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BEKNOPTE MOTIVERING

Horizon 2020, zoals het programma in de begeleidende Commissiemededeling wordt 
genoemd, is gericht op de tenuitvoerlegging van de kerndoelstellingen van het 
innovatiebeleid, met het accent op de huidige maatschappelijke problematiek en om de 
koppeling tussen bottom-up en top-down onderzoek en vermarkting te versterken. Ook wordt 
gemikt op verdere vereenvoudiging en sterkere deelname van het mkb. Veel maatschappelijke 
uitdagingen hebben raakvlakken met het werkterrein van de ENVI-commissie, zoals het 
klimaat, efficiënt hulpbronnengebruik, schone energie en vervoer, gezondheid en 
voedselveiligheid. De rapporteur is verheugd over de voorstellen van de Commissie, maar wil 
meer nadruk leggen op bepaalde aspecten.

In het onderhavige advies beschouwt de rapporteur een holistische benadering als de beste 
manier om meer gestalte te geven aan de prioriteiten van de ENVI-commissie. Dit eerste 
verslag moet ook gezien worden als aanzet voor een debat over dit complexe programma dat 
van essentieel belang is voor een toename van duurzame en groene economische groei in de 
Europese Unie die tegelijkertijd moet leiden tot een gezonde maatschappij.
Het advies is hoofdzakelijk gericht op maatschappelijke uitdagingen en stelt voor bepaalde 
aspecten die verband houden met gezondheid, voedselveiligheid, klimaat en milieu te 
versterken.

Gezondheid
Vanwege zijn hoge toegevoegde waarde voor innoverende behandelingen, bijvoorbeeld voor 
regeneratieve geneeskunde, moet stamcelonderzoek ondersteund blijven worden, door na te 
gaan of er alternatieven voor embryonale stamcellen bestaan, zonder voorbij te gaan aan de 
ethische aspecten. Speciale aandacht zou ook besteed moeten worden aan onderzoek naar en 
innovatie van de behandeling van ziekten. Er zou meer overheidssteun gegeven moeten 
worden aan O&O op het gebied van infecties en zeldzame ziekten en de uitwisseling van 
kennis moet worden bevorderd. Bij innovatie op het gebied van gezondheid en O&O-
financiering moeten de behoeften van patiënten centraal staan. Bovendien moeten O&O en 
innovatie op het gebied van milieuveiligheid toereikend worden gefinancierd.

Voedselveiligheid
Voorgesteld wordt om de maatschappelijke uitdagingen die verband houden met 
voedselveiligheid te verbreden tot alle aspecten van voedselveiligheid.  

Klimaat en milieu
De balans tussen economische, maatschappelijke en milieuaspecten van onderzoek en 
innovatie moet regelmatig en doelmatig worden gecontroleerd. Er moet meer steun worden 
gegeven aan hernieuwbare energie. Door de doelmatigheid van hernieuwbare energie te 
verhogen wordt deze energie economisch aantrekkelijker, de klimaatverandering bestreden, 
onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderd en een koolstofarme economie 
bevorderd.  

Horizon 2020 is een belangrijk programma dat de EU zou kunnen helpen de uitstoot van voor 
het milieu en de gezondheid schadelijke gassen en deeltjes terug te dringen, zonder de 
industrieën of de lidstaten te belasten.

Horizontale aspecten
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De doelstellingen van de kerninitiatieven op het gebied van de 'Innovatie-Unie', en een 
'Hulpbronnenefficiënt Europa' moeten nauwer aansluiten op Horizon 2020 en derhalve in het 
advies worden opgenomen. Om optimaal te kunnen profiteren van O&O- en 
innovatieprojecten in de EU moet strikt worden toegezien op de complementariteit van 
Horizon 2020 met andere EU- en nationale fondsen.  Bovendien wordt ook voorgesteld de 
deelname van het mkb sterker te stimuleren, omdat dat een groene en duurzame economische 
groei kan bevorderen.  Een belangrijk aspect van prestatie-indicatoren, waarmee de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 doelstellingen kan worden gemeten, wordt ook 
aangeroerd in het verslag.
Overige amendementen betreffende de splitsing van onderzoeksbudgetten en de 
doelstellingen in de innovatieketen, alsmede vereenvoudiging worden uitgesteld tot na het 
debat in de ENVI-commissie over Horizon 2020.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 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 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Unie heeft tot doel haar 
wetenschappelijke en technologische 
grondslagen te versterken door de 
totstandbrenging van een Europese 
onderzoeksruimte waarbinnen 
onderzoekers, wetenschappelijke kennis en 
technologieën vrij circuleren, en bij te 
dragen tot de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de Unie en van
haar industrie. Met het oog op de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
moet de Unie activiteiten ondernemen die 
gericht zijn op de uitvoering van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie, internationale samenwerking 
bevorderen, resultaten verspreiden en 
optimaliseren en onderwijs en mobiliteit 
stimuleren.

(1) De Unie heeft tot doel haar 
wetenschappelijke en technologische 
grondslagen te versterken door de 
totstandbrenging van een Europese 
onderzoeksruimte waarbinnen 
onderzoekers, wetenschappelijke kennis en 
technologieën vrij circuleren, en ertoe bij 
te dragen dat de Unie en haar industrie
duurzamer, concurrerender en 
veerkrachtiger worden. Met het oog op de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
moet de Unie activiteiten ondernemen die 
gericht zijn op de uitvoering van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie, internationale samenwerking 
bevorderen, resultaten verspreiden en 
optimaliseren en onderwijs en mobiliteit 
stimuleren.

Amendement 2
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie in de 
Europese Unie (hierna "Horizon 2020" 
genoemd), richt zich op drie prioriteiten, te 
weten de totstandbrenging van 
wetenschap van topkwaliteit om de
mondiale kwaliteit van de Unie in de 
wetenschappen te versterken, bevordering 
van industrieel leiderschap ter 
ondersteuning van het bedrijfsleven
(waaronder kleine en middelgrote 
ondernemingen (mkb/kmo's)) en innovatie, 
en het aanpakken van maatschappelijke 
uitdagingen om direct te reageren op de 
uitdagingen die in de Europa 2020-
strategie zijn aangegeven door activiteiten 
in de volledige keten, van onderzoek tot 
marktintroductie, te ondersteunen. Horizon 
2020 moet steun verlenen in alle fasen van 
de innovatieketen, met name voor 
activiteiten die zich dichter bij de markt 
bevinden, inclusief innovatieve financiële 
instrumenten en niet-technologische en 
sociale innovatie, en tracht tegemoet te 
komen aan de onderzoeksbehoeften van 
een brede waaier van beleidsterreinen van 
de Unie door te streven naar een zo breed 
mogelijke toepassing en verspreiding van 
bij de ondersteunde activiteiten 
gegenereerde kennis tot aan de 
commerciële exploitatie ervan. De 
prioriteiten van Horizon 2020 moeten 
eveneens worden ondersteund door een 
programma uit hoofde van het Euratom-
Verdrag voor onderzoek en opleiding op 
het gebied van kernenergie.

(11) Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie in de 
Europese Unie (hierna "Horizon 2020" 
genoemd), richt zich op drie prioriteiten, te 
weten het wetenschappelijk topniveau in 
Europa te verhogen om de
wetenschapsbasis van de Unie te 
versterken, bevordering van industrieel 
leiderschap ter ondersteuning van het 
bedrijfsleven (waaronder kleine en 
middelgrote ondernemingen (mkb/kmo's)) 
en innovatie, en het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen om direct te 
reageren op de uitdagingen die in de 
Europa 2020-strategie zijn aangegeven 
door activiteiten in de volledige keten, van 
onderzoek tot marktintroductie, te 
ondersteunen. Horizon 2020 moet steun 
verlenen in alle fasen van de 
innovatieketen, met name voor activiteiten 
die zich dichter bij de markt bevinden, 
inclusief innovatieve financiële 
instrumenten en niet-technologische en 
sociale innovatie, en tracht tegemoet te 
komen aan de onderzoeksbehoeften van 
een brede waaier van beleidsterreinen van 
de Unie door te streven naar een zo breed 
mogelijke toepassing en verspreiding van 
bij de ondersteunde activiteiten 
gegenereerde kennis tot aan de 
commerciële exploitatie ervan. De 
prioriteiten van Horizon 2020 moeten 
eveneens worden ondersteund door een 
programma uit hoofde van het Euratom-
Verdrag voor onderzoek en opleiding op 
het gebied van kernenergie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 20



PE487.915v02-00 6/108 AD\913296NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Teneinde de relatie tussen wetenschap 
en samenleving te verdiepen, moet Horizon 
2020 verantwoord onderzoek en 
verantwoorde innovatie bevorderen door 
actieve deelname van de sociale actoren 
(onderzoekers, burgers, het 
maatschappelijk middenveld, 
beleidsmakers en industrie) aan het 
onderzoeks- en innovatieproces, met name
door ervoor te zorgen dat rekening wordt 
gehouden met de genderdimensie; door
wetenschapseducatie te bevorderen, door 
de naleving van ethische wetgeving te 
waarborgen en door te bevorderen dat de 
hoogste ethische normen wereldwijd 
worden nageleefd; door de 
toegankelijkheid en het hergebruik van de 
resultaten van door de overheid 
gefinancierd onderzoek, met name
wetenschappelijke publicaties en data, te 
verbeteren; door wetenschappelijke kennis 
beter toegankelijk te maken, door een 
bestuurskader te ontwikkelen dat 
tegemoetkomt aan de wensen en 
verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en dat hun deelname aan 
Horizon 2020-activiteiten vergemakkelijkt.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Met het oog op de 
toegankelijkheid van de informatie- en 
communicatieacties over Horizon 2020, 
met inbegrip van de communicatie over 
ondersteunde projecten en resultaten, 
moeten voor iedereen toegankelijke 
versies worden verstrekt. Toegankelijke 
versies omvatten, maar beperken zich niet 
tot, versies in groot schrift, braille, 
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gemakkelijk te lezen tekst en tekst in 
audio-, video- en elektronische vorm.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De uitvoering van Horizon 2020 moet 
beantwoorden aan de zich ontwikkelende 
mogelijkheden en behoeften vanuit de 
wetenschap en technologie, het 
bedrijfsleven, beleid en de samenleving. In 
dit kader moet bij de vaststelling van de 
agenda's nauw contact worden 
onderhouden met belanghebbenden uit 
alle betrokken sectoren, en moet voldoende 
flexibiliteit worden ingebouwd voor 
nieuwe ontwikkelingen. Tijdens Horizon 
2020 moet voortdurend extern advies 
worden ingewonnen, waarbij ook een 
beroep wordt gedaan op relevante 
structuren zoals Europese 
technologieplatformen, gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven en de Europese 
innovatiepartnerschappen.

(21) De uitvoering van Horizon 2020 moet 
beantwoorden aan de zich ontwikkelende 
mogelijkheden en ontwikkeling vanuit de 
wetenschap en technologie, het 
bedrijfsleven, beleid en de samenleving en 
het milieu. In dit kader moeten de 
agenda's worden vastgesteld in 
samenwerking met belanghebbenden uit 
alle betrokken sectoren, en moet voldoende 
flexibiliteit worden ingebouwd voor 
nieuwe ontwikkelingen. In Horizon 2020 
moet echter tot uiting komen dat de 
Europese instellingen een leidende rol 
moeten spelen om de concurrentiepositie 
in de wereld te waarborgen, met name op 
het gebied van biotechnologie. Tijdens 
Horizon 2020 moet voortdurend extern 
advies worden ingewonnen, waarbij ook 
een beroep wordt gedaan op relevante 
structuren zoals Europese 
technologieplatformen, gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven en de Europese 
innovatiepartnerschappen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Horizon 2020 moet ertoe bijdragen dat 
het starten van een onderzoekloopbaan in 
de Unie aantrekkelijker wordt. Er moet 
voldoende rekening worden gehouden met 

(22) Horizon 2020 moet ertoe bijdragen dat 
het starten van een onderzoekloopbaan, 
met name in de industriële en 
biomedische sector, in de Unie 



PE487.915v02-00 8/108 AD\913296NL.doc

NL

het Europees Handvest voor Onderzoekers 
en de Gedragscode voor de Rekrutering 
van Onderzoekers, alsook met andere 
relevante referentiekaders zoals vastgesteld 
in het kader van de Europese 
onderzoeksruimte, onder eerbiediging van 
het vrijwillige karakter ervan.

aantrekkelijker wordt. Er moet voldoende 
rekening worden gehouden met het 
Europees Handvest voor Onderzoekers en 
de Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers, alsook met andere relevante 
referentiekaders zoals vastgesteld in het 
kader van de Europese onderzoeksruimte, 
onder eerbiediging van het vrijwillige 
karakter ervan.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Tevens moet Horizon 2020 helpen 
Europese onderzoekers te motiveren om 
in Europa te blijven, onderzoekers uit de 
hele wereld naar Europa te halen en 
Europa aantrekkelijker te maken voor de 
beste onderzoekers. In dat verband moet 
op Europees niveau worden nagedacht 
over de invoering van gecoördineerde en 
aantrekkelijke belastingregelingen voor 
onderzoekers.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De in het kader van Horizon 2020
ontwikkelde activiteiten moeten gericht 
zijn op het bevorderen van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op het gebied 
van onderzoek en innovatie, door met 
name de onderliggende oorzaken van 
genderverschillen weg te nemen, het 
potentieel van zowel vrouwelijke als 
mannelijke onderzoekers ten volle te 
benutten, en de genderdimensie op te 
nemen in projecten om de kwaliteit van 

(23) De in het kader van Horizon 2020
gefinancierde onderzoeksactiviteiten
moeten voldoen aan het acquis 
communautaire met betrekking tot gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen In 
Horizon 2020 moet aandacht worden 
besteed aan wetenschap van topniveau en 
aan de beroepskwalificaties van het 
wetenschappelijk en onderzoekspersoneel, 
zowel mannelijk als vrouwelijk, dat 
betrokken is bij onderzoek en innovatie. 
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onderzoek te verbeteren en innovatie te 
stimuleren. Activiteiten moeten ook 
gericht zijn op de toepassing van de 
beginselen met betrekking tot de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, zoals 
bepaald in de artikelen 2 en 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 8 van het VWEU.

Om doelmatig gebruik van de EU-
financiering te garanderen moet in eerste 
instantie worden gekeken naar het 
topniveau van het wetenschappelijke 
project en naar de beroepskwalificaties 
van het onderzoekspersoneel.

