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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Horizon 2020-pakket stelt één kaderprogramma voor EU-steun voor onderzoek en 
innovatie in de periode 2014-2020 vast.

De algemene doelstellingen zijn: de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei helpen uitvoeren, een betere link leggen tussen fundamenteel onderzoek en 
marktgerichte innovatie, en de regels voor deelname vereenvoudigen en de betrokkenheid van 
het mkb vergroten.

Volgens de rapporteur is vooral deel III over maatschappelijke uitdagingen van belang voor 
de Commissie ontwikkelingssamenwerking. In dit deel komen gebieden zoals gezondheid, 
voedselzekerheid, biodiversiteit, klimaatverandering en efficiënt gebruik van hulpbronnen en 
energie aan bod. Op al deze gebieden wordt gefocust op het bevorderen van internationale 
samenwerking, waarbij het mondiale karakter van al deze maatschappelijke uitdagingen wordt 
erkend. Van de drie delen krijgt dit deel de meeste begrotingsmiddelen toegewezen.

Het Commissievoorstel bevat veel positieve elementen, met name de focus op steun voor de 
volledige cyclus van fundamenteel onderzoek tot innovatie en op de markt brengen. Ook de 
nadruk op het internationale karakter van de maatschappelijke uitdagingen is positief, maar 
moet veel meer worden toegelicht en versterkt.

In de amendementen heeft de rapporteur zich op de volgende prioriteiten geconcentreerd:

 ervoor zorgen dat Horizon 2020 voor alle actoren in de ontwikkelingslanden 
openstaat, zowel wat deelname aan projecten en activiteiten als wat toegang tot de 
resultaten van de projecten betreft, en voorkomen dat een "fort Europa"-toon de 
bovenhand krijgt in de verordening;

 het potentieel van de geplande acties in het kader van de maatschappelijke uitdaging 
"Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn" om in te spelen op de 
wereldwijde behoeften op gezondheidsgebied, versterken, met name wat de 
bestrijding van armoedegerelateerde en verwaarloosde ziekten betreft. De rapporteur 
wenst dat een vast percentage van dit gezondheidsbudget aan acties ter bestrijding van 
armoedegerelateerde en verwaarloosde ziekten wordt toegewezen;

 ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de prioriteiten en verbintenissen van 
het externe beleid en het ontwikkelingsbeleid van de EU, met name inzake 
klimaatverandering, biodiversiteit en efficiënt gebruik van hulpmiddelen en energie, 
met bijzondere aandacht voor de bijdrage van ruimtevaartonderzoek aan het 
aanpakken van deze uitdagingen.

Dit alles komt zowel de EU als haar partnerlanden ten goede en strookt met het beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling. Bovendien is samenwerking op onderzoeksgebied een 
vorm van samenwerking die zeer nuttig kan zijn voor die landen – met name 
middeninkomenslanden – die in het kader van het nieuwe financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking 2014-2020 wellicht geen recht meer zullen hebben op bilaterale 
steun van de EU.
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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Vereenvoudiging is een centrale 
doelstelling van Horizon 2020 die volledig 
tot uiting moet komen in het ontwerp, de 
regels, het financieel beheer en de 
tenuitvoerlegging ervan. Horizon 2020 
moet universiteiten, onderzoekscentra en 
het bedrijfsleven, waaronder met name het 
mkb/kmo's, aansporen tot actieve 
deelname, en zich openstellen voor nieuwe 
deelnemers, omdat het alle 
ondersteuningsmaatregelen op het gebied 
van onderzoek en innovatie bijeenbrengt in 
één gemeenschappelijk strategisch kader, 
met inbegrip van een gestroomlijnd pakket 
van ondersteuningsvormen, en voorziet in 
de toepassing van regels voor deelname die 
voor alle acties uit hoofde van het 
programma gelden. Vereenvoudigde 
financieringsregels moeten zorgen voor 
een vermindering van de administratieve 
kosten voor deelname en zullen bijdragen 
aan een afname van de financiële fouten.

(15) Vereenvoudiging is een centrale 
doelstelling van Horizon 2020 die volledig 
tot uiting moet komen in het ontwerp, de 
regels, het financieel beheer en de 
tenuitvoerlegging ervan. Horizon 2020 
moet zowel in de Unie als in geassocieerde 
en derde landen universiteiten, 
onderzoekscentra en het bedrijfsleven, 
waaronder met name het mkb/kmo's, 
aansporen tot actieve deelname, en zich 
openstellen voor nieuwe deelnemers, 
omdat het alle ondersteuningsmaatregelen 
op het gebied van onderzoek en innovatie 
bijeenbrengt in één gemeenschappelijk 
strategisch kader, met inbegrip van een 
gestroomlijnd pakket van 
ondersteuningsvormen, en voorziet in de 
toepassing van regels voor deelname die 
voor alle acties uit hoofde van het 
programma gelden. Vereenvoudigde 
financieringsregels moeten zorgen voor 
een vermindering van de administratieve 
kosten voor deelname en zullen bijdragen 
aan een afname van de financiële fouten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Teneinde de relatie tussen wetenschap 
en samenleving te verdiepen en het 
vertrouwen in de wetenschap te vergroten, 

(20) Teneinde de relatie tussen wetenschap 
en samenleving te verdiepen, moet Horizon 
2020: burgers en het maatschappelijk 
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moet Horizon 2020 burgers en het 
maatschappelijk middenveld nauwer 
betrekken bij onderzoek en innovatie door
wetenschapseducatie te bevorderen, 
wetenschappelijke kennis beter 
toegankelijk te maken, verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieagenda's te
ontwikkelen die tegemoetkomen aan de 
wensen en verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en door hun deelname aan 
Horizon 2020-activiteiten te
vergemakkelijken.

middenveld nauwer betrekken bij het 
onderzoeks- en innovatieproces en hen 
actief laten participeren in Horizon 2020-
activiteiten, wetenschapseducatie 
bevorderen, de naleving van ethische 
wetgeving waarborgen en bevorderen dat 
de hoogste ethische normen wereldwijd 
worden nageleefd, de toegankelijkheid en 
het hergebruik van de resultaten van door 
de overheid gefinancierd onderzoek, met 
name wetenschappelijke publicaties en 
gegevens, verbeteren, verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieagenda's en een 
bestuurskader ontwikkelen die 
tegemoetkomen aan de wensen en 
verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en hun deelname aan het 
afbakenen van de onderzoeksprioriteiten 
van Horizon 2020 vergemakkelijken.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Alle onderzoek en innovatie 
bouwen voort op de mogelijkheid van 
wetenschappers, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen en burgers over de hele 
wereld om onbelemmerd toegang te 
hebben tot wetenschappelijke informatie, 
ze te delen en te gebruiken, weliswaar met 
eerbiediging van intellectuele-
eigendomsrechten. Dit is met name van 
belang voor actoren in de 
ontwikkelingslanden, waar de plaatselijke 
onderzoekscapaciteit moet worden 
verbeterd en waarvan de samenwerking 
met EU-partners gemeenschappelijke, 
wereldwijde uitdagingen kan helpen 
aanpakken en kan bijdragen tot de 
onderzoeksexpertise in de EU. Om de 
verspreiding en benutting van kennis te 
vergroten, moet gratis vrije toegang tot 
wetenschappelijke publicaties, zoals reeds 
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opgenomen in het zevende 
kaderprogramma, het basisbeginsel zijn 
voor wetenschappelijke publicaties die 
overheidsfinanciering krijgen uit hoofde 
van Horizon 2020. Voorts moet Horizon 
2020 vrije toegang tot overige 
wetenschappelijke gegevens die via door 
de overheid gefinancierd onderzoek zijn 
geproduceerd of verzameld, bevorderen 
opdat vrije toegang tot dergelijke gegevens 
tegen 2020 de regel wordt.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Bij onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 worden ondersteund wordt men 
geacht ethische grondbeginselen in acht te 
nemen. Er moet rekening worden houden 
met de adviezen van de Europese groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën. Overeenkomstig 
artikel 13 van het VWEU moet bij 
onderzoeksactiviteiten het gebruik van 
dieren voor onderzoek en proeven worden 
beperkt en uiteindelijk worden vervangen.
Bij elke activiteit die wordt ondernomen 
dient ingevolge artikel 168 van het VWEU 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid verzekerd te 
worden.

