relevante 
maatschappelijke dimensies zullen erin 
geïntegreerd worden. Ze zullen het beleid 
van de Unie voor interne en externe 
veiligheid, het defensiebeleid en de 
betreffende nieuwe bepaling in het 
Verdrag van Lissabon ondersteunen, en 
de cyberveiligheid, het vertrouwen en de 
privacy waarborgen. De volgende 
specifieke doelstellingen zullen worden 
nagestreefd:
6 bis.1. Zorgen voor meer veiligheid en 
bescherming van de burgers – Bestrijding 
van misdaad en terrorisme
Het streven is om een incident te 
voorkomen en de potentiële gevolgen 
ervan te beperken. Hiervoor zijn nieuwe 
technologieën en capaciteiten nodig 
(onder meer tegen cybercriminaliteit en 
cyberterrorisme) ter ondersteuning van de 
veiligheid op het gebied van gezondheid, 
voedsel, water en milieu, die essentieel is 
voor een goed functioneren van de 
samenleving en de economie. 
Aanvullende thema's die gericht zijn op 
de bescherming van de burgers zullen de 
ontwikkeling van veilige 
burgersamenlevingen bevorderen.
6 bis.2. De bestendigheid van kritieke 
infrastructuren beschermen en verbeteren
Nieuwe technologieën en speciaal 
daarvoor bestemde capaciteiten zullen 
bijdragen aan de bescherming van 
kritieke infrastructuren, systemen en 
diensten (onder andere op het gebied van 
communicatie, vervoer, gezondheid, 
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voedsel, water, energie, logistiek en 
toeleveringsketens en het milieu). Hierbij 
zullen ook kritieke publieke en private 
netwerkinfrastructuren en -diensten 
worden geanalyseerd en tegen elk type 
bedreiging worden beschermd.
6 bis.3. De veiligheid vergroten door 
middel van grensbeheer en maritieme 
veiligheid
Er zijn eveneens technologieën en 
capaciteiten nodig ter versterking van de 
systemen, apparatuur, instrumenten, 
processen en methoden voor snelle 
identificatie, teneinde de veiligheid aan de 
grenzen, zowel wat betreft controle als 
bewaking, te verbeteren en het potentieel 
van EUROSUR ten volle te benutten. 
Deze technologieën en capaciteiten zullen 
worden ontwikkeld en beproefd op 
doeltreffendheid, overeenstemming met 
juridische en ethische beginselen, 
proportionaliteit, maatschappelijke 
aanvaardbaarheid en naleving van de 
grondrechten. Er zal ook onderzoek 
worden verricht ter ondersteuning van de 
verbetering van het geïntegreerde 
Europese grensbeheer, onder meer door 
meer samenwerking met kandidaat-
lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en 
landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid.
Alle aspecten van maritieme veiligheid 
worden aangepakt. Dit omvat aspecten 
van het beheer van blauwe grenzen 
evenals de bescherming en controle van 
het vervoer over water.
6 bis.4. Cyberbeveiliging verschaffen en 
verbeteren
Cyberbeveiliging is een eerste vereiste 
voor mensen, bedrijven en openbare 
diensten om te kunnen profiteren van de 
kansen die het internet biedt. Hiertoe 
moeten systemen, netwerken, 
toegangsapparatuur, en software en 
diensten, inclusief "cloud computing" 
worden beveiligd, waarbij rekening moet 
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worden gehouden met de interoperabiliteit 
van meerdere technologieën. Dankzij 
onderzoek kunnen cyberaanvallen die 
zich uitspreiden over meerdere domeinen 
en jurisdicties, in realtime worden 
voorkomen, gedetecteerd en beheerd, 
kunnen maatregelen worden genomen 
tegen misbruik van cybertechnologie en 
kunnen kritieke ICT-infrastructuren 
worden beschermd.
6 bis.5. De veerkracht van Europa bij 
crises en rampen vergroten
Hiertoe moeten speciale technologieën en 
capaciteiten worden ontwikkeld ter 
ondersteuning van verschillende soorten 
operaties voor het beheer van 
noodsituaties (zoals civiele bescherming, 
brandbestrijding en zeeverontreiniging, 
humanitaire hulp, civiele defensie, 
conflictpreventie, de ontwikkeling van 
medische informatie-infrastructuren, 
reddingstaken en stabilisatie na een crisis) 
en wetshandhaving. Het onderzoek zal de 
gehele crisisbeheerketen en 
maatschappelijke veerkracht bestrijken en 
de totstandkoming van een Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties 
ondersteunen.
Voor alle taakgebieden zullen de 
activiteiten ook ingaan op de integratie en 
interoperabiliteit van systemen en 
diensten, met inbegrip van aspecten als 
communicatie, gedistribueerde 
architecturen en menselijke factoren. 
Hiertoe moeten ook civiele en militaire 
capaciteiten worden geïntegreerd in taken 
die uiteenlopen van civiele bescherming 
tot humanitaire hulp, grensbeheer of 
vredesmissies. Hieronder valt ook 
technische ontwikkeling op het gevoelige 
terrein van technologieën voor tweeërlei 
gebruik, teneinde de interoperabiliteit te 
waarborgen tussen militaire en 
civielebeschermingsdiensten en tussen 
civielebeschermingsdiensten wereldwijd, 
alsmede betrouwbaarheid, 