Amendement 9

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 onderbouwde en regelmatig 
bijgewerkte adviezen van de Europese 
Groep ethiek van de exacte wetenschappen 
en de nieuwe technologieën (EGE), 
hetgeen impliceert dat vooraf een 
transparante selectiemethode moet 
worden ontwikkeld die berust op de 
onafhankelijkheid en de 
wetenschappelijke deskundigheid van de 
leden van de EGE. Overeenkomstig artikel 
13 van het VWEU moet bij 
onderzoeksactiviteiten het gebruik van 
dieren voor onderzoek en proeven worden 
beperkt en uiteindelijk worden vervangen, 
onder andere door strategische 
ontwikkeling, integratie en gebruik van 
innoverende instrumenten en 
technologieën waarbij geen dieren 
worden gebruikt. 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.
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Motivering

De politieke doelstelling van beperking en uiteindelijke vervanging van het gebruik van 
dieren moet worden gekoppeld aan de praktische benadering die nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De Europese Commissie vraagt niet 
uitdrukkelijk gebruik te maken van 
menselijke embryonale stamcellen. Het 
eventuele gebruik van, zowel volwassen 
als embryonale, menselijke stamcellen 
hangt af van het oordeel van de 
wetenschappers met het oog op de 
doelstellingen die zij willen bereiken en 
wordt onderworpen aan stringente ethische 
evaluatie. Projecten waarbij menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt, 
mogen niet gefinancierd worden indien 
hiervoor niet de vereiste goedkeuringen 
van de lidstaten verkregen zijn. Er worden 
geen activiteiten gefinancierd die in alle 
lidstaten verboden zijn. Geen activiteit 
wordt gefinancierd in een lidstaat waar 
een dergelijke activiteit verboden is.

(25) Stamceltherapieën hebben hun hoge 
toegevoegde waarde bewezen doordat ze 
doorbraken bij de behandeling van 
bepaalde ziekten mogelijk hebben 
gemaakt.  Derhalve moet de Unie 
onderzoek op dit gebied blijven 
ondersteunen. De Europese Commissie 
vraagt niet uitdrukkelijk gebruik te maken 
van menselijke embryonale stamcellen. Het 
eventuele gebruik van, zowel volwassen 
als embryonale, menselijke stamcellen 
hangt af van het oordeel van de 
wetenschappers met het oog op de 
doelstellingen die zij willen bereiken en 
wordt onderworpen aan stringente ethische 
evaluatie. Projecten waarbij menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt, 
kunnen worden gefinancierd mits deze 
naar behoren zijn goedgekeurd door de 
betrokken lidstaten. Indien nationale 
wetgeving dit toelaat moet worden 
overwegen stamcelbanken met stamcellen 
van menselijke embryo's op te zetten en te 
onderhouden. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De Commissie moet onderzoek 
naar het ontwikkelen van alternatieven 
voor menselijke embryonale stamcellen 
actief ondersteunen. De recente 
ontdekking van geïnduceerde pluripotente 
stamcellen heeft een nieuwe 
onderzoekslijn toegevoegd aan het 
onderzoek dat al sinds meerdere jaren 
gaande is naar stamcellen van 
volwassenen en embryonale stamcellen, 
waardoor patiënten die op behandeling 
wachten nieuwe hoop wordt geboden. 
Niettemin moet de Commissie ook ten 
volle rekening houden met het belang van 
alle soorten stamcelonderzoek voor de 
wetenschappelijke gemeenschap en mag 
daarom geen voorrang geven aan een 
soort onderzoek boven een ander, met 
inachtneming van de ethische 
problematiek die elke categorie stamcellen 
met zich meebrengt. 

Amendement 12

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 

(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, 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. Bovendien moet er 
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specialisatiestrategieën. ook voor worden gezorgd dat Horizon 
2020 en programma's die op nationaal 
niveau worden gefinancierd elkaar 
aanvullen. Met die complementariteit 
moet ook de Europese Rekenkamer 
rekening houden bij haar beoordeling van 
de tenuitvoerlegging van Horizon 2020.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het mkb vormt een belangrijke bron 
van innovatie en groei in Europa. Daarom 
moet het een grote inbreng krijgen in 
Horizon 2020, als is vastgelegd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003. Een en ander 
moet de doelstellingen van de Small 
Business Act ondersteunen.

(27) Het mkb vormt een essentiële bron 
van innovatie, groei en nieuwe 
werkgelegenheid in Europa. Daarom moet 
het een grote inbreng krijgen in Horizon 
2020, als is vastgelegd in Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 
2003. Een en ander moet de doelstellingen 
van de Small Business Act ondersteunen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Om de impact van Horizon 2020 
te optimaliseren, moet er bijzondere 
aandacht worden geschonken aan 
multidisciplinaire, interdisciplinaire en 
transdisciplinaire benaderingen als 
noodzakelijke elementen voor het boeken 
van grote wetenschappelijke vooruitgang. 
Wetenschappelijke doorbraken vinden 
vaak plaats aan de grens of op het 
snijvlak van disciplines en kennis. 
Bovendien kunnen de complexe 
problemen en uitdagingen waar Europa 
voor staat alleen worden opgelost 
wanneer er wordt samengewerkt vanuit 
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verschillende disciplines en door 
verschillende maatschappelijke actoren.

Motivering

Multidisciplinariteit, interdisciplinariteit en transdisciplinariteit zijn van cruciaal belang om 
vooruitgang te boeken op het gebied van wetenschap en innovatie. De complexiteit van de 
huidige problemen kan vaak niet worden opgelost door één wetenschappelijke discipline of 
onderzoekers uit één wetenschappelijke discipline. Derhalve zijn er regelmatig 
gemeenschappelijke doelstellingen of gemeenschappelijke cognitieve structuren tussen 
disciplines nodig om de beste oplossingen te vinden en te ontwikkelen. Daarom moet in 
Horizon 2020 niet enkel worden voorzien in een multidisciplinaire en interdisciplinaire 
aanpak, maar moet een dergelijke aanpak ook worden bevorderd.

Amendement 15

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 en 
door ertoe bij te dragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen en de 
verwezenlijking van de RIO+20-
doelstellingen, nakomt

Amendement 16
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Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Deelname van onderzoeksteams 
aan verschillende projecten moet worden 
beschouwd als kwaliteitsverhogend en als 
een mogelijkheid voor internationale 
samenwerking.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De noodzaak van een nieuwe 
benadering van controle en risicobeheer 
bij onderzoeksfinanciering van de Unie 
werd op 4 februari 2011 erkend door de 
Europese Raad, die vroeg om een nieuw 
evenwicht tussen vertrouwen en toezicht en 
tussen risico's nemen en risico's vermijden. 
In zijn resolutie van 11 november 2010 
inzake het vereenvoudigen van de 
tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek pleitte 
het Europees Parlement voor een 
pragmatische verschuiving in de richting 
van administratieve en financiële 
vereenvoudiging en stelde dat het beheer 
van Europese onderzoeksfinanciering in 
sterkere mate gebaseerd zou moeten zijn 
op vertrouwen en risicotolerantie ten 
aanzien van deelnemers. Het verslag over 
de tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek (2007-
2013) concludeert dat een radicalere 
benadering noodzakelijk is om een 
kwantumsprong te maken als het gaat om 
vereenvoudiging, en dat het evenwicht 
tussen risico en vertrouwen moet worden 
hersteld.

(32) De noodzaak van een nieuwe 
benadering om een empirisch 
onderbouwde strategie inzake 
risicobeheer te ontwikkelen, als onderdeel
van de strategie van de Unie inzake 
onderzoeksfinanciering, werd op 4 
februari 2011 erkend door de Europese 
Raad. Bij die gelegenheid vroeg de Raad
om een nieuw evenwicht tussen 
vertrouwen en toezicht en tussen risico's 
nemen en risico's vermijden. In zijn 
resolutie van 11 november 2010 inzake het 
vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging 
van de kaderprogramma's voor onderzoek 
pleitte het Europees Parlement voor een 
pragmatische verschuiving in de richting 
van administratieve en financiële 
vereenvoudiging en stelde dat het beheer 
van Europese onderzoeksfinanciering in 
sterkere mate gebaseerd zou moeten zijn 
op vertrouwen en risicotolerantie ten 
aanzien van onderzoekers. Het verslag 
over de tussentijdse evaluatie van het 
zevende kaderprogramma voor onderzoek
(2007-2013) concludeert dat een radicalere 
benadering noodzakelijk is om een 
kwantumsprong te maken naar 
vereenvoudigde procedures die aantonen 
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dat de Unie vertrouwen heeft in 
onderzoekers en hen aanmoedigen de 
risico's te nemen die nodig zijn om 
versneld vooruitgang te boeken op het 
gebied van wetenschap en innovatie.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Doeltreffend prestatiebeheer, met 
inbegrip van evaluatie en toezicht, vereist 
de ontwikkeling van specifieke prestatie-
indicatoren die in de tijd kunnen worden 
gemeten, realistisch zijn en de logica van 
de interventie weerspiegelen, en relevant 
zijn voor de passende hiërarchie van 
doelstellingen en activiteiten. Er moeten 
passende coördinatiemechanismen worden 
ingevoerd tussen de uitvoering van en het 
toezicht op Horizon 2020 en het toezicht 
op de ontwikkeling, de resultaten en het 
functioneren van de Europese 
onderzoeksruimte.

(35) Doeltreffend prestatiebeheer, met 
inbegrip van evaluatie en toezicht, vereist 
de ontwikkeling van specifieke 
gemeenschappelijke Europese prestatie-
indicatoren die in de tijd kunnen worden 
gemeten, realistisch zijn en de logica van 
de interventie weerspiegelen, en relevant 
zijn voor de passende hiërarchie van 
doelstellingen en activiteiten. Er moeten 
passende coördinatiemechanismen worden 
ingevoerd tussen de uitvoering van en het 
toezicht op Horizon 2020 en het toezicht 
op de ontwikkeling, de resultaten en het 
functioneren van de Europese 
onderzoeksruimte.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt Horizon 2020 -
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) ("Horizon 2020") 
vastgesteld en het kader ingesteld 
waarbinnen de Unie onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten ondersteunt en een
betere benutting van het industriële 
potentieel van het beleid inzake innovatie, 

Bij deze verordening wordt Horizon 2020 -
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) ("Horizon 2020") 
vastgesteld en het kader ingesteld 
waarbinnen de Unie onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten ondersteunt en een 
betere benutting van het maatschappelijke, 
economische en industriële potentieel van 
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onderzoek en technologische ontwikkeling 
stimuleert.

het beleid inzake innovatie, onderzoek en 
technologische ontwikkeling stimuleert.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) "onderzoeksinfrastructuur" (OI): 
faciliteiten en hulpbronnen, 
organisatiesystemen en diensten die 
worden gebruikt door een 
onderzoeksgemeenschap om onderzoek te 
doen en vernieuwingen door te voeren op 
hun gebied. Indien van toepassing kan 
deze infrastructuur ook buiten onderzoek 
gebruikt worden, zoals voor onderwijs of 
overheidsdiensten. Hiertoe behoren: 
belangrijke wetenschappelijke apparatuur 
(of een verzameling instrumenten); op 
kennis gebaseerde hulpbronnen zoals 
verzamelingen, archieven of 
wetenschappelijke gegevens; e-
infrastructuur, zoals gegevens, computer-
en softwaresystemen en 
communicatienetwerken en -systemen ter 
bevordering van openheid en vertrouwen 
in digitale techniek; iedere andere 
infrastructuur van unieke aard die 
onmisbaar is om het hoogste niveau te 
bereiken in onderzoek en innovatie.”

Motivering

Omwille van een gemeenschappelijke definitie moet er een definitie van het concept 
onderzoeksinfrastructuur in het wetgevingsdocument worden opgenomen die verder reikt dan 
de traditionele interpretatie die betrekking heeft op gebouwen en materiële investeringen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) "trans-Europese 
technologieoverdracht": de overdracht 
van wetenschappelijke resultaten en 
technologie tussen publieke en private 
instanties in verschillende EU-lidstaten.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quater) "slimme specialisatie": het 
concept voor de ontwikkeling van het 
beleid voor O&O en innovatie van de 
Europese Unie. Slimme specialisatie heeft 
tot doel het daadwerkelijk en doeltreffend 
gebruik van publieke investeringen te 
bevorderen door gebruik te maken van 
synergieën tussen landen en regio's en 
hun innovatiecapaciteit te versterken. De 
strategie voor slimme specialisatie bestaat 
uit een meerjarig strategisch programma 
dat moet dienen om een functioneel 
nationaal of regionaal systeem voor 
onderzoek en innovatie te ontwikkelen.

Motivering

Slimme specialisatie moet worden betracht door regio's om te bepalen wat hun eigen 
capaciteiten zijn en om hun toekomstige regionale strategische programma te bepalen. Het is 
een bottom-up-vereiste waardoor middelen uit de Structuurfondsen kunnen worden 
overgedragen naar het Innovatie- en Horizon 2020-programma.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Bijgevolg fungeert het 
programma als een instrument voor het 
creëren van een hefboomeffect voor 
particuliere investeringen, het scheppen 
van nieuwe banenkansen en het 
waarborgen van Europa's groei en
concurrentievermogen op de lange termijn. 

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de kerninitiatieven op 
het gebied van de 'Innovatie-Unie', en een 
'hulpbronnenefficiënt Europa'. Bijgevolg 
fungeert het programma als een instrument 
voor het creëren van een hefboomeffect 
voor particuliere investeringen, het 
overdragen van onderzoeksresultaten 
naar alle onderwijsniveaus, het 
ondersteunen van de groei van het mkb,
het scheppen van nieuwe banenkansen, 
betere gezondheid en 
resultaatsverbetering op 
gezondheidsgebied, het genereren van 
meer innovatie door onderzoek, en het 
waarborgen van Europa's duurzaamheid, 
economische ontwikkeling en veerkracht, 
sociale inclusie en industrieel
concurrentievermogen op de lange termijn 
door voorop te lopen met koolstofarm en 
efficiënt gebruik van hulpbronnen en 
energie. Trans-Europese 
technologieoverdracht moet het 
belangrijkste instrument zijn om deze 
doelstellingen te verwezenlijken.