(24) Bij onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 worden ondersteund wordt men 
geacht ethische grondbeginselen in acht te 
nemen. Er moet rekening worden houden 
met de adviezen van de Europese groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën. Overeenkomstig 
artikel 13 van het VWEU moet bij 
onderzoeksactiviteiten het gebruik van 
dieren voor onderzoek en proeven worden 
beperkt en uiteindelijk worden vervangen.
Bij elke activiteit die wordt ondernomen 
dient ingevolge artikel 168 van het VWEU 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid verzekerd te 
worden. Ethische beginselen, zoals de 
Verklaring van Helsinki, vereisen dat 
wetenschappelijke gegevens die via door 
de overheid gefinancierd onderzoek op 
mensen zijn geproduceerd of verzameld, 
openbaar worden gemaakt, ongeacht of 
het onderzoek in Europa of elders in de 
wereld plaatsvindt.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen met andere
programma's van de Unie op terreinen 
zoals onderwijs, ruimte, milieu, 
concurrentievermogen en het mkb, interne 
veiligheid, cultuur en media en met het 
fonds voor cohesiebeleid en het beleid voor 
plattelandsontwikkeling, hetgeen specifiek 
kan helpen nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit te 
versterken in de context van slimme 
specialisatiestrategieën.

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen met andere
programma's van de Unie op terreinen 
zoals gezondheid, onderwijs, ruimte, 
milieu, duurzame energie,
concurrentievermogen en het mkb, interne 
veiligheid, cultuur en media en met het 
fonds voor cohesiebeleid en het beleid voor 
plattelandsontwikkeling, hetgeen specifiek 
kan helpen nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit te 
versterken in de context van slimme 
specialisatiestrategieën. Ook de 
ontwikkeling van synergieën met de 
externbeleidsprogramma's en 
ontwikkelingsprogramma's van de Unie 
zal Horizon 2020 een zo groot mogelijk 
effect helpen geven, en uitvoering geven 
aan het in artikel 208 van het VWEU 
vastgelegde beginsel van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen, die onder meer de 
vorm mogen aannemen van publiek-
publieke partnerschappen, met nationale en 
regionale programma's die onderzoek en 
innovatie ondersteunen.

(28) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen, die onder meer de 
vorm mogen aannemen van publiek-
publieke partnerschappen, met
internationale, nationale en regionale
programma's die onderzoek en innovatie 
ondersteunen.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Horizon 2020 moet samenwerking 
met derde landen op basis van 
gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel bevorderen.
Internationale samenwerking op het gebied 
van wetenschap, technologie en innovatie 
moet tot doel hebben bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen ter versterking van de 
concurrentiekracht, een bijdrage leveren 
aan de aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen en ondersteuning bieden voor 
het externe en ontwikkelingsbeleid van de 
Unie, mede door de ontwikkeling van 
synergieën met externe programma's en 
door ertoe bij te dragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen, nakomt.

(30) Horizon 2020 moet samenwerking 
met derde landen op basis van 
gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel bevorderen.
Internationale samenwerking op het gebied 
van wetenschap, technologie en innovatie 
moet tot doel hebben bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen ter versterking van de 
concurrentiekracht, een bijdrage leveren 
aan de aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen en ondersteuning bieden voor 
het externe en ontwikkelingsbeleid van de 
Unie, mede door de ontwikkeling van 
synergieën met externe programma's. 
Horizon 2020 moet ertoe bijdragen dat de 
Unie haar internationale verbintenissen
inzake duurzame ontwikkeling nakomt, 
met name het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen en de 
nadien internationaal overeengekomen 
aanpassingen daarvan.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
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toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers, waarbij ook de deelname 
van onderzoekers uit ontwikkelingslanden 
wordt bevorderd.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wetenschappelijke gegevens die via door 
de overheid gefinancierd onderzoek op 
mensen zijn geproduceerd of verzameld, 
bijvoorbeeld bij klinische proeven, worden 
openbaar en toegankelijk gemaakt.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Maatschappelijke organisaties

(1) Er wordt specifiek op toegezien dat 
Horizon 2020 een passende deelname 
van, en een innovatie effect op 
maatschappelijke organisaties (waaronder 
organisaties die aan 
ontwikkelingssamenwerking doen) 
bewerkstelligt. De deelname van 
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maatschappelijke organisaties (waaronder 
organisaties die aan 
ontwikkelingssamenwerking doen) wordt 
kwantitatief en kwalitatief beoordeeld in 
het kader van de overeen te komen 
evaluatie en monitoringactiviteiten.
(2) Er wordt bijzondere aandacht besteed 
aan initiatieven gericht op 
bewustzijnsversterking en het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
financiering in het kader van Horizon 
2020 voor maatschappelijke organisaties, 
waaronder organisaties die aan 
ontwikkelingssamenwerking doen. 
Horizon 2020 en andere 
financieringsprogramma's van de Unie, 
met inbegrip van de Structuurfondsen, 
worden daartoe gebruikt.
(3) Maatschappelijke organisaties 
(waaronder organisaties die aan 
ontwikkelingssamenwerking doen) 
worden geraadpleegd tijdens de 
uitvoering, programmering, monitoring 
en evaluatie van Horizon 2020.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) financiële bijdragen van de Unie aan 
gemeenschappelijke ondernemingen 
opgericht op basis van artikel 187 VWEU 
betreffende het zevende kaderprogramma, 
onder voorbehoud van de aanpassing van 
de bijbehorende basisbesluiten; aan nieuwe 
publiek-private partnerschappen opgezet 
op basis van artikel 187 VWEU; en aan 
andere financieringsorganen, als bedoeld in 
artikel [55, lid 1, onder b), punt (v) of (vii)] 
van Verordening (EU) nr. XX/2012 [nieuw 
Financieel Reglement]. Deze vorm van 
partnerschappen wordt uitsluitend 
toegepast wanneer de reikwijdte van de 

(a) financiële bijdragen van de Unie aan 
gemeenschappelijke ondernemingen 
opgericht op basis van artikel 187 VWEU 
betreffende het zevende kaderprogramma, 
onder voorbehoud van de aanpassing van 
de bijbehorende basisbesluiten; aan nieuwe 
publiek-private partnerschappen opgezet 
op basis van artikel 187 VWEU; aan 
andere bestaande innovatieve onderzoeks-
en innovatiepartnerschappen, zoals 
partnerschappen voor 
productontwikkeling, en aan andere 
financieringsorganen, als bedoeld in artikel 
[55, lid 1, onder b), punt (v) of (vii)] van 
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nagestreefde doelstellingen en de omvang 
van de benodigde middelen zulks 
rechtvaardigen;

Verordening (EU) nr. XX/2012 [nieuw 
Financieel Reglement]. Deze vorm van 
partnerschappen wordt uitsluitend 
toegepast wanneer de reikwijdte van de 
nagestreefde doelstellingen en de omvang 
van de benodigde middelen zulks 
rechtvaardigen;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de omvang van het effect op het 
industriële concurrentievermogen, de 
duurzame groei en de sociaaleconomische 
vraagstukken;