organisatorische, juridische en ethische 
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aspecten, handelskwesties, bescherming 
van de vertrouwelijkheid en de integriteit 
van informatie, en de traceerbaarheid van 
alle transacties en processen.
6 bis.6. De maatschappelijke dimensie van 
veiligheid versterken en privacy en 
vrijheid op het internet waarborgen
Elke nieuwe oplossing of technologie 
moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn, 
in overeenstemming zijn met de wetgeving 
van de Unie en de internationale 
wetgeving, en doeltreffend en 
proportioneel zijn voor het identificeren 
en aanpakken van een bedreiging. Een 
beter begrip van de sociaaleconomische, 
culturele en antropologische dimensies 
van veiligheid, de oorzaken van 
onveiligheid, de rol van media, 
communicatie en de percepties van 
burgers is dan ook essentieel. Ook 
ethische kwesties en de bescherming van 
menselijke waarden en grondrechten 
zullen aan bod komen.
Om in de digitale maatschappij het 
mensenrecht privacy te beschermen 
moeten kaders en technologieën worden 
ontwikkeld op basis van het beginsel van 
"ingebouwde privacy", die vanaf de 
ontwerpfase van producten en diensten 
worden toegepast. Er zullen technologieën 
worden ontwikkeld die gebruikers de 
controle geven over hun 
persoonsgegevens en het gebruik daarvan 
door derde partijen, evenals hulpmiddelen 
om illegale inhoud en data-inbreuken te 
blokkeren en de mensenrechten online te 
beschermen, waarbij wordt voorkomen 
dat individuele personen of groepen in 
hun handelingen worden beperkt door 
onrechtmatige zoekacties en profilering.
6 bis.7. Het vermogen tot uitvoeren van 
taken of operaties uit hoofde van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid versterken
Aangezien de scheidslijn tussen externe 
en interne veiligheid steeds vager wordt, 
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kunnen conflicten buiten Europa en de 
gevolgen daarvan spoedig een direct effect 
hebben op de veiligheid van Europa. 
Bovendien vraagt het raakvlak tussen 
civiele en defensiegerichte activiteiten en 
het bijbehorende beleid bijzondere 
aandacht omdat daar een grote kans ligt 
om gebruik te maken van de synergieën 
tussen burgerbescherming, 
situatiebeoordeling, conflictbeheersing en 
conflictpreventie, vredeshandhaving en 
stabiliseringsoperaties na afloop van 
conflicten. De investering in de 
ontwikkeling van capaciteiten voor 
crisisbeheer wordt aangemoedigd waar 
complementariteit is vastgesteld, om snel 
leemten in de capaciteit te vullen en 
tegelijkertijd onnodig dubbel werk te 
voorkomen, om synergieën tot stand te 
brengen en normalisatie te ondersteunen.
6 bis.8. Specifieke aspecten van de 
tenuitvoerlegging
Hoewel het onderzoek voornamelijk 
gericht zal zijn op civiele bescherming, zal 
actief gestreefd worden naar coördinatie 
met de activiteiten van het Europees 
Defensieagentschap (EDA), teneinde de 
samenwerking met het EDA te versterken, 
met name via het reeds bestaande 
Europese samenwerkingskader, 
aangezien bepaalde terreinen van 
technologie voor tweeërlei gebruik zowel 
voor civiele als voor militaire applicaties 
van belang zijn. De mechanismen voor de 
coördinatie tussen relevante 
agentschappen van de Unie, zoals 
Frontex, het EMSA en Europol, zullen 
verder versterkt worden ter verbetering 
van de coördinatie van de programma's 
en het beleid van de Unie op het gebied 
van zowel interne als externe veiligheid, 
evenals andere initiatieven van de Unie.
Rekening houdend met de specifieke aard 
van de veiligheid, zullen specifieke 
regelingen worden vastgesteld voor de 
programmering en het beheer, met 
inbegrip van regelingen met het comité 
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als bedoeld in artikel 9 van dit besluit. 
Geclassificeerde en anderszins gevoelige 
informatie in verband met veiligheid zal 
worden beschermd en er kunnen in 
werkprogramma's speciale eisen en 
criteria voor internationale samenwerking 
worden vastgelegd. Dit zal ook 
terugkomen in de programmerings- en 
governanceregelingen voor veilige 
samenlevingen (met inbegrip van 
comitologieaspecten).

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel III – punt 1 – alinea 1 – streepje 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het percentage verslaafde alcoholisten 
in Europa / per deelnemend land;

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel III – punt 1 – alinea 1 – streepje 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het armoedepercentage in Europa / per 
deelnemend land;

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel III – punt 1 – alinea 1 – streepje 1 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het werkloosheidspercentage in 
Europa / per deelnemend land;
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