Motivering

Onderwijs is een zeer belangrijk kerninitiatief van Europa 2020. Het is een essentieel 
instrument voor Europa's kracht. Overdracht van wetenschap naar onderwijsprogramma's 
moet worden opgenomen.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door voldoende aanvullende 
financiering voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aan te trekken, levert Horizon 
2020 een bijdrage aan de opbouw van een 
economie die berust op kennis en innovatie 
in de gehele Unie. Dientengevolge draagt 
het bij aan de uitvoering van de Europa 
2020-strategie en ander beleid van de Unie, 
alsmede aan de totstandbrenging en 
werking van de Europese 
onderzoeksruimte (EOR). De 
desbetreffende prestatie-indicatoren 
worden in de inleiding van bijlage I nader 
beschreven.

1. Door voldoende aanvullende 
financiering voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aan te trekken, levert Horizon 
2020 een bijdrage aan economische groei 
via de opbouw van een 
hulpbronnenefficiënte en koolstofarme
economie die berust op kennis, 
duurzaamheid en innovatie in de gehele 
Unie. Dientengevolge draagt het bij aan de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie en 
de kerninitiatieven op het gebied van de 
'Innovatie-Unie', en een 
'hulpbronnenefficiënt Europa' en ander 
beleid van de Unie, alsmede aan de 
totstandbrenging en werking van de 
Europese onderzoeksruimte (EOR). De 
desbetreffende prestatie-indicatoren 
worden in de inleiding van bijlage I nader 
beschreven.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze verordening regelt niet de 
financiering van de ontwikkeling van 
genetisch gemodificeerde organismen 
voor de doelbewuste introductie in het 
milieu, voedsel of diervoeder, noch 
aanverwante onderzoeksactiviteiten en 
infrastructuur.

Amendement 26
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – alinea 1 – letter c – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) kennis, wetenschap en technologie; 
biowetenschappen, gezondheid, aarde, 
milieu, natuurlijke hulpbronnen en 
voedselzekerheid.

Motivering

Onderscheid tussen technologieën, technische wetenschappen, onderzoek naar menselijke en 
maatschappelijke behoeften.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) Sociale, economische en 
geesteswetenschappen. demografische 
uitdagingen, onderwijs, territoriale 
kwesties, bestuur, cultuur, digitale 
inhoud, menswetenschappen, cultureel 
erfgoed en abstracte kennisgebieden.

Motivering

Het belang van abstracte kennisgebieden voor de aanpassing aan mondiale veranderingen 
moet worden onderstreept.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
bedragen 87 740 miljoen euro, waarvan 
een maximumbedrag van 86 198 miljoen 

1. De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
bedragen xxx miljoen euro, waarvan een 
maximumpercentage van 98,2% wordt 
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euro wordt toegewezen aan activiteiten in 
het kader van titel XIX van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU).

toegewezen aan activiteiten in het kader 
van titel XIX van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie 
(VWEU).

2. Het bedrag voor activiteiten in het kader 
van titel XIX van het VWEU wordt als 
volgt verdeeld over de prioriteiten zoals 
uiteengezet in artikel 5, lid 2:

2. Het bedrag voor activiteiten in het kader
van titel XIX van het VWEU wordt als 
volgt verdeeld over de prioriteiten zoals 
uiteengezet in artikel 5, lid 2:

(a) wetenschap van topniveau, 27 818
miljoen euro;

(a) wetenschap van topniveau, 29%;

(b) industrieel leiderschap, 20 280 miljoen 
euro;

(b) industrieel leiderschap, 25,2%;

(c) maatschappelijke uitdagingen, 35 888
miljoen euro.

(c) maatschappelijke uitdagingen, 40,3%.

Het totale maximumbedrag van de 
financiële bijdrage van de Unie vanuit 
Horizon 2020 aan de niet-nuclaire eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek bedraagt 2 212 miljoen 
euro.

Het totale maximumbedrag van de 
financiële bijdrage van de Unie vanuit 
Horizon 2020 aan de niet-nuclaire eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek bedraagt 2,5% van de
totale begroting.

(...) (...)
Het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie wordt vanuit Horizon 2020 
gefinancierd ten bedrage van maximaal 
3 194 miljoen euro, als uiteengezet in 
bijlage II. Een eerste toewijzing van 1 542 
miljoen euro wordt verleend aan het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie voor activiteiten in het kader 
van titel XVII van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie. Een tweede toewijzing van 
maximaal 1 652 miljoen euro wordt 
verstrekt na de evaluatie als bedoeld in 
artikel 26, lid 1. Dit aanvullend bedrag 
wordt verstrekt op een prorata-basis, als 
aangegeven in bijlage II, uit de middelen 
voor de specifieke doelstelling 
‘Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën' 
binnen de prioriteit inzake industrieel 
leiderschap als bedoeld in lid 2, onder b), 
en uit de middelen voor de prioriteit 
inzake maatschappelijke uitdagingen als 

Het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie wordt vanuit Horizon 2020 
gefinancierd ten bedrage van maximaal 3% 
van de totale begroting, als uiteengezet in 
bijlage II.



PE487.915v02-00 22/108 AD\913296NL.doc

NL

bedoeld in lid 2, onder c).
Deze financiering in twee meerjarige 
toewijzigen heeft betrekking op:
(a) bij de eerste toewijzing: de aan de 
gang zijnde ontwikkelingen van de 
huidige kennis- en 
innovatiegemeenschappen (hierna KIG's 
genoemd) en zaaikapitaal voor de 
lancering van de tweede golf van drie 
nieuwe KIG's;
(b) bij de tweede toewijzing: de aan de 
gang zijnde ontwikkelingen van de reeds 
opgestarte KIG's en zaaikapitaal voor de 
lancering van de derde golf van drie 
nieuwe KIG's.
De tweede toewijzing wordt beschikbaar 
gesteld na de evaluatie als bedoeld in 
artikel 26, lid 1, waarbij met name 
aandacht besteed wordt aan:
(a) het afgesproken tijdschema voor de 
start van de derde golf KIG's;
(b) de geprogrammeerde financiële 
behoeften van de bestaande KIG's volgens 
de specifieke ontwikkeling daarvan;
(c) de bijdrage van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en de KIG's 
daarvan aan de doelstellingen van 
Horizon 2020.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) zij zijn economisch en geografisch 
nauw verwant met de EU;

(iii) zij zijn politiek, economisch en 
geografisch nauw verwant met de EU;

Amendement 30
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) zij beschikken over een op 
democratische beginselen gebaseerd 
rechtsstelsel en een efficiënt ambtelijk 
apparaat;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau; dialoogstructuren gevormd in het 
kader van internationale overeenkomsten 
op het gebied van wetenschap en 
technologie; toekomstgerichte activiteiten; 
doelgerichte openbare raadplegingen; en 
transparante en interactieve processen die 
zorgen voor de ondersteuning van 
verantwoorde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau; platforms van non-profit 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld; dialoogstructuren gevormd in 
het kader van internationale 
overeenkomsten op het gebied van 
wetenschap en technologie;
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
(vooral voor wat betreft Europese 
industriële initiatieven); toekomstgerichte 
activiteiten; doelgerichte openbare 
raadplegingen (bijvoorbeeld van 
patiëntenorganisaties waar het gaat om 
medisch onderzoek); actieve raadpleging 
van organisaties van personen met een 
handicap, en transparante en interactieve 
processen die zorgen voor de 
ondersteuning van verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten

Motivering

Om onderzoek te doen dat zinvol en nuttig is voor de samenleving, is het van vitaal belang dat 
personen met een handicap en hun belangenorganisaties volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces. Dit is van cruciaal belang als we ervoor willen zorgen dat Europees 
onderzoek resultaten oplevert die zijn afgestemd op de behoeften van de samenleving en de 
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burgers, met name personen met een handicap. In de huidige versie wordt er nog geen 
melding gemaakt van betrokkenheid van personen met een handicap en hun 
belangenorganisaties bij Horizon 2020 en derhalve moet het voorstel worden geamendeerd.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie creëert platforms 
voor de dialoog tussen 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en 
onderzoekers, om de maatschappelijke 
relevantie te waarborgen van 
onderzoeksbehoeften en –prioriteiten die 
worden vastgesteld aan de hand van 
maatschappelijke uitdagingen.

Amendement 33

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 
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 

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 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan een stelselmatige benadering van 
ruimtelijke, stedelijke en territoriale 
kwesties, aan klimaatverandering, 
gezonde zeeën en oceanen en duurzame 
ontwikkeling, aan de bevordering van het 
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genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

functioneren en de totstandbrenging van de 
EOR, aan de ontwikkeling van onderzoek 
naar de Europese rechtsstelsels, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
ethisch verantwoorde onderzoeks- en 
innovatie-inspanningen met inbegrip van 
de eerbiediging van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen in het onderzoek,
aan inclusiever onderzoeksbeheer, aan 
participatief onderzoek, aan het 
aantrekkelijker maken van het beroep van 
onderzoeker voor beide geslachten en aan 
het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

Motivering

Ruimtelijke ordening (landgebruik, regio's en stedelijke gebieden) ontbreekt volledig in het 
programma. Dit is een zeer belangrijk en centraal onderdeel van de maatschappelijke 
uitdagingen en moet worden geïntegreerd in alle acties.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om ervoor te zorgen dat er bij de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 naar 
behoren rekening wordt gehouden met 
transversale aspecten, moet de Commissie 
niet alleen een economische maar ook een 
maatschappelijke, ethische en 
duurzaamheidsbeoordeling en -evaluatie 
verrichten van de specifieke 
onderzoeksprogramma's als onderdeel 
van regulier toezicht en evaluatie van 
Horizon 2020.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de keuze van de prioriteiten en acties 
die in het kader van de tenuitvoerlegging 
van Horizon 2020 worden ondersteund, 
wordt rekening gehouden met 
veranderende behoeften en 
voortschrijdende ontwikkelingen in 
wetenschap, technologie, innovatie, 
markten en de samenleving, waarbij 
innovatie zakelijke activiteiten en 
organisatorische en sociale aspecten omvat.

Bij de keuze van de prioriteiten en acties 
die in het kader van de tenuitvoerlegging 
van Horizon 2020 worden ondersteund, 
wordt rekening gehouden met 
veranderende behoeften en 
voortschrijdende ontwikkelingen in 
wetenschap, technologie, innovatie, 
markten en de samenleving, waarbij 
innovatie zakelijke activiteiten en 
organisatorische en sociale aspecten omvat, 
alsmede de overdracht van 
wetenschappelijke resultaten naar alle 
onderwijs- en opleidingsniveaus.

Motivering

Wil Europa concurrerende onderwijs- en opleidingsprogramma's hebben, dan moeten de 
onderzoeksresultaten worden overgedragen naar de onderwijs- en opleidingsprogramma's.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Verantwoord onderzoek en verantwoorde 

innovatie
Omwille van een harmonieuze en 
efficiënte relatie tussen wetenschap en 
samenleving, moet Horizon 2020 
verantwoord onderzoek en verantwoorde 
innovatie actief bevorderen. Dit houdt in 
dat er een beheerskader wordt bevorderd 
waarin de maatschappelijke actoren 
worden aangemoedigd gedurende het 
gehele onderzoeks- en innovatieproces 
samen te werken om dit, alsmede de 
resultaten en de impact ervan, beter af te 
stemmen op de verwachtingen, behoeften 
en waarden van de samenleving. Dit 
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beheerskader behelst met name:
(a) zorgen voor een effectief publiek 
engagement om onderzoek en innovatie te 
stimuleren, inclusief participatief 
onderzoek waarbij maatschappelijke 
actoren kennis co-produceren om te 
voorzien in maatschappelijke behoeftes;
(b) opnemen van de genderdimensie als 
bedoeld in artikel 15;
(c) aanbieden van kosteloos online-
toegang en hergebruik van 
wetenschappelijke informatie als bedoeld 
in artikel 15 ter;
(d) toekomstige onderzoekers en overige 
maatschappelijke actoren via onderwijs 
voorzien van de nodige kennis en 
instrumenten om volledig deel te nemen 
en verantwoordelijkheid op zich te nemen 
in het onderzoeks- en innovatieproces;
(e) zorgen voor naleving van de ethische 
beginselen als bedoeld in artikel 16, lid 1.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
in het onderzoek

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 biedt garanties voor een 
effectieve bevordering van de 
gendergelijkheid en waarborgt dat de 

Horizon 2020 moet rekening houden met 
wetenschappelijk topniveau en 
beroepskwalificaties van onderzoekers bij 
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genderdimensie inhoudelijk aanwezig is in 
de onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

het bevorderen van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen in de onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Gelijkheid van onderzoekers

Horizon 2020 draagt ertoe bij dat de 
carrières van onderzoekers in geheel 
Europa aantrekkelijker worden. Derhalve 
wordt bij de tenuitvoerlegging van 
Horizon 2020 gestreefd naar een interne 
markt voor onderzoekers, met name door 
passende maatregelen te treffen waardoor 
de ongelijkheid in de salariëring van 
onderzoekers wordt teruggebracht.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
in het kader van Horizon 2020 zijn in 
overeenstemming met de ethische 
beginselen en de toepasselijke nationale, 
EU- en internationale wetgeving, inclusief 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens en de 
aanvullende protocollen.

Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
in het kader van Horizon 2020 zijn in 
overeenstemming met de ethische 
beginselen en de toepasselijke nationale, 
EU- en internationale wetgeving, inclusief 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens en de aanvullende 
protocollen, alsmede het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap. Bij 
onderzoeksactiviteiten wordt ook rekening 
gehouden met artikel 13 VWEU en wordt 
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het gebruik van dieren in onderzoek en bij 
proeven teruggebracht om het gebruik 
van dieren uiteindelijk te vervangen, o.a. 
door strategische ontwikkeling, integratie 
en gebruik van innoverende instrumenten 
en technologieën waarbij geen dieren 
worden gebruikt.