(b) de omvang van het effect op het 
industriële concurrentievermogen, de 
duurzame groei, de sociaaleconomische 
vraagstukken en de maatschappelijke 
uitdagingen, die van wereldwijde aard 
zijn; 3 bis.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De regels voor deelname aan en 
verspreiding van publiek-private 
partnerschappen die worden gevormd of 
gefinancierd in het kader van Horizon 
2020 zijn volledig in overeenstemming 
met de regels van Verordening (EU) nr. 
XX/XX [het Financieel Reglement], 
evenals met de regels Verordening (EU) 
nr. XX/XX [regels voor de deelname aan 
acties en de verspreiding van resultaten in 
het kader van Horizon 2020] en eventuele 
daarin vastgestelde afwijkingen.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In derde landen gevestigde entiteiten 
alsmede internationale organisaties komen 
onder de in Verordening (EU) nr. XX/XX 
[Regels voor deelname] vermelde 
voorwaarden in aanmerking voor deelname 
aan acties onder contract in het kader van 
Horizon 2020. Internationale 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties wordt bevorderd
tussen en binnen specifieke programma's
van Horizon 2020, met name om de 
volgende doelstellingen te verwezenlijken:

1. In derde landen gevestigde entiteiten 
alsmede internationale organisaties komen 
onder de in Verordening (EU) nr. XX/XX 
[Regels voor deelname] vermelde 
voorwaarden in aanmerking voor deelname 
aan acties onder contract in het kader van 
Horizon 2020. Internationale 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties wordt bevorderd 
en opgenomen in specifieke programma's
van Horizon 2020, met name om de 
volgende doelstellingen te verwezenlijken:

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) steun verlenen aan de doelstellingen 
van het externe en ontwikkelingsbeleid van 
de Unie, en zorgen voor aanvulling van 
externe en ontwikkelingsprogramma's.

(c) steun verlenen aan de in de Europese 
consensus inzake ontwikkeling en de 
Agenda voor verandering vermelde
doelstellingen van het externe en 
ontwikkelingsbeleid van de Unie, zorgen 
voor aanvulling van externe en 
ontwikkelingsprogramma's, en 
internationale verbintenissen inzake 
duurzame ontwikkeling helpen nakomen, 
met name het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen en de 
nadien internationaal overeengekomen 
aanpassingen daarvan.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Gerichte acties die tot doel hebben de 
samenwerking met specifieke derde landen 
of groepen derde landen te bevorderen, 
worden uitgevoerd op basis van 
gemeenschappelijk belang en wederzijds 
voordeel, rekening houdend met de
wetenschappelijke en technologische 
capaciteiten en marktperspectieven ervan, 
alsook het verwachte effect.

2. Gerichte acties die tot doel hebben de 
samenwerking met specifieke derde landen 
of groepen derde landen te bevorderen, 
worden uitgevoerd op basis van 
gemeenschappelijk belang en wederzijds 
voordeel, rekening houdend met hun
wetenschappelijke en technologische 
capaciteiten en marktperspectieven, hun 
ontwikkelingsbehoeften, alsook het 
verwachte effect. Het gaat onder meer om 
acties ter versterking van de 
onderzoekscapaciteit in 
ontwikkelingslanden en 
samenwerkingsacties die beantwoorden 
aan hun specifieke behoeften op gebieden 
als gezondheid, met inbegrip van 
onderzoek naar verwaarloosde ziekten en 
epidemieën, landbouw, visserij en milieu.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij samenwerkingsprioriteiten wordt 
rekening gehouden met ontwikkelingen in 
het beleid van de Unie en kansen voor 
samenwerking met derde landen en met 
mogelijke gebreken in de intellectuele-
eigendomsystemen van derde landen.

Bij samenwerkingsprioriteiten wordt 
rekening gehouden met ontwikkelingen in 
het beleid van de Unie, waaronder het 
externe beleid en het ontwikkelingsbeleid, 
en kansen voor samenwerking met derde 
landen en met mogelijke gebreken in de 
intellectuele-eigendomsystemen van derde 
landen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts wordt het coördinatiebeleid 
afgestemd op het migratie-, asiel- en 
ontwikkelingsbeleid om een braindrain uit 
de ontwikkelingslanden te voorkomen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Commissie implementeert 
informatie- en communicatieacties over 
Horizon 2020, met inbegrip van 
communicatiemaatregelen inzake 
ondersteunde projecten en resultaten. De in 
het kader van Horizon 2020 aan 
communicatie toegewezen 
begrotingsmiddelen dragen ook bij tot het 
verzorgen van de communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor
zover deze verband houden met de 
algemene doelstelling van deze 
verordening.

De Europese Commissie implementeert 
informatie- en communicatieacties over 
Horizon 2020, met inbegrip van 
communicatiemaatregelen inzake 
ondersteunde projecten en resultaten. Om
de verspreiding en het gebruik van kennis 
te intensiveren en de 
onderzoeksinspanningen zo efficiënt 
mogelijk te maken, moet gratis vrije 
toegang tot wetenschappelijke publicaties 
op het internet, zoals reeds opgenomen in 
het zevende kaderprogramma, het 
basisbeginsel zijn voor wetenschappelijke 
publicaties over onderzoek waarvoor 
overheidsfinanciering wordt verleend uit 
hoofde van Horizon 2020. De gratis vrije 
toegang tot wetenschappelijke gegevens 
die via door de overheid gefinancierd 
onderzoek geproduceerd of verzameld 
zijn, wordt bevorderd en getest. De in het
kader van Horizon 2020 aan communicatie 
toegewezen begrotingsmiddelen dragen 
ook bij tot het verzorgen van de 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie, voor zover deze verband 
houden met de algemene doelstelling van 
deze verordening.

Amendement 20
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) initiatieven gericht op 
bewustzijnsversterking en het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
financiering in het kader van Horizon 
2020, vooral voor regio's of typen 
deelnemers die ondervertegenwoordigd 
zijn;

(a) initiatieven gericht op 
bewustzijnsversterking en het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
financiering in het kader van Horizon 
2020, vooral voor regio's of typen 
deelnemers die ondervertegenwoordigd 
zijn, zoals onderzoekers uit 
ontwikkelingslanden of derde landen;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – paragraaf 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar 
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
sociale innovaties en de integratie van 
innovaties op de markt.

Bij alle activiteiten zullen de relevante 
uitdagingen centraal staan, met een nadruk 
op de beleidsprioriteiten maar zonder dat 
de keuze van de te ontwikkelen 
technologieën of oplossingen vooraf exact 
is vastgelegd. De aandacht gaat met name 
uit naar het bundelen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen.
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar 
met een nieuwe nadruk op 
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design en door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties. Er 
zal meer nadruk worden gelegd op de
toepassing van innoverende 
onderzoeksfinancieringsinstrumenten 
zoals innovatieprijzen om deze activiteiten 
te financieren.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – paragraaf 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het mondiale karakter van deze 
uitdagingen en het nauwe verband met 
het externe beleid en de internationale 
verbintenissen van de Unie, vormt de 
strategische samenwerking met derde 
landen een integraal onderdeel van elke 
uitdaging. Bovendien zal er in het kader 
van de specifieke doelstelling 'Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen' ook 
horizontale steun voor internationale 
samenwerking worden verleend.

(De laatste paragraaf van bijlage I, paragraaf 16, van de Commissietekst wordt gewijzigd en 
wordt de nieuwe paragraaf 15 bis.)

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – paragraaf 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
'Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen' worden ondersteund. Bij de 
ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 

De sociale- en menswetenschappen, 
waaronder kwesties als toegang tot 
onderwijs en sociale en culturele rechten,
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
'Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen' worden ondersteund. Bij de 
ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau.
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kader van de specifieke doelstelling 
'Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen' ook horizontale steun 
voor internationale samenwerking worden 
verleend.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1.3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste 
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit heeft geleid en tot het op 
de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 
aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
streeft met name naar een meetbare 
verbetering van het aandeel van de Unie in 
het allerhoogste segment van meest 
geciteerde publicaties. Daarnaast wordt 
gestreefd naar een substantiële toename 
van het aantal toponderzoekers van buiten 
Europa dat door de ERC wordt 
gefinancierd en naar specifieke 
verbeteringen in de institutionele 
praktijken en nationale beleidsmaatregelen 
die gericht zijn op de ondersteuning van 
toponderzoekers.