Motivering

Op 23 december 2010 ondertekende de EU het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap dat op 22 januari 2011 in werking trad. Het is het 
eerste mensenrechtenverdrag dat de EU heeft ondertekend en al het EU-beleid en alle 
wetgevingshandelingen moeten in overeenstemming zijn met dit internationale verdrag.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
beginsel van evenredigheid, het recht op 
privacy, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op 
lichamelijke en geestelijke integriteit van 
personen, het recht op non-discriminatie en 
de noodzaak om een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
te verzekeren.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
beginsel van evenredigheid, het recht op 
privacy, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op 
lichamelijke en geestelijke integriteit van 
personen, het recht op non-discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
herkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap of leeftijd, en de noodzaak om 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid te verzekeren

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) onderzoek gericht op het klonen van 
mensen voor reproductieve doeleinden;

(a) onderzoek gericht op het klonen van 
mensen voor reproductieve, therapeutische 
of wetenschappelijke doeleinden;
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) onderzoek waarbij gewervelde 
dieren ernstig lijden wordt toegebracht;

Motivering

De EU mag geen onderzoek financieren waarbij gewervelde dieren ernstig lijden wordt 
toegebracht.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) onderzoek waarbij gebruik wordt 
gemaakt van niet-menselijke in het wild 
gevangen of F1-primaten;

Motivering

De EU mag geen onderzoek financieren waarbij gebruik wordt gemaakt van niet-menselijke 
in het wild gevangen of F1-primaten.

 Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onderzoek naar menselijke stamcellen, 
zowel van volwassenen als van embryo's, 
mag worden gefinancierd, afhankelijk van 
de inhoud van het wetenschappelijke 

4. Onderzoeksactiviteiten die gericht zijn 
op het ontwikkelen en verbeteren van 
therapieën die gebaseerd zijn op
menselijke stamcellen zullen worden 
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voorstel en het wetgevingskader van de 
betreffende lidstaten. Er wordt geen 
financiering verstrekt voor 
onderzoekactiviteiten die in alle lidstaten 
zijn verboden. Geen activiteit wordt 
gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

ondersteund. Onderzoek naar alle soorten 
menselijke stamcellen, waaronder 
embryonale stamcellen, mag worden 
gefinancierd, afhankelijk van de inhoud 
van het wetenschappelijke voorstel en het 
wetgevingskader van de betreffende 
lidstaten Voor onderzoek bestemde 
embryonale stamcellen moeten afkomstig 
zijn van overtallige embryo's die door in-
vitrofertilisatie zijn verwekt en niet voor 
ouderschapsdoeleinden zijn bedoeld. 
Daarnaast steunt Horizon 2020 
onderzoeksactiviteiten gericht op de 
ontwikkeling van mogelijke alternatieven 
voor menselijke embryonale stamcellen.
Er wordt geen financiering verstrekt voor 
onderzoekactiviteiten die in alle lidstaten 
zijn verboden. Geen activiteit wordt 
gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Complementariteit met andere 
programma's van de Unie

Complementariteit met andere Unie- en 
nationale programma's

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 wordt ten uitvoer gelegd op 
een wijze die complementair is met andere 
financieringsprogramma's van de Unie, met 
inbegrip van de Structuurfondsen.

Horizon 2020 wordt ten uitvoer gelegd op 
een wijze die complementair is met andere 
Unie- en nationale 
financieringsprogramma's, met inbegrip 
van fondsen met gedeeld beheer zoals het 
Cohesiefonds en de Structuurfondsen en 
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het Programma voor het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (COSME).
Met het oog hierop ontwikkelt de 
Commissie passende instrumenten om de 
complementariteit te beoordelen. De 
Europese Rekenkamer houdt bij de 
beoordeling van de tenuitvoerlegging van 
Horizon 2020 in haar jaarlijkse 
kwijtingsverslag aan het Europees 
Parlement tevens rekening met het 
complementariteitsbeginsel.

Motivering

Omwille van een efficiënt gebruik van de middelen voor onderzoek en innovatie, moet overlapping 
worden vermeden - al is synergie met andere Unieprogramma's welkom en wenselijk – door te zorgen 
voor een betere coördinatie van deze programma's en Horizon 2020. De Commissie moet derhalve 
zorgen voor deze coördinatie in het tenuitvoerleggingsproces.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Strategische coördinatie

De Commissie zorgt voor strategische 
coördinatie van de onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van Horizon 2020, zo 
nodig door sectorale stuurcomités op te 
zetten bestaande uit toonaangevende 
onderzoekers die adviseren bij de 
vaststelling van de onderzoeksprioriteiten.

Motivering

Er moet gezorgd worden voor strategische coördinatie, met name op gebieden zoals 
gezondheidszorg waar innovatiecycli erg lang zijn, langer zelfs dan de duur van het huidige 
programma. De Commissie kan samenwerken met toonaangevende onderzoekers bij de 
vaststelling van prioriteiten voor de financiering in het kader van Horizon 2020.
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 leidt er naar verwachting 
toe dat circa 15 % van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen" naar het 
mkb zal gaan

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 leidt er naar verwachting 
toe dat circa 20 % van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen" naar het 
mkb zal gaan.

Motivering

Het mkb heeft de grootste behoefte aan financiering van zijn innovatieactiviteiten. Een groter deel van 
de begroting zou derhalve naar het mkb moeten gaan.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de toegevoegde waarde van optreden op 
het EU-niveau;

(a) de toegevoegde waarde van optreden op 
het EU-niveau, met name het trans-
Europese karakter;

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Publiek-private partnerschappen 
worden gefinancierd door open en 
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vergelijkende oproepen.

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het helpen opzetten en versterken 
van netwerken van organisaties van 
onderzoekers, patiënten en 
belanghebbenden ter verbetering van de 
onderlinge betrekkingen en uitwisseling, 
alsmede tussen de betrokken sectoren, 
instellingen en het maatschappelijk 
middenveld.

Amendement 53

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 doelstellingen 
van het externe en ontwikkelingsbeleid van 
de Unie, en zorgen voor aanvulling van 
externe en ontwikkelingsprogramma's en 
ertoe bijdragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen, nakomt. 

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gerichte acties die tot doel hebben de Gerichte acties die tot doel hebben de 
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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.

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. Het gaat 
daarbij met name om acties die gericht 
zijn op het versterken van de 
onderzoekscapaciteit van 
ontwikkelingslanden en om 
samenwerkingsprojecten ter vervulling 
van hun specifieke behoeften op gebieden 
zoals gezondheid, met inbegrip van 
onderzoek naar verwaarloosde ziekten, 
landbouw, visserij en milieu, en die 
worden uitgevoerd onder financiële 
voorwaarden die aangepast zijn aan hun 
mogelijkheden.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 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, met inbegrip van onderzoekers en 
deelnemers met een handicap;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 22– lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Om de informatie toegankelijker te 
maken en een instrument te ontwikkelen 
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dat alle door de onderzoekswereld 
gewenste informatie biedt, moet het 
digitale instrument Cordis, mede gelet op 
de noodzaak van transparantie, worden 
herzien en een duidelijker, flexibeler 
structuur krijgen. Het nieuwe Cordis moet 
voor juni 2013 gereed zijn.

Motivering

Momenteel is Cordis een van de meest complexe en ingewikkelde programma's om mee te 
werken. Als we willen dat de samenleving, onderzoekers en bedrijven gemakkelijker toegang 
hebben tot informatie, moet het programma worden herzien en moet de informatie worden 
uitgebreid en moet het gemakkelijker worden toegang te krijgen tot alle voorstellen en 
subsidies.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) initiatieven ter bevordering van de 
dialoog en discussie over 
wetenschappelijke, technologische en 
innovatiekwesties met het publiek en ter 
benutting van sociale media en andere 
innovatieve technologieën en methodieken.

(e) initiatieven ter bevordering van de 
dialoog en discussie over 
wetenschappelijke, technologische en 
innovatiekwesties met het publiek door de 
academische gemeenschap daarbij te 
betrekken en ter benutting van sociale 
media en andere innovatieve technologieën 
en methodieken, met name om het publiek 
beter bewust te helpen maken van de 
voordelen van onderzoek en innovatie, 
zodat het de maatschappelijke 
uitdagingen beter het hoofd kan bieden.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
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2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Hieronder valt mede 
informatie over horizontale kwesties, zoals 
duurzaamheid en klimaatverandering, met 
inbegrip van informatie over het bedrag 
van klimaatgerelateerde uitgaven.

2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Hieronder valt mede 
informatie over horizontale kwesties, zoals 
duurzaamheid, hulpbronnenefficiëntie en 
klimaatverandering, met inbegrip van 
informatie over het bedrag van 
klimaatgerelateerde uitgaven.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Hieronder valt mede 
informatie over horizontale kwesties, zoals 
duurzaamheid en klimaatverandering, met 
inbegrip van informatie over het bedrag 
van klimaatgerelateerde uitgaven.

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Hieronder valt mede 
informatie en indicatoren betreffende
horizontale kwesties, zoals verantwoord 
onderzoek en verantwoorde innovatie 
waaronder duurzaamheid en 
klimaatverandering, marien en maritiem 
onderzoek,met inbegrip van informatie 
over het bedrag van klimaatgerelateerde 
uitgaven.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om ervoor te zorgen dat het milieu 
van de Unie in de toekomst tot een 
duidelijk hoger welvaartsniveau en een
hogere levenskwaliteit leidt, moet de 
balans tussen economische, sociale en 
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milieuaspecten gedurende de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 op 
regelmatige en doelmatige wijze worden 
gecontroleerd. Met het oog hierop 
ontwikkelt de Commissie van tevoren een 
overzichtelijk een transparant 
mechanisme voor deze controle.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie rapporteert en verspreidt 
de resultaten van deze voortgangscontrole.

2. De Commissie rapporteert en verspreidt 
de resultaten van deze voortgangscontrole 
jaarlijks, onder meer aan het Parlement 
en de Raad.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 bis
De Commissie moet onderzoek naar het 
ontwikkelen van alternatieven voor 
menselijke embryonale stamcellen actief 
ondersteunen. De recente ontdekking van 
geïnduceerde pluripotente stamcellen 
heeft een nieuwe onderzoekslijn 
toegevoegd aan het onderzoek dat al sinds 
meerdere jaren gaande is naar stamcellen 
van volwassenen en embryonale 
stamcellen, waardoor patiënten die op 
behandeling wachten nieuwe hoop wordt 
geboden. Niettemin moet de Commissie 
ook ten volle rekening houden met het 
belang van alle soorten stamcelonderzoek 
voor de wetenschapswereld en mag 
daarom geen voorrang geven aan een 
soort onderzoek boven een ander, met 
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inachtneming van de ethische 
problematiek die elke categorie stamcellen 
met zich meebrengt. 

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Uiterlijk eind 2017 maakt de 
Commissie met de hulp van 
onafhankelijke deskundigen een evaluatie 
van het Europees Instituut voor innovatie 
en technologie. De tweede toewijzing van 
middelen aan het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie als bedoeld in 
artikel 6, lid 3, wordt pas na deze 
evaluatie ter beschikking gesteld. Bij de 
evaluatie wordt de voortgang van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie beoordeeld aan de hand van 
de volgende criteria:

Schrappen

(i) het verbruik van de eerst toegewezen 
middelen, als bedoeld in artikel 6, lid 3), 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de hoeveelheid geld die voor de 
ontwikkeling van de eerste golf KIG's is 
gebruikt en het effect van het zaaikapitaal 
voor de tweede fase, en het vermogen van 
het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie om middelen aan te trekken 
van de partners in de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) en van 
de particuliere sector, als uiteengezet in 
Verordening XX/2010 [herziene 
verordening betreffende het EIT];
(ii) het afgesproken tijdschema voor de 
start van de derde golf kennis- en 
innovatiegemeenschappen en de 
geprogrammeerde financiële behoeften 
van de bestaande KIG's volgens de 
specifieke ontwikkeling daarvan; and
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(iii) de bijdrage van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie en 
de kennis- en innovatiegemeenschappen 
aan de prioriteit inzake maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
“Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën” 
van Horizon 2020.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – paragraaf 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nieuwe instrumenten: uitvoering van een 
duidelijk programma voor overdracht van 
wetenschap, onderzoek en innovatie naar 
de onderwijsinhoud op alle niveaus, 
evenals aanpassing van de technologie 
aan het gebruik.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II 'Industrieel leiderschap' – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, eco-innovatie,
biotechnologie, geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.



AD\913296NL.doc 41/108 PE487.915v02-00

NL

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – 'Maatschappelijke uitdagingen'. – paragraaf 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voedselzekerheid, een duurzame 
landbouw en bio-economie;

(b) voedselzekerheid, -kwaliteit en -
veiligheid, duurzame landbouw, marien en 
maritiem onderzoek en bio-economie;

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – 'Maatschappelijke uitdagingen'. – paragraaf 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) klimaatactie, een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en grondstoffen;

(e) Klimaat- en watermaatregelen, een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen en een 
duurzaam gebruik van ruwe grondstoffen;

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – 'Maatschappelijke uitdagingen'. – paragraaf 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elke maatschappelijke uitdaging, 
worden op transparante en participerende 
wijze de onderzoeksprioriteiten en -
doelstellingen bepaald, met een 
evenwichtige inschakeling van 
deelnemers waaronder de 
wetenschapswereld, onderzoekers (ook 
van kleinere onderzoekscentra), de 
openbare sector, de particuliere sector, 
met name kmo's, maatschappelijke 
organisaties en andere belanghebbenden 
voor zover relevant; met name de 
Commissie richt specifieke platforms in 
voor dialoog tussen burgers en 
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maatschappelijke organisaties met 
onderzoeksactoren in de 
onderzoeksprioriteiten met betrekking tot 
de maatschappelijke uitdagingen.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – 'Maatschappelijke uitdagingen'. – paragraaf 3

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 
kader van de specifieke doelstelling 
'Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen' ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

De sociale en menswetenschappen alsook 
het maatschappelijk middenveld 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 
kader van de specifieke doelstelling 
'Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen' ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2.1 – paragraaf 5 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is het 
bevorderen van baanbrekende nieuwe
technologieën door het onderzoeken van 
nieuwe, maar zeer risicovolle ideeën op 
basis van een wetenschappelijk fundament. 
Door een flexibele ondersteuning van 
doelgericht en interdisciplinair onderzoek 
in samenwerkingsverbanden op 
uiteenlopende niveaus en door het 
vaststellen van innovatieve 
onderzoekspraktijken wordt getracht om 
kansen in kaart te brengen met 
langetermijnvoordelen voor de burgers, de 
economie en de samenleving.