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste 
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit heeft geleid en tot het op 
de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 
aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
streeft met name naar een meetbare 
verbetering van het aandeel van de Unie in 
het allerhoogste segment van meest 
geciteerde publicaties. Daarnaast wordt 
gestreefd naar een substantiële toename 
van het aantal toponderzoekers van buiten 
Europa dat door de ERC wordt 
gefinancierd, door steun te verlenen aan 
jonge onderzoeksters uit 
ontwikkelingslanden, en naar specifieke 
verbeteringen in de institutionele 
praktijken en nationale beleidsmaatregelen 
die gericht zijn op de ondersteuning van 
toponderzoekers.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3.3 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aansporen van ervaren onderzoekers 
om door middel van mobiliteitsacties hun 
vaardigheden te verbreden en te verdiepen 
door hen aantrekkelijke 
carrièremogelijkheden bij universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
het mkb en andere sociaaleconomische 
groepen binnen en buiten Europa aan te 
bieden. Er zal ook ondersteuning worden 
gegeven aan een hernieuwde start van 
onderzoekers die hun carrière tijdelijk 
onderbroken hebben.

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aansporen van ervaren onderzoekers 
om door middel van mobiliteitsacties hun 
vaardigheden te verbreden en te verdiepen 
door hen aantrekkelijke 
carrièremogelijkheden bij universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, ondernemingen, 
het mkb en andere sociaaleconomische 
groepen binnen en buiten Europa aan te 
bieden, waardoor onderzoekers de kans 
krijgen om opleidingen te volgen en hun 
kennis te vergroten in 
onderzoeksorganisaties op hoog niveau in 
derde landen. Er zal ook ondersteuning 
worden gegeven aan een hernieuwde start 
van onderzoekers die hun carrière tijdelijk 
onderbroken hebben.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3.3 – letter c – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het ondersteunen van 
kortetermijnuitwisselingen van 
onderzoeks- en innovatiemedewerkers in 
het kader van een partnerschap tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen binnen en 
buiten Europa, met inbegrip van het 
bevorderen van een samenwerking met 
derde landen.

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het ondersteunen van 
kortetermijnuitwisselingen van 
onderzoeks- en innovatiemedewerkers in 
het kader van een partnerschap tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen,
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen binnen en 
buiten Europa, met inbegrip van het 
bevorderen van een samenwerking met 
derde landen, en met name het versterken 
van de wetenschappelijke 
partnerschappen tussen de Unie en 
middeninkomens- en 
ontwikkelingslanden.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is partnerschappen tussen de 
betrokken beleidsmakers en 
financieringsorganen te ondersteunen, 
instrumenten voor de besluitvorming in 
kaart te brengen en te monitoren en de 
internationale samenwerking te 
bevorderen.

Doel is partnerschappen tussen de 
betrokken beleidsmakers en 
financieringsorganen te ondersteunen, 
instrumenten voor de besluitvorming in 
kaart te brengen en te monitoren en de 
internationale samenwerking te 
bevorderen. De Europese 
onderzoeksinfrastructuren krijgen steun 
voor hun activiteiten op het vlak van 
internationale betrekkingen en worden 
geraadpleegd bij de opstelling van de 
Europese strategie voor internationale 
samenwerking op het vlak van onderzoek.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4.3 – letter c – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ook partnerschappen voor 
onderzoeksinfrastructuur met 
ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld als 
onderdeel van de gemeenschappelijke 
strategie Afrika-EU, komen aan bod.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze activiteiten leveren een bijdrage aan 
het verwezenlijken van de kerninitiatieven 
van Europa 2020 op het gebied van de 

Deze activiteiten leveren een bijdrage aan 
het verwezenlijken van de kerninitiatieven 
van Europa 2020 op het gebied van de 
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'Innovatie-Unie', een 'Hulpbronnenefficiënt 
Europa', een 'Industriebeleid in een tijd van 
mondialisering' en een 'Digitale agenda 
voor Europa'. Daarnaast wordt een 
bijdrage geleverd aan de doelstellingen van
het ruimtevaartbeleid van de Unie.

'Innovatie-Unie', een 'Hulpbronnenefficiënt 
Europa', een 'Industriebeleid in een tijd van 
mondialisering' en een 'Digitale agenda 
voor Europa'. Zij leveren ook een bijdrage 
aan de doelstellingen en internationale 
verbintenissen van de Unie op het gebied 
van ruimtevaart, gezondheid, milieu, 
energie en voedselzekerheid.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ruimtevaart is een snelgroeiende sector 
die informatie oplevert die voor veel 
aspecten van de moderne samenleving van 
cruciaal belang is omdat er op 
fundamentele behoeften wordt ingespeeld, 
universele wetenschappelijke kwesties 
worden aangesneden en de positie van de 
Unie wordt gewaarborgd als een 
belangrijke speler op het internationale 
toneel. Het ruimtevaartonderzoek 
ondersteunt weliswaar alle activiteiten die 
in de ruimte worden ondernomen, maar dat 
onderzoek is op dit moment versnipperd 
over nationale programma's van slechts een 
beperkt aantal lidstaten. Om de 
concurrentievoorsprong te behouden, de 
ruimte-infrastructuur van de Unie in stand 
te houden (zoals Galileo) en de 
toekomstige rol van de Unie veilig te 
stellen, zijn coördinerende acties en 
investeringen op EU-niveau noodzakelijk
(vgl. artikel 189 VWEU). Daarnaast 
vormen innovatieve downstream-diensten 
en –applicaties op basis van 
ruimtegerelateerde informatie een 
belangrijke bron van groei en nieuwe 
werkgelegenheid.

De ruimtevaart is een snelgroeiende sector 
die informatie oplevert die voor veel 
aspecten van de moderne samenleving van 
cruciaal belang is omdat er op 
fundamentele behoeften wordt ingespeeld, 
universele wetenschappelijke kwesties en 
wereldwijde uitdagingen zoals de 
klimaatverandering worden aangesneden 
en de positie van de Unie wordt 
gewaarborgd als een belangrijke speler op 
het internationale toneel. Het 
ruimtevaartonderzoek ondersteunt 
weliswaar alle activiteiten die in de ruimte 
worden ondernomen, maar dat onderzoek 
is op dit moment versnipperd over 
nationale programma's van slechts een 
beperkt aantal lidstaten. Om de 
concurrentievoorsprong te behouden, de 
ruimte-infrastructuur van de Unie in stand 
te houden (zoals Galileo) en de 
toekomstige rol van de Unie veilig te 
stellen, zijn coördinerende acties en 
investeringen op EU-niveau noodzakelijk
(vgl. artikel 189 VWEU). Daarnaast 
vormen innovatieve downstream-diensten 
en –applicaties op basis van 
ruimtegerelateerde informatie een 
belangrijke bron van groei en nieuwe 
werkgelegenheid, en dragen zij ook bij tot 
de verwezenlijking van de externe 
doelstellingen en internationale 
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verbintenissen van de Unie inzake 
bijvoorbeeld humanitaire hulpverlening 
en milieu.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.6.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ruimte is een belangrijke, maar vaak 
onzichtbare faciliterende factor voor 
diverse diensten en producten die 
essentieel zijn voor de moderne 
hedendaagse maatschappij, zoals navigatie, 
communicatie, weersvooruitzichten en 
geografische informatie. De inhoud en 
uitvoering van het beleid op Europees, 
nationaal en regionaal niveau is in 
toenemende mate afhankelijk van 
ruimtegerelateerde informatie. De 
mondiale ruimtevaartsector groeit snel en 
breidt zich naar nieuwe regio's uit (bijv. 
China en Zuid-Amerika). Op dit moment is 
de Europee industrie een aanzienlijke 
exporteur van hoogwaardige satellieten 
voor commerciële en wetenschappelijke 
doeleinden. Door de toenemende 
wereldwijde concurrentie komt de positie 
van Europa op dit gebied echter onder druk 
te staan. Dat betekent dat Europa er belang 
bij heeft om te zorgen dat zijn 
ruimtevaartsector blijft floreren op deze 
uiterst competitieve markt. Daarnaast 
hebben gegevens van wetenschappelijke 
Europese satellieten geleid tot een aantal 
van de meest significante 
wetenschappelijke doorbraken van de 
afgelopen decennia in de 
aardwetenschappen en de astronomie. Op 
basis van deze unieke kwaliteit, kan de 
Europese ruimtevaartsector een cruciale rol 
vervullen bij het aanpakken van de 
uitdagingen zoals die in de Europa 2020-
strategie in kaart zijn gebracht.

De ruimte is een belangrijke, maar vaak 
onzichtbare faciliterende factor voor 
diverse diensten en producten die 
essentieel zijn voor de moderne 
hedendaagse maatschappij, zoals navigatie, 
communicatie, weersvooruitzichten en 
geografische informatie. De inhoud en 
uitvoering van het beleid op Europees, 
nationaal en regionaal niveau is in 
toenemende mate afhankelijk van 
ruimtegerelateerde informatie. De 
mondiale ruimtevaartsector groeit snel en 
breidt zich naar nieuwe regio's uit (bijv.
Afrika, China en Zuid-Amerika). Op dit 
moment is de Europee industrie een 
aanzienlijke exporteur van hoogwaardige 
satellieten voor commerciële en 
wetenschappelijke doeleinden. Door de 
toenemende wereldwijde concurrentie 
komt de positie van Europa op dit gebied 
echter onder druk te staan. Dat betekent dat 
Europa er belang bij heeft om te zorgen dat 
zijn ruimtevaartsector blijft floreren op 
deze uiterst competitieve markt. Daarnaast 
hebben gegevens van wetenschappelijke 
Europese satellieten geleid tot een aantal 
van de meest significante 
wetenschappelijke doorbraken van de 
afgelopen decennia in de 
aardwetenschappen en de astronomie. Op 
basis van deze unieke kwaliteit, kan de 
Europese ruimtevaartsector een cruciale rol 
vervullen bij het aanpakken van de 
uitdagingen zoals die in de Europa 2020-
strategie in kaart zijn gebracht.
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 3.3 – letter a – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden vertrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve 
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 
betreft. Doel is om het innovatiepotentieel 
van het mkb te ontwikkelen en te 
exploiteren door de financieringsbereidheid 
te vergroten in de zeer risicovolle eerste 
onderzoeks- en innovatiefasen, door 
innovaties te stimuleren en door de 
marktexploitatie van de 
onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden vertrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve 
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 
betreft en die bij het aanboren van 
buitenlandse markten aandacht hebben 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, met name als zij in 
ontwikkelingslanden actief zijn. Het 
instrument zal worden ingezet voor alle 
categorieën van innovatie, onder meer 
voor innovaties met betrekking tot 
diensten en niet-technologische en sociale 
innovaties. Doel is om het 
innovatiepotentieel van het mkb te 
ontwikkelen en te exploiteren door de 
financieringsbereidheid te vergroten in de 
zeer risicovolle eerste onderzoeks- en 
innovatiefasen, door innovaties te 
stimuleren en door de marktexploitatie van 
de onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Chronische aandoeningen zoals hart- en 
vaatziekten, kanker, diabetes, 

Chronische aandoeningen zoals hart- en 
vaatziekten, kanker, diabetes, 
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neurologische en geestelijke 
gezondheidsstoornissen, overgewicht en 
obesitas en diverse functionele 
beperkingen zijn belangrijke oorzaken van 
handicaps, gezondheidsproblemen en 
voortijdig overlijden en brengen 
aanzienlijke sociale en economische kosten 
met zich mee.

neurologische en geestelijke 
gezondheidsstoornissen, overgewicht en 
obesitas en diverse functionele 
beperkingen zijn belangrijke oorzaken van 
handicaps, gezondheidsproblemen en 
voortijdig overlijden en brengen 
aanzienlijke sociale en economische kosten 
met zich mee. Innoverende modellen voor 
de financiering en verspreiding van 
onderzoek, zoals innovatieprijzen, zijn 
onontbeerlijk om deze maatschappelijke 
uitdagingen aan te gaan en onderzoekers 
in Europa en de rest van de wereld in 
staat te stellen daar zo actief en efficiënt 
mogelijk toe bij te dragen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Besmettelijke ziekten (bijvoorbeeld 
hiv/aids, tuberculose en malaria) zijn een 
wereldwijd probleem dat verantwoordelijk
is voor 41 % van de 1,5 miljard voor 
beperkingen gecorrigeerde levensjaren in 
de wereld, waarvan Europa 8 % voor zijn 
rekening neemt. Ook moeten we ons 
voorbereiden op opkomende epidemieën 
en de bedreiging door een toenemende 
resistentie tegen antibiotica.

Besmettelijke ziekten (bijvoorbeeld 
hiv/aids, tuberculose, malaria en 
verwaarloosde ziekten) zijn 
verantwoordelijk voor 41 % van de 1,5 
miljard voor beperkingen gecorrigeerde 
levensjaren in de wereld, waarvan Europa 
8 % voor zijn rekening neemt. Ook moeten 
we ons voorbereiden op opkomende en 
opnieuw de kop opstekende epidemieën en 
de bedreiging door een toenemende 
resistentie tegen antibiotica. In dit verband 
moet aandacht worden besteed aan het 
specifieke onderwerp zoönoses, in 
samenwerking met andere gesteunde 
activiteiten die op diergezondheid gericht 
zijn.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 7



PE489.624v02-00 24/35 AD\911727NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ondertussen worden geneesmiddelen- en 
vaccinontwikkelingsprocessen duurder en 
minder effectief. Hardnekkige 
ongelijkheden op het gebied van 
gezondheid moeten worden aangepakt en 
de toegang tot effectieve en adequate 
gezondheidszorgstelsels moet voor alle 
Europeanen gewaarborgd zijn.

Ondertussen worden geneesmiddelen- en 
vaccinontwikkelingsprocessen duurder en 
minder effectief. Hardnekkige 
ongelijkheden op het gebied van 
gezondheid moeten worden aangepakt en 
de toegang tot effectieve en adequate 
gezondheidszorgstelsels moet wereldwijd
gewaarborgd zijn om alle Europeanen zo 
gezond mogelijk te houden.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ziekte en handicaps trekken zich niets aan 
van nationale grenzen. Door middel van 
een passende respons op Europees niveau 
op het gebied van onderzoek en innovatie 
kunnen en moeten we een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de oplossing voor 
deze uitdagingen, zorgen voor een 
verbetering van gezondheid en welzijn 
voor iedereen en Europa positioneren als 
leider in de snel groeiende mondiale markt 
voor vernieuwingen op het gebied van 
gezondheid en welzijn.