De specifieke doelstelling is het 
bevorderen van baanbrekende nieuwe 
technologieën door het onderzoeken van 
nieuwe, maar zeer risicovolle ideeën op 
basis van een wetenschappelijk fundament, 
waartoe ook behoort het verbreiden van 
kennis van de verspreidingswegen van 
menselijke ziekten en toxiciteit en het 
toepassen van op de mens toepasselijke 
cellulaire, genomische en computationele 
instrumenten en technologieën in het 
medisch onderzoek en de 
risicobeoordelingsstrategieën in de EU,
door een flexibele ondersteuning van 
doelgericht en interdisciplinair onderzoek 
in samenwerkingsverbanden op 
uiteenlopende niveaus en door het 
vaststellen van innovatieve 
onderzoekspraktijken wordt getracht om 
kansen in kaart te brengen met 
langetermijnvoordelen voor de burgers, de 
economie en de samenleving.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2.3 – paragraaf 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) door het stimuleren van nieuwe ideeën 
('FET Open'). In het kader van de FET's
wordt wetenschappelijk en technologisch 
onderzoek in een embryonaal stadium 
ondersteund bij de zoektocht naar nieuwe 
fundamenten voor radicaal nieuwe 
toekomstige technologieën door de huidige 
paradigma's ter discussie te stellen en 
onbekende gebieden te betreden. Via een 
bottom-upselectieproces dat open staat 
voor alle onderzoeksideeën zal een 
gevarieerde portefeuille met gerichte 
projecten worden opgebouwd. Essentieel 

(a) door het stimuleren van nieuwe ideeën 
("FET Open"). In het kader van de FET's 
wordt wetenschappelijk en technologisch 
onderzoek in een opkomend stadium 
ondersteund bij de zoektocht naar nieuwe 
fundamenten voor radicaal nieuwe 
toekomstige technologieën door de huidige 
paradigma's ter discussie te stellen, zoals 
het gebruik van dierlijke modellen in 
biomedisch onderzoek voor het testen van 
chemicaliën op nadelige gevolgen voor de 
menselijke gezondheid, en onbekende 
gebieden te betreden. Via een bottom-
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hierbij is een vroegtijdige detectie van 
veelbelovende nieuwe gebieden, 
ontwikkelingen en tendensen 
gecombineerd met het aantrekken van 
nieuwe onderzoeks- en innovatiepartijen 
met een groot potentieel.

upselectieproces dat open staat voor alle 
onderzoeksideeën zal een gevarieerde 
portefeuille met gerichte projecten worden 
opgebouwd. Essentieel hierbij is een 
vroegtijdige detectie van veelbelovende 
nieuwe gebieden, ontwikkelingen en 
tendensen gecombineerd met het 
aantrekken van nieuwe onderzoeks- en 
innovatiepartijen met een groot potentieel.

Motivering

EU-onderzoek moet bijdragen tot een koersverlegging bij biomedisch onderzoek en 
toxiciteitstests, weg van dierproeven, naar moderne, de 21e eeuw waardige toxiciteitstests. 
Vooruitgang in moleculaire biologie, biotechnologie en andere gebieden betekenen dat 
wetenschappers nu veel beter kunnen beoordelen welke gezondheidsrisico's potentieel 
toxische chemische stoffen opleveren. Deze vooruitgang kan ertoe leiden dat toxiciteitstests 
sneller, goedkoper en sneller relevant voor menselijke blootstellingen worden.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3.3 – letter a – paragraaf 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
worden. Dit leidt tot betere 
loopbaanperspectieven voor jonge 
postacademische onderzoekers in zowel de 
publieke als private sector.

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
worden. Volledige flexibiliteit ten aanzien 
van de duur, de gastinstelling, het aantal 
trainees is mogelijk binnen het 
overeengekomen algehele gastnetwerk en 
de financiële omvang van een project. Dit 
leidt tot betere loopbaanperspectieven voor 
jonge postacademische onderzoekers in 
zowel de publieke als private sector.
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Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.3 bis. Oprichting van een database 
betreffende de resultaten van onderzoek 
en innovatie
Het doel is een database betreffende de 
resultaten van onderzoek en innovatie op 
te richten en open te stellen. Deze zal 
openstaan voor internationale 
samenwerking. Onderzoeksgroepen en 
ondernemingen kunnen gegevens in deze 
database invoeren zodat een markt van 
innovatie en samenwerking op gang kan 
worden gebracht en contacten tussen 
mogelijke partners worden gestimuleerd.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is het in stand 
houden en opbouwen van een wereldwijd 
leiderschap in ontsluitende technologieën 
en ruimteonderzoek en innovatie als 
fundament voor het concurrentievermogen 
voor een breed scala aan bestaande en 
opkomende industrieën en sectoren.

De specifieke doelstelling is het in stand 
houden en opbouwen van een wereldwijd 
leiderschap in ontsluitende technologieën 
en ruimteonderzoek en innovatie als 
fundament voor het concurrentievermogen 
voor een breed scala aan bestaande en 
opkomende industrieën en sectoren, 
waaronder leiderschap via financiering 
van medisch onderzoek om het op de 
mens betrekking hebbende onderzoek te 
bevorderen naar bv – omics, 
computationele en andere innovatieve 
niet-dierlijke instrumenten en technologie 
om de verspreidingswegen van menselijke 
ziekten nader te omschrijven als basis 
voor het ontwikkelen en testen van 
geneesmiddelen op veiligheid.
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Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De mondiale bedrijfsomgeving is aan 
snelle veranderingen onderhevig en de 
Europa 2020-doelstellingen voor een 
slimme, duurzame en inclusieve groei 
brengen uitdagingen en mogelijkheden 
voor het Europese bedrijfsleven met zich 
mee. Europa moet het innovatietempo 
verhogen door de ontwikkelde kennis te 
transformeren om de bestaande producten, 
diensten en markten te ondersteunen en te 
verbeteren en om nieuwe producten, 
diensten en markten te creëren. Innovatie 
moet op een zo breed mogelijke manier 
worden geëxploiteerd waarbij verder wordt 
gekeken dan technologie alleen en ook 
commerciële, organisatorische en sociale 
aspecten in aanmerking worden genomen.

De mondiale bedrijfsomgeving is aan 
snelle veranderingen onderhevig en de 
Europa 2020-doelstellingen voor een 
slimme, duurzame en inclusieve groei 
brengen uitdagingen en mogelijkheden 
voor het Europese bedrijfsleven met zich 
mee. Europa moet het innovatietempo 
verhogen door de ontwikkelde kennis te 
transformeren om de kwaliteit en 
duurzaamheid van bestaande producten, 
diensten en markten te ondersteunen en te 
verbeteren en om nieuwe producten, 
diensten en markten te creëren. en te 
verbeteren en om nieuwe producten, 
diensten en markten te creëren. Innovatie 
moet op een zo breed mogelijke manier 
worden geëxploiteerd waarbij verder wordt 
gekeken dan technologie alleen en ook 
commerciële, organisatorische en sociale 
aspecten in aanmerking worden genomen.

Amendement 76

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten in het kader van 
'Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën' worden voornamelijk 
gebaseerd op de onderzoeks- en 
innovatieagenda's zoals die door de 
industrie en het bedrijfsleven samen met 
de onderzoeksgemeenschap zijn 
vastgesteld. Hierbij wordt een grote 

De activiteiten in het kader van 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" worden voornamelijk 
gebaseerd op de onderzoeks- en 
innovatieagenda's zoals die samen met de 
industrie en het bedrijfsleven, de 
onderzoeksgemeenschap en andere 
partijen zoals maatschappelijke 
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nadruk gelegd op de hefboomwerking om 
investeringen uit de particuliere sector aan 
te trekken.

organisaties zijn vastgesteld; de 
activiteiten richten zich niet alleen op 
aanpak van gemeenschappelijke 
behoeften en problemen in de specifieke 
sector maar ook op ondersteuning bij de 
invulling van beleidsdoelstellingen in die 
specifieke sectoren; bij de activiteiten ligt 
grote nadruk op de hefboomwerking om 
investeringen uit de particuliere sector aan 
te trekken.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – paragraaf 8 'Een geïntegreerde aanpak van cruciale 
ontsluitende technologieën'

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke component van het 
'Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën' zijn de cruciale ontsluitende 
technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 

Een belangrijk element van "Leiderschap 
in ontsluitende en industriële 
technologieën" (KET's) zijn ontsluitende 
technologieën, gedefinieerd als micro- en 
nano-elektronica, fotonica, 
nanotechnologie, biotechnologie, 
geavanceerde materialen, geavanceerde 
fabricagesystemen en eco-innovatie. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu, gezondheid, landbouw, 
e.d.). De talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
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innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

Motivering

Industrieel leiderschap op het gebied van eco-innovatie zal leiden tot betere milieuprestaties 
en een grotere veerkracht van de economie en biedt tegelijkertijd kostenvoordelen en is goed 
voor het bedrijfsleven en de samenleving als geheel, van plattelands- tot stadsbewoners. De 
wereldmarkt zal voor ecologisch producerende bedrijven tot 2020 snel groeien en in de EU 
maakt deze sector al een snelle groei door: Horizon 2020 moet hierop voortbouwen. Eco-
innovatie moet een plaats vinden in alle sectoren van de economie en de samenleving en 
daarmee de grondslag leggen voor een belangrijk concurrentievoordeel voor Europa, zodat 
het de uitdaging die van duurzaamheid uitgaat, aankan. Eco-innovatie is daarom een centrale 
ontsluitende technologie.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.1.3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) geavanceerde robots en in de 
gezondheids- en gehandicaptenzorg 
toegepaste technologie

Motivering

Geavanceerde technologie met bv robots is een belangrijke factor in de gezondheidszorg.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.1.3 – letter f bis – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de energie-efficiëntie van ICT te 
verbeteren;
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Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.2.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling voor onderzoek 
en innovatie op het gebied van de 
nanotechnologieën is het waarborgen van 
het leiderschap van de Unie op deze 
snelgroeiende mondiale markt door het 
stimuleren van investeringen in 
nanotechnologieën en het bevorderen van 
hun integratie in competitieve producten en 
diensten met een hoge toegevoegde waarde 
in een breed scala van applicaties en 
sectoren.

De specifieke doelstelling voor onderzoek 
en innovatie op het gebied van de 
nanotechnologieën is het bewerkstelligen 
van het leiderschap van de Unie op deze 
snelgroeiende mondiale markt door het 
stimuleren van investeringen in en 
octrooien voor veilige en verantwoorde
nanotechnologieën en het bevorderen van 
hun integratie in competitieve producten en 
diensten met een hoge toegevoegde waarde 
in een breed scala van applicaties en 
sectoren.

Motivering

De werkelijkheid is anders: Europa ligt achter op haar voornaamste concurrenten – de VS, 
Japan en Zuid-Korea – die meer dan de helft van de investeringen en twee derden van de 
wereldwijd ingediende octrooiaanvragen voor hun rekening nemen.

Er zijn nog veel vragen onbeantwoord over de veiligheid van nanomaterialen, en sommige 
toepassingen brengen onaanvaardbare risico's voor de menselijke gezondheid en/of het 
milieu met zich. De EU mag alleen investeringen in veilige en verantwoorde 
nanotechnologieën financieren.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.2.1 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In 2020 zullen de nanotechnologieën 
gemeengoed zijn geworden, dat wil zeggen 
dat ze afgestemd op de behoeften van 
consumenten naadloos geïntegreerd zullen 
zijn in de bestaanskwaliteit, de duurzame 
ontwikkeling en het sterke industriële 

Tegen 2015 herziet de Commissie alle 
relevante wetgeving met het oog op de 
veiligheid van alle toepassingen met 
nanomaterialen in producten die tijdens 
hun levenscyclus een impact kunnen 
hebben op het gebied van gezondheid, 
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potentieel voor het verwezenlijking van 
voorheen onhaalbare oplossingen voor een 
effectievere productiviteit en een 
efficiënter gebruik van hulpbronnen.

milieu of veiligheid. In 2020 zullen de 
nanotechnologieën gemeengoed zijn 
geworden, dat wil zeggen dat ze afgestemd 
op de behoeften van consumenten naadloos 
geïntegreerd zullen zijn in de 
bestaanskwaliteit, de duurzame 
ontwikkeling en het sterke industriële 
potentieel voor de verwezenlijking van 
voorheen onhaalbare oplossingen voor een 
effectievere productiviteit en een 
efficiënter gebruik van hulpbronnen.

Motivering

In zijn resolutie van april 2009 noemde het Parlement het bijzonder belangrijk dat 
nanomaterialen uitdrukkelijk worden aangepakt binnen het toepassingsgebied van althans de 
wetgeving inzake chemische stoffen, voedsel, lucht en water, afval en bescherming van 
werknemers.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.2.3 – letter a – paragraaf 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is de ontwikkeling van fundamenteel 
nieuwe producten die duurzame 
oplossingen in een breed scala van sectoren 
mogelijk maken.

Doel is de ontwikkeling van fundamenteel 
nieuwe producten die duurzame 
oplossingen in een breed scala van sectoren 
mogelijk maken, met name elektronica, 
geneeskunde, nieuwe energiebronnen en 
materialen.

Motivering

In sommige industriële sectoren of in de geneeskunde (de mogelijkheid op langere termijn om 
een geneesmiddel te injecteren in een kankercel) is er meer reden om de eigenschappen en 
resistentie van producten op nanoschaal te versterken dan in andere sectoren. De 
bruikbaarheid van deze revolutionaire technologie in bijvoorbeeld de agro-voedingsindustrie 
blijft twijfelachtig omdat niet is aangetoond dat nanodeeltjes zonder gevaar zijn voor de 
gezondheid (zij kunnen cellen binnendringen en zich ophopen) en het milieu.

Amendement 83
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.2.3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Waarborgen van de veilige 
ontwikkeling en toepassing van 
nanotechnologieën

(b) Waarborgen van de veilige 
ontwikkeling en toepassing van 
nanotechnologieën, en de ontwikkeling 
van geschikte testmethoden om het effect 
te meten van nanotechnologieën en 
nanomaterialen op de menselijke 
gezondheid en het milieu

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.3.1. – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Materialen vormen de kern van en een 
belangrijke motor voor industriële 
innovatie. Geavanceerde materialen met 
een grotere kenniscontent, nieuwe
functionaliteiten en betere prestaties zijn 
onontbeerlijk voor het industriële 
concurrentievermogen en een duurzame 
ontwikkeling voor een breed scala aan 
toepassingen en sectoren.