Ziekte en handicaps trekken zich niets aan 
van nationale grenzen. Door middel van 
een passende respons op Europees niveau 
op het gebied van onderzoek en innovatie, 
in samenwerking met derde landen,
kunnen en moeten we een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de oplossing voor 
deze wereldwijde uitdagingen, waardoor 
we de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling helpen verwezenlijken en 
helpen zorgen voor een verbetering van 
gezondheid en welzijn voor iedereen en 
Europa positioneren als leider in de snel 
groeiende mondiale markt voor 
vernieuwingen op het gebied van 
gezondheid en welzijn.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De respons is afhankelijk van 
toponderzoek gericht op het vergroten van 

De respons is afhankelijk van 
toponderzoek gericht op het vergroten van 
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ons fundamentele begrip van gezondheid, 
ziekte, invaliditeit, ontwikkeling en 
vergrijzing (met inbegrip van 
levensduurverwachting), en van de 
naadloze en wijdverbreide vertaling van de 
resulterende en bestaande kennis naar 
innovatieve, schaalbare en effectieve 
producten, strategieën, interventies en 
diensten. Voorts vereist de hardnekkigheid 
van deze uitdagingen in heel Europa en in 
veel gevallen wereldwijd een respons die 
wordt getypeerd door langdurige en 
gecoördineerde steun voor samenwerking 
tussen excellente, multidisciplinaire en 
multisectorale teams.

ons fundamentele begrip van gezondheid, 
ziekte, invaliditeit, ontwikkeling en 
vergrijzing (met inbegrip van 
levensduurverwachting), en van de 
naadloze en wijdverbreide vertaling van de 
resulterende en bestaande kennis naar 
innovatieve, schaalbare, effectieve en 
toegankelijke producten, strategieën, 
interventies en diensten. Voorts vereist de 
hardnekkigheid van deze uitdagingen in 
heel Europa en in veel gevallen wereldwijd 
een respons die wordt getypeerd door 
langdurige en gecoördineerde steun voor 
samenwerking tussen excellente, 
multidisciplinaire en multisectorale teams
overal ter wereld, onder meer door 
onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit 
beschikbaar te stellen in endemische 
gebieden.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De complexiteit van de uitdaging en de 
onderlinge afhankelijkheid van de 
onderdelen vragen ook om een respons op 
Europees niveau. Veel benaderingen, 
instrumenten en technologieën kunnen in 
diverse onderzoeks- en innovatiegebieden 
met betrekking tot deze uitdaging worden 
toegepast en kunnen het beste op het 
niveau van de Unie worden ondersteund.
Dit geldt onder andere voor de 
ontwikkeling van langlopende cohorten en 
de uitvoering van klinische proeven, het 
klinisch gebruik van '-omie's' of de 
ontwikkeling van ICT en de toepassing 
ervan in de gezondheidszorg, met name e-
gezondheid. De vereisten van specifieke 
populaties kunnen ook het beste op 
geïntegreerde wijze worden benaderd, 
bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van 
gestratificeerde en/of gepersonaliseerde 

De complexiteit van de uitdaging en de 
onderlinge afhankelijkheid van de 
onderdelen vragen ook om een respons op 
Europees niveau. Veel benaderingen, 
instrumenten en technologieën kunnen in 
diverse onderzoeks- en innovatiegebieden 
met betrekking tot deze uitdaging worden 
toegepast en kunnen het beste op het 
niveau van de Unie worden ondersteund.
Dit geldt onder andere voor internationale 
samenwerking tussen onderzoekers om 
voldoende kritische massa en expertise te 
verkrijgen, de ontwikkeling van 
langlopende cohorten en de uitvoering van 
klinische proeven, het klinisch gebruik van 
'-omie's' of de ontwikkeling van ICT en de 
toepassing ervan in de gezondheidszorg, 
met name e-gezondheid. De vereisten van 
specifieke populaties kunnen ook het beste 
op geïntegreerde wijze worden benaderd, 



PE489.624v02-00 26/35 AD\911727NL.doc

NL

geneesmiddelen, bij de behandeling van 
zeldzame ziekten en bij het bieden van 
oplossingen op het gebied van ondersteund 
en zelfstandig wonen.

bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van 
gestratificeerde en/of gepersonaliseerde 
geneesmiddelen, bij de diagnose, preventie 
en behandeling van zeldzame ziekten en 
bij het bieden van oplossingen op het 
gebied van ondersteund en zelfstandig 
wonen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Armoedegerelateerde en verwaarloosde 
ziekten zijn een wereldwijd probleem en 
de kloven op het vlak van onderzoek 
moeten gedicht worden door te zorgen 
voor innovatie op basis van de behoeften 
van patiënten. Dergelijke opkomende en 
opnieuw de kop opstekende infecties 
komen steeds vaker in Europa voor – vaak 
ten gevolge van de klimaatverandering en 
het wereldwijde verkeer van personen –
en antimicrobiële resistentie is een 
groeiend probleem. Daaruit blijkt 
nogmaals de behoefte aan een 
allesomvattende, internationaal 
gecoördineerde aanpak van en meer 
overheidssteun voor onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot deze 
ziekten, waaraan wereldwijd elk jaar
duizenden mensen sterven.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om het effect van maatregelen op het 
niveau van de Unie te maximaliseren zal 
ondersteuning worden geboden voor het 
volledige spectrum van onderzoeks- en 

Om het effect van maatregelen op het 
niveau van de Unie te maximaliseren en 
haar doelstellingen op de lange termijn te 
ondersteunen zal ondersteuning worden 
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innovatieactiviteiten, variërend van 
fundamenteel onderzoek via de vertaling 
van kennis tot uitgebreide onderzoeken en 
demonstratieactiviteiten waarbij 
particuliere investeringen worden 
gemobiliseerd en tot publieke en pre-
commerciële inkoop van nieuwe 
producten, diensten en schaalbare 
oplossingen, die zo nodig interoperabel 
zijn en worden ondersteund door 
vastgestelde normen en/of 
gemeenschappelijke richtsnoeren. Deze 
gecoördineerde Europese inspanning zal 
bijdragen aan de huidige ontwikkeling van 
de Europese onderzoeksruimte en zal, waar 
gewenst, ook worden gekoppeld aan
activiteiten die zijn ontwikkeld in het kader 
van het programma Gezondheid voor groei 
en het Europees partnerschap voor 
innovatie inzake actief en gezond ouder 
worden.

geboden voor het volledige spectrum van 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten,
variërend van fundamenteel onderzoek via 
de vertaling van kennis tot uitgebreide 
onderzoeken en demonstratieactiviteiten 
waarbij particuliere investeringen worden
gemobiliseerd en tot publieke en 
precommerciële inkoop van nieuwe 
producten, diensten en schaalbare 
oplossingen, die zo nodig interoperabel 
zijn en worden ondersteund door 
vastgestelde normen en/of 
gemeenschappelijke richtsnoeren. Deze 
gecoördineerde Europese inspanning zal 
bijdragen aan de huidige ontwikkeling van 
de Europese onderzoeksruimte en zal, waar 
gewenst, ook een aanvulling vormen op 
en synergieën tot stand brengen met
activiteiten die zijn ontwikkeld in het kader 
van het programma Gezondheid voor groei 
en het Europees partnerschap voor 
innovatie inzake actief en gezond ouder 
worden, de conclusies van de Raad over 
de rol van de EU ten aanzien van de 
volksgezondheid in de wereld, en de 
externe programma's en internationale 
verbintenissen van de Unie inzake 
volksgezondheid in de wereld.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke activiteiten zijn onder andere
inzicht in de gezondheidsdeterminanten
(waaronder milieu- en klimaatgerelateerde
factoren), verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, inzicht in ziekten en betere 
diagnostisering, de ontwikkeling van 
effectieve controleprogramma's en een 
betere beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten, betere bewaking en 
paraatheid, de ontwikkeling van betere 

Specifieke activiteiten zijn onder andere
inzicht in de gezondheidsdeterminanten
(waaronder milieu-, klimaat- en 
armoedegerelateerde factoren), 
verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; inzicht in ziekten en betere 
diagnostisering, de ontwikkeling van 
effectieve controleprogramma's en een 
betere beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten, betere bewaking en 
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preventieve vaccins, het gebruik van in-
silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en prognoses,
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, actief ouder worden, 
zelfstandig en ondersteund wonen,
individuele verantwoordelijkheid voor het 
zelf beheren van de gezondheid, het 
bevorderen van geïntegreerde zorg,
verbetering van wetenschappelijke 
instrumenten en methoden om 
beleidsvorming en regelgevingsbehoeften 
te ondersteunen, optimalisering van de 
efficiëntie en effectiviteit van 
gezondheidszorgstelsels en vermindering 
van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen.