Materialen vormen de kern van en een 
belangrijke motor voor industriële 
innovatie. Geavanceerde materialen met 
een grotere kenniscontent, nieuwe 
functionaliteiten en betere prestaties vooral 
op het punt van bronnen- en energie-
efficiëntie, zijn onontbeerlijk voor het 
industriële concurrentievermogen en een 
duurzame ontwikkeling voor een breed 
scala aan toepassingen en sectoren.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 1.3.3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Materialen ter verhoging van de 
doelmatigheid van hernieuwbare energie
Ontwikkeling van nieuwe producten en 
toepassingen die de doelmatigheid van 
hernieuwbare energie als zonnecellen, 
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thermische zonne-energie en 
windturbines verhogen. 

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.3.3. –letter g – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek naar en ontwikkeling van 
alternatieven voor het gebruik van 
materialen en het creëren van innovatieve 
bedrijfsmodellen.

Onderzoek naar en ontwikkeling van 
alternatieven voor het gebruik van 
materialen, vervanging van kritieke 
grondstoffen of gevaarlijke substanties. 
Ontwikkelen van innovatieve 
bedrijfsmodellen.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.4.2. – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dankzij de uitbreiding van de kennis van 
levende systemen zal de biotechnologie 
niet alleen een reeks nieuwe applicaties 
ontwikkelen, maar ook de industriële basis 
en de innovatiecapaciteit van de Unie 
vergroten. Voorbeelden van het 
toenemende belang van de biotechnologie 
zijn te vinden bij de industriële 
toepassingen, met inbegrip van 
biochemicaliën, waarvan de stijging van 
het marktaandeel van de chemische 
productie in 2015 wordt geraamd op 12 tot 
20%. Aan een aantal van de zogeheten 
twaalf regels voor een groene chemie 
wordt ook in het kader van de 
biotechnologie aandacht besteed vanwege 
de selectiviteit en efficiëntie van 
biosystemen. De eventuele economische 
lasten voor ondernemingen in de Unie 
kunnen verminderd worden door het 

Dankzij de uitbreiding van de kennis van 
levende systemen zal de biotechnologie 
niet alleen een reeks nieuwe applicaties 
ontwikkelen, maar ook de industriële basis 
en de innovatiecapaciteit van de Unie 
vergroten. Voorbeelden van het 
toenemende belang van de biotechnologie 
zijn te vinden bij de industriële en
agrarische toepassingen, met inbegrip van 
de productie van voedsel en diervoeding, 
biochemicaliën, waarvan de stijging van 
het marktaandeel van de chemische 
productie in 2015 wordt geraamd op 12 tot 
20%. Aan een aantal van de zogeheten 
twaalf regels voor een groene chemie 
wordt ook in het kader van de 
biotechnologie aandacht besteed vanwege 
de selectiviteit en efficiëntie van 
biosystemen. De eventuele economische 
lasten voor ondernemingen in de Unie 
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potentieel van biotechnologische processen 
en biogerelateerde producten te benutten 
om CO2–emissies terug te dringen, waarbij 
de ramingen van de mogelijke reductie 
variëren van 1 tot 2,5 miljard CO2-
equivalenten per jaar in 2030. In de 
Europese biofarmaceutische sector wordt 
op dit moment al 20% van de huidige 
geneesmiddelen afgeleid uit de 
biotechnologie; voor nieuwe 
geneesmiddelen is dat zelfs tot maximaal 
50%. De biotechnologie opent ook nieuwe 
mogelijkheden voor het exploiteren van het 
enorme potentieel aan mariene 
hulpbronnen voor het produceren van 
innovatieve industriële, gezondheids- en 
milieuapplicaties. Voorspeld wordt dat de 
opkomende sector van de mariene (blauwe) 
biotechnologie met 10% per jaar zal 
groeien.

kunnen verminderd worden door het 
potentieel van biotechnologische processen 
en biogerelateerde producten te benutten 
om CO2–emissies terug te dringen, waarbij 
de ramingen van de mogelijke reductie 
variëren van 1 tot 2,5 miljard CO2-
equivalenten per jaar in 2030. In de 
Europese biofarmaceutische sector wordt 
op dit moment al 20% van de huidige 
geneesmiddelen afgeleid uit de 
biotechnologie; voor nieuwe 
geneesmiddelen is dat zelfs tot maximaal 
50%. De biotechnologie opent ook nieuwe 
mogelijkheden voor het exploiteren van het 
enorme potentieel aan mariene 
hulpbronnen voor het produceren van 
innovatieve industriële, gezondheids- en 
milieuapplicaties. Voorspeld wordt dat de 
opkomende sector van de mariene (blauwe) 
biotechnologie met 10% per jaar zal 
groeien.

Motivering

Biotechnologie is ook belangrijk voor agrarische toepassingen.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.4.3 – letter a – paragraaf 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkelen van opkomende 
technologiegebieden zoals synthetische 
biologie, bioinformatica en 
systeembiologie die veelbelovend zijn wat 
volledig nieuwe toepassingen in de 
toekomst betreft.

Ontwikkelen van opkomende 
technologiegebieden zoals 
biologiesystemen, bioinformatica, 
synthetische biologie en systeembiologie 
die veelbelovend zijn wat volledig nieuwe 
toepassingen in de toekomst betreft.

Motivering

Het potentieel van biotechnologie hoeft zich niet te beperken tot industriële processen maar 
moet alle relevante producten en processen omvatten.
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Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.4.3 – letter b – paragraaf 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkelen van een industriële 
biotechnologie ten behoeve van 
concurrerende industriële producten en 
processen (bijv. met betrekking tot de 
chemie, gezondheidszorg, mijnbouw, 
energie, pulp en papier, textiel, zetmeel en 
voedselverwerking) en rekening houdend 
met de milieudimensie ervan.

Ontwikkelen van een industriële 
biotechnologie ten behoeve van 
concurrerende industriële producten en 
processen (bijv. met betrekking tot de 
chemie, bouw, gezondheidszorg, 
mijnbouw, energie, pulp en papier, textiel, 
zetmeel en voedselverwerking) en rekening 
houdend met de milieudimensie ervan.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.4.3 – letter c – paragraaf 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkelen van platformtechnologieën 
(bijv. genomica, meta-genomica, 
proteomica en moleculaire instrumenten) 
om het leiderschap op dit vlak te versterken 
en het concurrentievoordeel in een groot 
aantal economische sectoren te vergroten.

Ontwikkelen van platformtechnologieën 
(bijv. systeembiologie, computationele 
chemie en systeembiologie, genomica, 
meta-genomica, proteomica, hoog-debiet 
in-vitro platforms, mens-op-een-chip, 
fenomica, en moleculaire instrumenten) 
om het leiderschap op dit vlak te versterken 
en het concurrentievoordeel in een groot 
aantal economische sectoren te vergroten 
Diagnostische instrumenten worden 
gesubsidieerd indien zij zijn gekoppeld 
aan therapie.

Motivering

Systeembiologie is het ruimste begrip en moet dus als eerste worden genoemd. De andere 
termen zien op meer specifieke terreinen.

Amendement 91
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.5.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling van het 
onderzoek naar en de innovatie van 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen is het transformeren 
van de huidige industriële 
productiemethoden tot meer op 
kennisintensieve, duurzame, 
sectoroverschrijdende fabricage- en 
verwerkingstechnologieën met meer 
innovatieve producten, processen en 
diensten als resultaat.

De specifieke doelstelling van het 
onderzoek naar en de innovatie van 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen is het transformeren 
van de huidige industriële 
productiemethoden tot meer 
kennisintensieve, duurzame, energie- en 
grondstofzuinige en sectoroverschrijdende 
fabricage- en verwerkingstechnologieën 
met meer innovatieve producten, processen 
en diensten als resultaat.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.5.2 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa moet op het niveau van de Unie 
blijven investeren om het Europese 
leiderschap en de vakbekwaamheid in de 
fabricagetechnologieën te behouden en de 
overgang te maken naar hoogwaardige, 
kennisintensieve goederen om zo de 
voorwaarden en activa te creëren voor een 
duurzame productie en voor een 
levenslange service voor een gefabriceerd 
product. Hulpbronintensieve fabricage- en 
procesindustrieën moeten op EU-niveau 
nog meer middelen en kennis mobiliseren 
en in onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
blijven investeren om verdere vooruitgang 
mogelijk te maken op weg naar een 
concurrerende koolstofarme economie. 
Daarbij moet in 2050 ook voldaan zijn aan 
de reducties van de broeikasgasemissies in 
de industriële sectoren zoals die voor de 
gehele Unie zijn overeengekomen.

Europa moet op het niveau van de Unie 
blijven investeren om het Europese 
leiderschap en de vakbekwaamheid in de 
fabricagetechnologieën te behouden en de 
overgang te maken naar hoogwaardige, 
energie- en grondstofzuinige en
kennisintensieve goederen om zo de 
voorwaarden en activa te creëren voor een 
duurzame productie en voor een 
levenslange service voor een gefabriceerd 
product. Hulpbronintensieve fabricage- en 
procesindustrieën moeten op EU-niveau 
nog meer middelen en kennis mobiliseren 
en in onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
blijven investeren om verdere vooruitgang 
mogelijk te maken op weg naar een 
concurrerende koolstofarme en 
grondstofzuinige economie. Daarbij moet 
in 2050 ook voldaan zijn aan de reducties 
van de broeikasgasemissies in de 
industriële sectoren zoals die voor de 
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gehele Unie zijn overeengekomen.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.5.3 – letter a – paragraaf 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevorderen van duurzame industriële groei 
door het ondersteunen van een strategische 
verschuiving in Europa van een 
kostenregelateerde fabricage naar een 
aanpak gebaseerd op het creëren van een 
hogere toegevoegde waarde.

Bevorderen van duurzame industriële groei 
door het ondersteunen van een strategische 
verschuiving in Europa van een 
kostenregelateerde fabricage naar een 
aanpak gebaseerd op het creëren van een 
hogere toegevoegde waarde, efficiënt 
gebruik van materialen en 
geslotenlussystemen.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.5.3 – letter c – paragraaf 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergroten van het concurrentievermogen 
van procesindustrieën door een drastische 
verbetering van de middelen- en energie-
efficiëntie en het terugdringen van de 
milieugevolgen van dergelijke industriële 
activiteiten in de gehele waardeketen, 
evenals het bevorderen van koolstofarme
technologieën.

Vergroten van het concurrentievermogen 
van procesindustrieën door een drastische 
verbetering van de middelen en energie 
efficiëntie en het terugdringen van de 
milieugevolgen van dergelijke industriële 
activiteiten in de gehele waardeketen, 
evenals het bevorderen van energie- en 
grondstofzuinige technologieën, processen 
en materialen.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel II – punt 1.6.2 – paragraaf 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun voor onderzoek en ontwikkeling 
van programma's met betrekking tot de 
ruimtevaart zal in het bijzonder gericht 
zijn op de ondersteuning van de aanpak 
van maatschappelijke uitdagingen zoals 
de klimaatverandering, milieu, duurzame 
vervoersystemen en landbouw. De 
doelstellingen van kennisuitwisseling en 
interoperabele ontwikkeling schragen de 
op deze vlakken verleende steun.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.6.3 – letter c – paragraaf 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er kan in een aanzienlijk hogere mate 
gebruik worden gemaakt van gegevens van 
Europese satellieten indien er middels een 
gezamenlijke inspanning wordt getracht 
om de verwerking, validering en 
standaardisering van ruimtevaartgegevens 
te coördineren en te organiseren. Door 
innovaties in de verwerking en
verspreiding van gegevens kan daarnaast 
een hoger rendement op investeringen in 
de ruimte-infrastructuur worden 
gerealiseerd en een bijdrage worden 
geleverd aan het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, met name 
indien dit via een mondiale actie gebeurt, 
bijvoorbeeld via het wereldwijde 
aardobservatiesysteem van systemen 
(GEOSS), het Europese 
satellietnavigatiesysteem (Galileo) of, bij 
klimaatveranderingskwesties, via de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC).

Er kan in een aanzienlijk hogere mate 
gebruik worden gemaakt van gegevens van 
Europese satellieten indien er middels een 
gezamenlijke inspanning wordt getracht 
om de verwerking, validering en 
standaardisering van ruimtevaartgegevens 
te coördineren en te organiseren. Door 
innovaties in de verwerking, verspreiding 
en interoperabiliteit van gegevens en met 
name de bevordering van vrije toegang tot 
en uitwisseling van geowetenschappelijke 
gegevens en metagegevens kan daarnaast 
een hoger rendement op investeringen in 
de ruimte-infrastructuur worden 
gerealiseerd en een bijdrage worden 
geleverd aan het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, met name 
indien dit via een mondiale actie gebeurt, 
bijvoorbeeld via het wereldwijde 
aardobservatiesysteem van systemen 
(GEOSS), het Europese 
satellietnavigatiesysteem (Galileo) of, bij 
klimaatveranderingskwesties en de 
monitoring van oceanen, via de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
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klimaatverandering (IPCC).

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.6.3 – letter c – paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt steun verleend voor de 
ontwikkeling van een allesomvattend en 
permanent mondiaal milieuobservatie- en 
–informatiesysteem, onder meer via de 
bevordering van de samenwerking tussen 
klimaatmodelleringsgemeenschappen en 
milieuobservatie- en 
gegevensbeheergemeenschappen. 
Aangezien gegevensregisters vaak het 
bezit van nationale instanties vormen, is 
het van essentieel belang dat de lidstaten 
bij deze samenwerking betrokken worden.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6 bis. Eco-innovatie
Specifieke doelstelling voor eco-innovatie
De specifieke doelstelling van eco-
innovatie is het bevorderen van een 
innovatieve Europese industrie en 
innovatiegemeenschap die zich richt op 
nieuwe producten, procedés en diensten 
die groene groei en milieuvoordelen 
opleveren, en die wordt erkend als 
wereldleider. Het doel is de 
hulpbronnenefficiëntie te verhogen, de 
milieueffecten te verminderen, 
(water)verontreiniging te voorkomen 
en/of een efficiënter, doeltreffender en 
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verantwoorder gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen te realiseren.
Achtergrond en de toegevoegde waarde 
van de Unie
Industrieel leiderschap op het gebied van 
eco-innovatie zal leiden tot betere 
milieuprestaties en een grotere veerkracht 
van de economie en biedt tegelijkertijd 
kostenvoordelen en is goed voor het 
bedrijfsleven en de samenleving als 
geheel, van plattelands- tot 
stadsbewoners. De wereldmarkt zal voor 
ecologisch producerende bedrijven tot 
2020 snel groeien en in de EU maakt deze 
sector al een snelle groei door: 
ecobedrijven in de EU zijn vaak 
wereldleiders. Horizon 2020 moet hierop 
voortbouwen. Eco-innovatie moet een 
plaats vinden in alle sectoren van de 
economie en de samenleving en daarmee 
de grondslag leggen voor een belangrijk 
concurrentievoordeel voor Europa, zodat 
het de uitdaging die van duurzaamheid 
uitgaat, aankan. Eco-innovatie is daarom 
een centrale ontsluitende technologie.
Ecobedrijfstakken worden gekenmerkt 
door de aanwezigheid van grote aantallen 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's). Deze ondernemingen zorgen voor 
ongeveer de helft van de totale 
werkgelegenheid. Om die reden moeten 
kmo's samen met grotere industriële 
partners een groeiende rol gaan spelen bij 
de ontwikkeling en toepassing van 
innoverende technologieën en 
oplossingen.
Belangrijke bronnen van innovatie 
bevinden zich op het snijvlak van eco-
innovatie met andere ontsluitende 
technologieën, te beginnen met ICT 
(monitoring en detectie) en 
nanotechnologieën.
Grote lijnen van de activiteiten
Onder eco-innovatie wordt elke vorm van 
innovatie verstaan die resulteert in of 
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gericht is op aanzienlijke en aantoonbare 
vooruitgang in de richting van de 
nagestreefde duurzame ontwikkeling, en 
wel door vermindering van de 
milieueffecten, vergroting van de 
bestendigheid tegen milieudruk of een 
efficiënter en verantwoorder gebruik van 
de natuurlijke hulpbronnen.
Eco-innovatieactiviteiten zijn gericht op 
duurzame innovaties op een of meer van
de volgende gebieden:
a) groene energievoorziening,
b) energie-efficiëntie,
c) materiaalefficiëntie,
d) groene mobiliteit,
e) water,
f) afval.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 2.3 – letter a – paragraaf 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) hierbij ligt de nadruk op beleid en 
sectoren die essentieel zijn voor het 
aanpakken van de maatschappelijke 
uitdagingen, op het vergroten van het 
concurrentievermogen, op het 
ondersteunen van een duurzame, 
koolstofarme en inclusieve groei, en op het 
beschikbaar stellen van ecologische en 
andere publieke goederen. Deze 
component zal ertoe bijdragen dat de Unie 
de onderzoeks- en innovatieaspecten van 
de sectorale beleidsdoelstellingen 
effectiever kan aanpakken.

(2) hierbij ligt de nadruk op beleid en 
sectoren die essentieel zijn voor het 
aangaan van de maatschappelijke 
uitdagingen, op het vergroten van het 
concurrentievermogen, op het 
ondersteunen van een duurzame, 
koolstofarme en inclusieve groei, op de 
bevordering van hernieuwbare energie en 
op het beschikbaar stellen van ecologische 
en andere publieke goederen. Deze 
component zal ertoe bijdragen dat de Unie 
de onderzoeks- en innovatieaspecten van 
de sectorale beleidsdoelstellingen 
effectiever kan aanpakken.
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Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ondanks hun belangrijke aandeel in de 
economie en werkgelegenheid en 
significante innovatiepotentieel hebben 
mkb-bedrijven vanwege hun omvang 
problemen om innovatiever en 
concurrerender te werk te gaan. Hoewel 
Europa een vergelijkbaar aantal 
startersondernemingen telt als in de 
Verenigde Staten van Amerika, is het voor 
Europese mkb-bedrijven veel moeilijker 
om tot grote bedrijven uit te groeien dan 
voor hun Amerikaanse tegenhangers. Door 
de geïnternationaliseerde bedrijfsomgeving 
met waardeketens die steeds nauwer met 
elkaar verbonden zijn, wordt de druk op 
het mkb nog verder vergroot. Mkb-
bedrijven moeten hun innovatiecapaciteit 
vergroten. Zij moeten sneller en in grotere 
mate nieuwe kennis en bedrijfsideeën 
genereren, integreren en op de markt 
brengen om succesvol te kunnen 
concurreren op de zich snel ontwikkelende 
mondiale markten. De uitdaging bestaat 
erin om meer innovatie in het mkb te 
stimuleren met het oog op het vergroten 
van hun concurrentievermogen en groei.

Ondanks hun belangrijke aandeel in de 
economie en werkgelegenheid en 
significante innovatiepotentieel hebben 
mkb-bedrijven vanwege hun omvang 
problemen om innovatiever en 
concurrerender te werk te gaan. Hoewel 
Europa een vergelijkbaar aantal 
startersondernemingen telt als in de 
Verenigde Staten van Amerika, is het voor 
Europese mkb-bedrijven veel moeilijker 
om tot grote bedrijven uit te groeien dan 
voor hun Amerikaanse tegenhangers. Door 
de geïnternationaliseerde bedrijfsomgeving 
met waardeketens die steeds nauwer met 
elkaar verbonden zijn, wordt de druk op 
het mkb nog verder vergroot. Mkb-
bedrijven moeten hun innovatiecapaciteit 
vergroten en gemakkelijk toegang hebben 
tot diverse vormen van financiële steun 
(leningen, garanties, risicokapitaal). Zij 
moeten sneller en in grotere mate nieuwe 
kennis en bedrijfsideeën genereren, 
integreren en op de markt brengen om 
succesvol te kunnen concurreren op de zich 
snel ontwikkelende mondiale markten. De 
uitdaging bestaat erin om meer innovatie in 
het mkb te stimuleren met het oog op het 
vergroten van hun concurrentievermogen 
en groei.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.1 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezondheid en welzijn voor iedereen 
gedurende het hele leven, hoogwaardige en 

Gezondheid en geestelijk en lichamelijk 
welzijn voor iedereen gedurende het hele 
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economisch duurzame gezondheidszorg-
en zorgstelsels en mogelijkheden voor 
nieuwe banen en groei vormen in het kader 
van deze uitdagingen de doelstellingen van 
de ondersteuning van onderzoek en 
innovatie en zij zullen een belangrijke 
bijdrage leveren aan Europa 2020.

leven, inclusieve, hoogwaardige en 
economisch duurzame gezondheidszorg-
en zorgstelsels, oplossingen voor de 
aanpak van de vergrijzende economie en 
mogelijkheden voor nieuwe banen en groei 
vormen in het kader van deze uitdagingen 
de doelstellingen van de ondersteuning van 
onderzoek en innovatie en zij zullen een 
belangrijke bijdrage leveren aan Europa 
2020.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.1 – paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet meer onderzoek worden verricht 
naar ziekten die een gevolg zijn van de 
stijgende temperaturen en de 
klimaatverandering en die vooral maar 
niet uitsluitend mediterrane landen 
treffen.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.1 – paragraaf 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het onderzoek moet verbeteringen van 
geavanceerde therapieën en celtherapieën 
mogelijk maken en moet zich richten op 
de behandeling van chronische en 
degeneratieve ziekten.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.1 – paragraaf 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten van maatschappelijke en 
gezondheidszorgstelsels in de EU stijgen: 
zorg- en preventiemaatregelen voor alle 
leeftijden worden steeds duurder, het aantal 
Europeanen boven de 65 zal tussen 2008 
en 2060 naar verwachting nagenoeg 
verdubbelen van 85 miljoen tot 151 
miljoen en het aantal mensen boven de 
tachtig in diezelfde periode van 22 tot 61 
miljoen. Als we deze kosten willen 
terugdringen of voorkomen dat ze 
onhoudbaar worden, zullen we er, onder 
andere, zo veel mogelijk voor moeten
zorgen dat de gezondheid en het welzijn 
van iedereen gedurende het hele leven op 
peil blijft. In dat kader moeten we zorgen 
voor een doelmatige preventie, 
behandeling en beheersing van ziekte en 
handicaps.

De kosten van maatschappelijke en 
gezondheidszorgstelsels in de EU stijgen: 
zorg- en preventiemaatregelen voor alle 
leeftijden worden steeds duurder, het aantal 
Europeanen boven de 65 zal tussen 2008 
en 2060 naar verwachting nagenoeg 
verdubbelen van 85 miljoen tot 151 
miljoen en het aantal mensen boven de 
tachtig in diezelfde periode van 22 tot 61 
miljoen. Als we deze kosten willen 
vermijden of voorkomen dat ze 
onhoudbaar worden, moet er onder meer 
voor gezorgd worden dat de kennis en het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de 
bevolking met betrekking tot 
gezondheidsdeterminanten groter worden, 
met als doel ervoor te zorgen dat de 
gezondheid en het welzijn van iedereen 
gedurende het hele leven op peil blijft. In 
dat kader moeten we zorgen voor afdoende 
gefinancierde instrumenten voor 
doelmatige preventie, en voor toegang tot 
passende en gespecialiseerde behandeling 
en beheersing van ziekte en handicaps, 
daarbij rekening houdend met de 
genderdimensie.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.1 – paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Chronische aandoeningen zoals hart- en 
vaatziekten, kanker, diabetes, 
neurologische en geestelijke 
gezondheidsstoornissen, overgewicht en 
obesitas en diverse functionele 
beperkingen zijn belangrijke oorzaken van 
handicaps, gezondheidsproblemen en 
voortijdig overlijden en brengen 

Chronische aandoeningen zoals hart- en 
vaatziekten, longaandoeningen, kanker, 
diabetes, reumatische en musculoskeletale 
aandoeningen, allergieën, 
ademhalingsaandoeningen, neurologische 
en geestelijke gezondheidsstoornissen, 
overgewicht en obesitas, 
vruchtbaarheidsproblemen en diverse 
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aanzienlijke sociale en economische kosten 
met zich mee.

functionele beperkingen zijn belangrijke 
oorzaken van handicaps, 
gezondheidsproblemen, morbiditeit en 
voortijdig overlijden en brengen 
aanzienlijke sociale en economische kosten 
met zich mee. Chronische niet-
overdraagbare ziekten zijn 
verantwoordelijk voor 86% van de 
sterfgevallen in de Europese regio van de 
WHO.

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.1 – paragraaf 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie 
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 
en dit kost de economie meer dan 192 
miljard euro terwijl kanker 
verantwoordelijk is voor een kwart van alle 
sterfgevallen en doodsoorzaak nummer één 
is onder mensen tussen de 45 en 64 jaar.
Meer dan 27 miljoen mensen in de Unie 
lijden aan diabetes en de totale kosten van 
hersenaandoeningen (waaronder begrepen, 
maar niet beperkt tot, aandoeningen die 
van invloed zijn op de geestelijke 
gezondheid) bedragen naar schatting 800 
miljard euro. Milieufactoren, levensstijl en 
sociaaleconomische factoren spelen een 
belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband.

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie 
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 
en dit kost de economie meer dan 
192 miljard euro. Kanker is 
verantwoordelijk voor een kwart van alle 
sterfgevallen en doodsoorzaak nummer één 
is onder mensen tussen de 45 en 64 jaar.
Meer dan 27 miljoen mensen in de Unie 
lijden aan diabetes en meer dan 120 
miljoen aan reumatische en 
musculoskeletale aandoeningen, en de 
totale kosten van hersenaandoeningen 
(waaronder begrepen, maar niet beperkt 
tot, aandoeningen die van invloed zijn op 
de geestelijke gezondheid) bedragen naar 
schatting 800 miljard euro. Dit cijfer zal 
sterk blijven stijgen, grotendeels als 
gevolg van de vergrijzing van de Europese 
bevolking en de daarmee gepaard gaande 
toename van neurodegeneratieve 
aandoeningen zoals de ziekten van 
Parkinson en Alzheimer. Milieufactoren, 
levensstijl en sociaaleconomische factoren 
spelen een belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband. De meeste 
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chronische niet-overdraagbare ziekten 
zijn een gevolg van een combinatie van de 
volgende vier risicofactoren: 
tabaksgebruik, slechte eetgewoonten, 
alcoholgebruik en gebrek aan 
lichaamsbeweging. Om doeltreffende 
preventiestrategieën te kunnen opstellen 
voor andere – met name 
neurodegeneratieve – aandoeningen, 
moet er niettemin aanzienlijk méér 
onderzoek plaatsvinden naar de oorzaken 
van deze aandoeningen en moet er 
gewerkt worden aan een betere 
vroegtijdige diagnosestelling en betere 
behandelingen.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.1 – paragraaf 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geestelijke gezondheidsproblemen maken 
20% van de ziektelast in de Europese 
regio van de WHO uit en één op vier 
mensen ondervindt in de loop van zijn 
leven geestelijke gezondheidsproblemen.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.1 – paragraaf 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ziektes bij kinderen, inclusief te vroeg 
geboren kinderen.
Voor de Europese Unie is de gezondheid 
van kinderen een kernprioriteit. Net zoals 
voor zeldzame ziekten zijn 
gemeenschappelijke Europese 
inspanningen een noodzakelijke 
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voorwaarde voor de totstandkoming van 
doeltreffend onderzoek en efficiënte 
behandelingen.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.1.– paragraaf 5

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 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. De heropleving van oude 
besmettelijke ziekten, waaronder 
tuberculose, in de Europese regio en de 
verhoogde prevalentie van ziekten die 
door vaccinatie kunnen worden 
voorkomen in ontwikkelde landen 
benadrukt dat er een allesomvattende 
aanpak nodig is en meer overheidssteun 
voor O&O. Ook moeten we ons 
voorbereiden op opkomende epidemieën 
en de bedreiging door een toenemende 
resistentie tegen antibiotica.

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.1 – paragraaf 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Zeldzame ziekten blijven een grote 
uitdaging voor de EU en de lidstaten. Er 
zijn 6000 tot 8000 zeldzame ziekten 
waaraan ca. 30 miljoen mensen in de EU 
lijden. Er is nog steeds gebrek aan 
relevante wetenschappelijke kennis en 
expertise die zou kunnen dienen voor de 
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ontwikkeling van innovatieve en 
doelmatiger therapieën voor patiënten met 
zeldzame ziekten. Derhalve zijn er 
momenteel weinig tot geen 
behandelingsopties voor de meerderheid 
van deze patiënten. Europese steun voor 
samenwerking moet ervoor zorgen dat 
kennis kan worden gedeeld en dat de 
beschikbare middelen zo efficiënt 
mogelijk kunnen worden gebundeld, zodat 
zeldzame ziekten in de gehele EU zo 
efficiënt mogelijk worden aangepakt.