paraatheid, de ontwikkeling van nieuwe en
betere preventieve vaccins, therapieën en 
behandelingen; het gebruik van in-silico 
geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en prognoses, de 
ontwikkeling van aangepaste 
behandelingen en ziektebehandeling; 
kennisoverdracht aan de klinische praktijk 
en schaalbare innovatiemaatregelen,
inclusief psychosociale aspecten, de 
verbetering van de 
regelgevingsprocedures en steun voor 
activiteiten rond toegang; betere 
verzameling en beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, gestandaardiseerde 
technieken voor gegevensanalyse, gezond 
en actief ouder worden, zelfstandig en 
ondersteund wonen, individuele 
verantwoordelijkheid voor het zelf beheren 
van de gezondheid, het bevorderen van 
geïntegreerde zorg, verbetering van 
wetenschappelijke instrumenten en 
methoden om beleidsvorming en 
regelgevingsbehoeften te ondersteunen, en 
vermindering van verschillen en
ongelijkheden op gezondheidsgebied door 
besluitvorming op basis van 
feitenmateriaal en de verspreiding van 
beste praktijken, en innovatieve 
technologieën en benaderingen, met name 
ten aanzien van onderzoeksfinanciering 
en verspreiding van onderzoeksresultaten 
teneinde kennis te delen, waardoor de 
innovatie op deze terreinen kan worden 
vergemakkelijkt en versneld. Bij al deze 
activiteiten wordt terdege rekening 
gehouden met gender- en 
geslachtsanalyses.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de toekomst van de Europese 
gezondheidszorg veilig te stellen en om 
bovengenoemde doelstellingen te 
verwezenlijken, moet er voldoende EU-
financiering beschikbaar worden gesteld 
voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
op dit gebied.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De komende decennia zal Europa worden 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie op het gebied van beperkte en 
eindige natuurlijke hulpbronnen, met de 
gevolgen van de klimaatverandering, met 
name voor primaire productiesystemen
(landbouw, bosbouw, visserij en 
aquacultuur) en met de noodzaak om te 
zorgen voor een duurzame, veilige en 
zekere voedselvoorziening voor de 
Europese bevolking en een groeiende 
wereldbevolking. De 
wereldvoedselvoorraad zal naar schatting 
met 70 % moeten toenemen om in 2050 
een wereldbevolking van 9 miljard te 
kunnen voeden. De landbouw is 
verantwoordelijk voor ongeveer 10 % van 
de emissies van broeikasgassen in de EU 
en hoewel de emissies in Europa dalen, 
zullen de wereldwijde emissies afkomstig 
van de landbouw tot 2030 naar 
verwachting met 20 % stijgen. Verder zal 
Europa moeten zorgen voor voldoende 
beschikbaarheid van grondstoffen, energie 
en industriële producten tegen een 

De komende decennia zal Europa worden 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie op het gebied van beperkte en 
eindige natuurlijke hulpbronnen, met de 
gevolgen van de klimaatverandering, met 
name voor primaire productiesystemen
(landbouw, bosbouw, visserij en 
aquacultuur) en met de noodzaak om te 
zorgen voor een duurzame, veilige en 
zekere voedselvoorziening voor de 
Europese bevolking en een groeiende 
wereldbevolking. De 
wereldvoedselvoorraad zal naar schatting 
met 70 % moeten toenemen om in 2050 
een wereldbevolking van 9 miljard te 
kunnen voeden. De landbouw is 
verantwoordelijk voor ongeveer 10 % van 
de emissies van broeikasgassen in de EU 
en hoewel de emissies in Europa dalen, 
zullen de wereldwijde emissies afkomstig 
van de landbouw tot 2030 naar 
verwachting met 20 % stijgen. Verder zal 
Europa moeten zorgen voor duurzame en
voldoende beschikbaarheid van 
grondstoffen, energie en industriële 
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achtergrond van afnemende fossiele 
koolstofbronnen (de productie van olie en 
vloeibaar gas zal tot 2050 naar verwachting 
met 60 % afnemen) en tevens zijn 
concurrentievermogen moeten behouden.
Bioafval (naar schatting tot wel 138 
miljoen ton per jaar in de EU, waarvan tot 
40 % op stortplaatsen terechtkomt) vormt 
een immens probleem dat hoge kosten met 
zich meebrengt, ondanks de potentieel 
hoge toegevoegde waarde ervan. Naar 
schatting 30 % van alle voedsel dat in 
ontwikkelde landen wordt geproduceerd, 
wordt bijvoorbeeld weggegooid. Er zijn 
grote veranderingen nodig om dat 
percentage in de EU tegen 2030 met 50 % 
terug te dringen. Bovendien zijn nationale 
grenzen irrelevant als het gaat om de 
verspreiding van plagen en ziekten bij 
planten en dieren, waaronder zoönoses, en 
ziekteverwekkers in levensmiddelen.
Doeltreffende nationale 
preventiemaatregelen zijn noodzakelijk, 
maar voor de uiteindelijke bestrijding en 
het effectief functioneren van de interne 
markt moet ook op het niveau van de Unie 
actie worden ondernomen. De uitdaging is 
complex van aard, is van invloed op een 
breed scala aan onderling met elkaar in 
verband staande sectoren en vergt een 
veelheid aan benaderingen.

producten tegen een achtergrond van 
afnemende fossiele koolstofbronnen (de 
productie van olie en vloeibaar gas zal tot 
2050 naar verwachting met 60 % afnemen) 
en tevens zijn concurrentievermogen 
moeten behouden. Bioafval (naar schatting 
tot wel 138 miljoen ton per jaar in de EU, 
waarvan tot 40 % op stortplaatsen 
terechtkomt) vormt een immens probleem 
dat hoge kosten met zich meebrengt, 
ondanks de potentieel hoge toegevoegde 
waarde ervan. Naar schatting 30 % van alle 
voedsel dat in ontwikkelde landen wordt 
geproduceerd, wordt bijvoorbeeld 
weggegooid. Er zijn grote veranderingen 
nodig om dat percentage in de EU tegen 
2030 met 50 % terug te dringen.
Bovendien zijn nationale grenzen 
irrelevant als het gaat om de verspreiding 
van plagen en ziekten bij planten en dieren, 
waaronder zoönoses, en ziekteverwekkers 
in levensmiddelen. Doeltreffende nationale 
preventiemaatregelen zijn noodzakelijk, 
maar voor de uiteindelijke bestrijding en 
het effectief functioneren van de interne 
markt moet ook op het niveau van de Unie 
actie worden ondernomen. De uitdaging is 
complex van aard, is van invloed op een 
breed scala aan onderling met elkaar in 
verband staande sectoren en vergt een 
veelheid aan benaderingen.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en ontwikkeling kennen 
raakvlakken met een breed spectrum van 
EU-beleid en daaraan gerelateerde doelen, 
zoals het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (met name het beleid voor 
plattelandsontwikkeling) en het Europees 
Partnerschap voor innovatie voor de 
productiviteit en duurzaamheid van de 

Onderzoek en ontwikkeling kennen 
raakvlakken met een breed spectrum van 
EU-beleid en daaraan gerelateerde doelen, 
zoals het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (met name het beleid voor 
plattelandsontwikkeling) en het Europees 
Partnerschap voor innovatie voor de 
productiviteit en duurzaamheid van de 
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landbouw, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, het geïntegreerd maritiem 
beleid, het Europees programma inzake 
klimaatverandering, de kaderrichtlijn 
water, het actieplan bosbouw, de 
thematische strategie voor 
bodembescherming, de 
biodiversiteitsstrategie voor 2020 van de 
EU, het strategisch energietechnologieplan, 
het EU-innovatie- en industriebeleid, 
extern beleid en beleid voor 
ontwikkelingshulp, 
plantgezondheidsstrategieën, strategieën 
inzake diergezondheid en -welzijn en 
regelgevingskaders ter bescherming van 
het milieu, de gezondheid en de veiligheid, 
ter bevordering van efficiënt gebruik van 
grondstoffen en klimaatmaatregelen, en 
voor afvalbeperking. Een betere integratie 
van onderzoek en innovatie op het gebied 
van hieraan gerelateerd EU beleid zal de
Europese meerwaarde ervan sterk ten 
goede komen, zorgen voor een 
hefboomeffect, de maatschappelijke 
relevantie vergroten en bijdragen tot de 
verdere ontwikkeling van duurzaam beheer 
van land, zeeën en oceanen en bio-
economische markten.

landbouw, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, het geïntegreerd maritiem 
beleid, het Europees programma inzake 
klimaatverandering, de kaderrichtlijn 
water, het actieplan bosbouw, de 
thematische strategie voor 
bodembescherming, de 
biodiversiteitsstrategie voor 2020 van de 
EU, het strategisch energietechnologieplan, 
het EU-innovatie- en industriebeleid, 
extern beleid en beleid voor 
ontwikkelingshulp, internationaal 
overeengekomen verbintenissen inzake 
wereldwijde voedselzekerheid, 
biodiversiteit en duurzame ontwikkeling,
plantgezondheidsstrategieën, strategieën 
inzake diergezondheid en -welzijn en
regelgevingskaders ter bescherming van 
het milieu, de gezondheid en de veiligheid, 
ter bevordering van efficiënt gebruik van 
grondstoffen en klimaatmaatregelen, en 
voor afvalbeperking. Een betere integratie 
van de volledige cyclus van fundamenteel
onderzoek tot innovatie op het gebied van 
hieraan gerelateerd EU-beleid zal de
toegevoegde waarde ervan sterk ten goede 
komen, zorgen voor een hefboomeffect, de 
maatschappelijke relevantie vergroten, 
gezonde levensmiddelen opleveren en 
bijdragen tot de verdere ontwikkeling van 
duurzaam beheer van land, zeeën en 
oceanen en bio-economische markten.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is te voorzien in voldoende
voedsel, voeder, biomassa en andere 
grondstoffen, terwijl de natuurlijke 
hulpbronnen worden gewaarborgd en 
ecosysteemdiensten, waaronder de aanpak 
en vermindering van de 
klimaatverandering, worden verbeterd. De 

Het doel is te zorgen voor een toereikende 
wereldwijde voorziening van voedsel, 
voeder, biomassa en andere grondstoffen, 
terwijl de natuurlijke hulpbronnen binnen 
en buiten de Europese Unie worden 
gewaarborgd, en ecosysteemdiensten, 
waaronder de aanpak en vermindering van 
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activiteiten zullen gericht zijn op 
duurzamere en productievere land- en 
bosbouwsystemen die zowel 
grondstofzuinig (waaronder koolstofarm) 
als veerkrachtig zijn, maar ook op de 
ontwikkeling van diensten, concepten en 
beleid om de bestaanszekerheid op het 
platteland te garanderen.

de klimaatverandering en van landroof in 
ontwikkelingslanden, worden verbeterd.
De activiteiten zullen gericht zijn op 
duurzamere en productievere land- en 
bosbouwsystemen op wereldvlak die zowel 
grondstofzuinig (waaronder koolstofarm) 
als veerkrachtig zijn, maar ook op de 
ontwikkeling van diensten, concepten en 
beleid om de bestaanszekerheid op het 
platteland te garanderen. Er zal aandacht 
worden besteed aan de gezondheid en het 
beheer van de veestapels, met inbegrip 
van vaccinatie en behandeling tegen 
ziekten, waaronder tropische ziekten.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op het internationale toneel bieden 
maatregelen op EU-niveau een kritische 
massa om de belangstelling van andere 
leiders op technologisch gebied te wekken 
en internationale partnerschappen te 
stimuleren om de doelstellingen van de 
Unie te bereiken. Dit vereenvoudigt de 
interactie tussen internationale partners en 
de Unie gericht op gezamenlijke actie daar 
waar sprake is van wederzijdse voordelen 
en belangen.

Op het internationale toneel bieden 
maatregelen op EU-niveau een kritische 
massa om de belangstelling van andere 
leiders op technologisch gebied te wekken 
en internationale partnerschappen te 
stimuleren om de doelstellingen van de 
Unie te bereiken. Dit vereenvoudigt de 
interactie tussen internationale partners en 
de Unie gericht op gezamenlijke actie daar 
waar sprake is van wederzijdse voordelen 
en belangen. In dit verband zal bijzondere 
aandacht worden besteed aan de 
initiatieven en internationale 
verbintenissen van de Unie inzake 
universele toegang tot energie en 
beperking van en aanpassing aan de 
klimaatverandering.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de complexiteit inherent 
aan deze uitdagingen en de verdere 
ontwikkeling van de behoeften is het 
derhalve noodzakelijk om innovatief 
onderzoek en nieuwe slimme 
technologieën, processen en methoden, 
sociale innovatiemechanismen, 
gecoördineerde maatregelen en beleid te 
ontwikkelen waarmee voor Europa 
belangrijke ontwikkelingen kunnen worden 
voorspeld en beïnvloed. Dit vergt inzicht in 
de onderliggende trends en effecten die 
spelen in verband met deze uitdagingen. 
Succesvolle vormen van solidariteit, 
coördinatie en creativiteit die Europa tot 
een onderscheidend voorbeeld van 
inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen maken voor andere regio's 
in de wereld, moeten opnieuw worden 
ontdekt of uitgevonden. Dit vraagt om een 
strategischer benadering van 
samenwerking met derde landen.
Aangezien er interactie moet plaatsvinden 
tussen het veiligheidsbeleid en 
verschillende sociale beleidsonderdelen, is 
het verbeteren van de maatschappelijke 
dimensie van veiligheidsonderzoek tot slot 
een belangrijk aspect van deze uitdaging.

Met het oog op de complexiteit inherent 
aan deze uitdagingen en de verdere 
ontwikkeling van de behoeften is het 
derhalve noodzakelijk om innovatief 
onderzoek en nieuwe slimme 
technologieën, processen en methoden, 
sociale innovatiemechanismen, 
gecoördineerde maatregelen en beleid te 
ontwikkelen waarmee voor Europa 
belangrijke ontwikkelingen kunnen worden 
voorspeld en beïnvloed. Dit vergt inzicht in 
de onderliggende trends en effecten die 
spelen in verband met deze uitdagingen. 
Succesvolle vormen van solidariteit, 
coördinatie en creativiteit die Europa tot 
een onderscheidend voorbeeld van 
inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen maken voor andere regio's 
in de wereld, moeten opnieuw worden 
ontdekt of uitgevonden. Dit vraagt om een 
strategischer en opener benadering van 
samenwerking met derde landen, met 
gerichte acties om internationale 
samenwerking te bevorderen en te 
steunen. Aangezien er interactie moet 
plaatsvinden tussen het veiligheidsbeleid 
en verschillende sociale beleidsonderdelen, 
is het verbeteren van de maatschappelijke 
dimensie van veiligheidsonderzoek tot slot 
een belangrijk aspect van deze uitdaging.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
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Europa te stimuleren door burgers, 
ondernemingen en gebruikers te betrekken 
bij onderzoek en innovatie en door 
gecoördineerd onderzoeks- en 
innovatiebeleid in de context van de 
mondialisering te bevorderen. Er zal in het 
bijzonder ondersteuning worden geboden 
bij de ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte en de ontwikkeling van 
raamvoorwaarden voor innovatie.

Europa te stimuleren door burgers, 
ondernemingen en gebruikers te betrekken 
bij onderzoek en innovatie en door 
gecoördineerd onderzoeks- en 
innovatiebeleid waarbij derde landen 
betrokken zijn, te bevorderen. Er zal in het 
bijzonder ondersteuning worden geboden 
bij de ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte en de ontwikkeling van 
raamvoorwaarden voor innovatie.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) samenhangende en doeltreffende
samenwerking met derde landen te 
bevorderen.

(d) samenhangende en doeltreffende 
samenwerking met derde landen te 
bevorderen, onder meer wat de toegang tot 
onderzoeksresultaten en informatie 
betreft.
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