Motivering

De Commissie heeft zich ten doel gesteld 200 nieuwe therapieën te ontwikkelen in de context van het 
Internationaal consortium van zeldzame ziekten. Gezien het beperkte aantal patiënten per ziekte is de 
economische aantrekkelijkheid van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe weesgeneesmiddelen echter 
ook geringer. Derhalve zou overheidssteun van pas kunnen komen en als katalysator kunnen werken 
voor private investeringen. Samenwerking op onderzoeksgebied is van essentieel belang om 
ervoor te zorgen dat beperkte kennis kan worden gedeeld en dat de beschikbare middelen zo 
efficiënt mogelijk kunnen worden gebundeld, zodat zeldzame ziekten in de gehele EU zo 
efficiënt mogelijk worden aangepakt.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.1 – paragraaf 6

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, terwijl 
volksgezondheidsmaatregelen, 
gezondheidsbevordering, 
risicofactorvermindering en 
preventiestrategieën hebben bewezen op 
lange termijn kostenefficiënt te zijn. De 
validiteit van de in het kader hiervan 
uitgevoerde dierproeven voor mensen 
wordt steeds meer in twijfel getrokken. De 
regelgeving ter zake moet verbeterd 
worden. Hardnekkige ongelijkheden op het 
gebied van gezondheid moeten worden 
aangepakt en de toegang tot effectieve, 
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levensvatbare en adequate 
gezondheidszorgstelsels moet voor alle 
Europeanen gewaarborgd zijn.

Motivering

De EU moet de paradigmaverschuiving in biomedisch onderzoek van dierproeven naar 
moderne, 21ste-eeuwse testmethoden ondersteunen. De vooruitgang in moleculaire biologie, 
biotechnologie en andere domeinen effent de weg voor belangrijke verbeteringen met 
betrekking tot de manier waarop wetenschappers geneesmiddelen en vaccins kunnen 
beoordelen. Dankzij deze vorderingen kunnen tests sneller, goedkoper en rechtstreekser 
relevant voor mensen worden.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.1 – paragraaf 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit een toenemend aantal studies blijkt 
dat bepaalde chemische stoffen een 
zorgwekkende impact hebben op onze 
endocriene systemen en algemene 
gezondheid. Enkele van de vele 
vermoedelijke gevolgen van deze 
hormoonontregelende stoffen, vooral 
wanneer ze gecombineerd voorkomen, 
zijn misvormde voortplantingsorganen bij 
mannelijke baby's, vroegtijdige puberteit 
bij meisjes, onvruchtbaarheid, obesitas en 
diabetes. Er moet daarom verder 
onderzoek op dit vlak worden verricht.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.2. – paragraaf 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 

Ziekte en handicaps trekken zich niets aan 
van nationale grenzen. Afzonderlijke 
lidstaten beschikken vaak niet over de 
nodige middelen om hier op efficiënte 
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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. 

wijze op in te springen. Door middel van 
een passende respons op Europees niveau 
op het gebied van onderzoek en innovatie, 
gesteund door een passende financiële 
verplichting, 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. 

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.2 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De respons is afhankelijk van 
toponderzoek gericht op het vergroten van 
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.

De respons is afhankelijk van 
toponderzoek, en van de doelmatige 
verspreiding van de onderzoeksresultaten,
gericht op het vergroten van 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 
preventie, producten, strategieën, 
interventies en diensten. Er zijn met name 
grootschalige, op de menselijke biologie 
gebaseerde onderzoeksinspanningen 
nodig om de sleutelmomenten in het 
biologische pad tussen vroegtijdige 
verstoringen van genetische en cellulaire 
processen en het optreden van negatieve 
gevolgen voor de menselijke gezondheid te 
achterhalen. 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, 
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multidisciplinaire en multisectorale teams, 
niet alleen op communautair maar ook op 
wereldwijd niveau, bijvoorbeeld door 
middel van steun voor onderzoek en de 
ontwikkeling van capaciteiten betreffende 
endemische gebieden en ziekten, in het 
bijzonder malaria, knokkelkoorts en 
tuberculose.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.2 – paragraaf 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 
geneesmiddelen, bij de behandeling van 
zeldzame ziekten en bij het bieden van 
oplossingen op het gebied van ondersteund 
en zelfstandig wonen.

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 
ondersteuning van het onderzoek inzake 
gezondheidsbevordering en 
gezondheidsvaardigheden, 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 
geneesmiddelen, bij de verlening van zorg 
in multidisciplinaire deskundigencentra,
bij de behandeling van zeldzame ziekten en 
bij het bieden van oplossingen op het 
gebied van ondersteund en zelfstandig 
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wonen.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.2. – paragraaf 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 
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.

Om het effect van maatregelen op het 
niveau van de Unie te maximaliseren zal 
ondersteuning 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 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 een aanvulling vormen op 
en synergieën ontwikkelen met activiteiten 
die zijn ontwikkeld in het kader van het 
programma Gezondheid voor groei, het 
Europees partnerschap voor innovatie 
inzake actief en gezond ouder worden en 
toekomstige initiatieven met betrekking tot 
chronische aandoeningen.

Amendement 117
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.3 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het effectief bevorderen van de 
gezondheid op basis van duidelijk 
feitenmateriaal leidt tot ziektepreventie, 
meer welzijn en kostenbesparing. Het 
bevorderen van de gezondheid en het 
voorkomen van ziekten zijn ook 
afhankelijk van een goed inzicht in de
gezondheidsdeterminanten, van effectieve 
preventie-instrumenten, zoals vaccins, van 
effectieve gezondheids- en ziektebewaking 
en paraatheid, en van effectieve 
controleprogramma's.

Het effectief bevorderen van de 
gezondheid op basis van duidelijk 
feitenmateriaal leidt tot ziektepreventie, 
meer geestelijk en lichamelijk welzijn en 
kostenbesparing. Het bevorderen van de 
gezondheid en het voorkomen van ziekten 
zijn ook afhankelijk van een goed inzicht
in de determinanten van lichamelijke en 
geestelijke gezondheid en in het verband 
tussen beide, van Europese gegevens op 
basis van gemeenschappelijke 
indicatoren, van effectieve preventie-
instrumenten, zoals vaccins, en 
gedragsmatige interventies in verband met 
risicofactoren, met inbegrip van obesitas, 
van effectieve gezondheids- en 
ziektebewaking en paraatheid, en van 
effectieve controleprogramma's en 
vroegtijdige diagnose.

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.3. – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geslaagde pogingen om ziekten, handicaps 
en verminderde functionaliteit te 
voorkomen, beheersen, behandelen en 
genezen, worden ondersteund door een 
fundamenteel inzicht in de determinanten 
en oorzaken, processen en gevolgen ervan 
alsook in de factoren die aan een goede 
gezondheid en aan welbevinden ten 
grondslag liggen. Effectieve 
gegevensuitwisseling en de koppeling van 
deze gegevens aan grootschalige 
cohortstudies zijn ook van cruciaal belang 
evenals de vertaling van 
onderzoeksresultaten naar de klinische 

Geslaagde pogingen om ziekten, handicaps 
en verminderde functionaliteit te 
voorkomen, beheersen, behandelen en 
genezen, worden ondersteund door 
verbeterde moleculaire kennis van ziekten 
door biomedisch onderzoek, een 
fundamenteel inzicht in de determinanten 
en oorzaken, processen en gevolgen ervan 
alsook in de factoren die aan een goede 
gezondheid en aan welbevinden ten 
grondslag liggen. Uitgaan van de 
resultaten van biomedisch onderzoek bij 
het ontwikkelen van behandelingen en 
met name gestratificeerde en/of 
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praktijk, met name door uitvoering van 
klinische proeven. 

gepersonaliseerde geneesmiddelen, is een 
goede manier om behandelmethoden 
samen te stellen die zijn afgestemd op de 
genetische blauwdruk van de patiënt en 
het specifieke ziektetype, waardoor de 
efficiëntie van de zorg wordt verhoogd en 
de levenskwaliteit van de patiënten wordt 
verbeterd. Effectieve vergaring en 
uitwisseling van gegevens, 
gestandaardiseerde gegevensverwerking
en de koppeling van deze gegevens aan 
grootschalige cohortstudies zijn ook van 
cruciaal belang evenals de tijdige vertaling 
van onderzoeksresultaten naar de klinische 
praktijk, met name door uitvoering door 
meerdere centra van klinische proeven.

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.3 – paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een toenemende ziekte- en invaliditeitslast 
in de context van een vergrijzende 
bevolking zet de gezondheidszorg en de 
zorgsector nog verder onder druk. Als we 
een effectieve (gezondheids)zorg voor alle 
leeftijden willen behouden, zullen 
inspanningen moeten worden gedaan om 
de besluitvorming op het gebied van 
preventie en behandeling te verbeteren, om 
beste praktijken in de gezondheidszorg en 
de zorgsector aan te wijzen en de 
verspreiding ervan te steunen en om 
geïntegreerde zorg en de brede toepassing 
van technologische, organisatorische en 
maatschappelijke innovaties te steunen die 
met name ouderen maar ook gehandicapte 
mensen in staat te stellen om actief te 
blijven en hun zelfstandigheid te behouden. 
Dit zal bijdragen aan het vergroten en 
verlengen van hun fysieke, sociale en 

Een toenemende ziekte- en invaliditeitslast 
in de context van een vergrijzende 
bevolking zet de gezondheidszorg en de 
zorgsector nog verder onder druk. Als we 
een effectieve (gezondheids)zorg voor alle 
individuen, ongeacht hun leeftijd of 
geslacht en hun economische middelen, 
willen behouden, zullen inspanningen 
moeten worden gedaan om de 
besluitvorming op het gebied van 
preventie, behandeling en diagnose te 
verbeteren, om beste praktijken in de 
gezondheidszorg en de zorgsector aan te 
wijzen en de verspreiding ervan te steunen, 
om burgers en patiënten te wapenen door 
ervoor te zorgen dat zij op het gebied van 
gezondheid geïnformeerd zijn en om 
geïntegreerde zorg (die indien nodig wordt 
verstrekt in expertisecentra) en de brede 
toepassing van technologische, 
organisatorische en maatschappelijke 
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geestelijke welzijn. innovaties te steunen die met name 
ouderen, personen met chronische ziekten
maar ook gehandicapte mensen en 
patiënten in staat te stellen om actief te 
blijven en hun zelfstandigheid te behouden. 
Op deze manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn en hun 
levenskwaliteit.

Motivering

Chronische ziekten zijn de grootste uitdaging met betrekking tot de doelstelling van de EU om 
het leven van de Europese burgers tegen 2020 met twee gezonde levensjaren te verlengen. Er 
moet specifiek worden vermeld dat alle personen met een chronische ziekte de voordelen van 
een betere besluitvorming op het gebied van preventie en behandeling, de verspreiding van 
beste praktijken en de brede toepassing van technologische en maatschappelijke innovaties 
moeten genieten.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.3. – paragraaf 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Al deze activiteiten zullen op zodanige 
wijze worden ondernomen dat ze 
gedurende de gehele onderzoeks- en 
innovatiecyclus steun bieden en het 
concurrentievermogen van de in Europa 
gevestigde industrieën en de ontwikkeling 
van nieuwe afzetmogelijkheden
versterken.

Al deze activiteiten zullen op zodanige 
wijze worden ondernomen dat ze 
gedurende de gehele onderzoeks- en 
innovatiecyclus steun bieden, onnodige 
onderzoeksoverlapping voorkomen, de 
ontwikkeling van nieuwe 
afzetmogelijkheden en het 
concurrentievermogen van de in Europa 
gevestigde industrieën versterken en kmo's 
ondersteunen. Nadruk zal ook worden 
gelegd op het bij de zaak betrekken van 
alle belanghebbenden op het gebied van 
gezondheidszorg – inclusief patiënten en 
patiëntenorganisaties – om een 
onderzoeks- en innovatieagenda te 
ontwikkelen in het kader waarvan de 
burgers actief bij de zaak worden 
betrokken en waarin rekening met de 
behoeften en verwachtingen van de 
burgers wordt gehouden. Hiertoe is een 



AD\913296NL.doc 75/108 PE487.915v02-00

NL

ruime onderzoeksbasis van het grootste 
belang voor een hoog niveau van 
concurrentievermogen en toekomstige 
innovatie in de Europese Unie.

Motivering

Bij het door de EU gefinancierde onderzoek op het gebied van gezondheid moet rekening 
worden gehouden met de behoeften en verwachtingen van de burgers die met dit onderzoek 
moeten worden geassisteerd – de patiënten zelf. Met hun expertise, kennis en ideeën zijn 
patiëntenorganisaties ideaal geplaatst om te helpen de onderzoeksagenda te bepalen, zinvolle 
relaties uit te bouwen met alle belangrijke belanghebbenden en een gemeenschappelijke stem 
van de patiënten te laten horen.

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.3. – paragraaf 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 
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 

Specifieke activiteiten zijn onder andere: 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten
(waaronder psychosociale, gedragsmatige,
milieu-, klimaat- , armoede- en
gendergerelateerde factoren), verbetering 
van de gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; inzicht in de trajecten van 
menselijke ziekten en toxiciteit, een beter 
begrip van biomarkers en 
werkingsmechanismen 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 
preventieve instrumenten, zoals vaccins, 
het gebruik van in-silico geneesmiddelen 
voor betere ziektebeheersing en prognoses,
verbeterde ziektebehandeling met de 
nadruk op de ontwikkeling van 
gestratificeerde/gepersonaliseerde 
geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen;
overdracht van kennis die afkomstig is 
van basisonderzoek naar de klinische 
praktijk en schaalbare 
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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. 

innovatiemaatregelen op een snellere en 
efficiëntere manier, door kwalitatief 
hoogwaardig translationeel onderzoek te 
stimuleren, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, bevordering van
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
optimalisering van de efficiëntie en 
effectiviteit van gezondheidszorgstelsels, 
o.a. door de ontwikkeling en op grotere 
schaal implementatie van e-
gezondheidsoplossingen, en vermindering 
van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen.

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 1.3 – paragraaf 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om het hoofd te bieden aan de 
uitdagingen voor de toekomst wat de 
behoefte aan Europees optreden op het 
gebied van water betreft, moet passende 
financiering van de Unie aan onderzoeks-
en innovatieactiviteiten op het gebied van 
innovatie met betrekking tot water worden 
toegewezen. Hiertoe moet een deel van de 
totale begroting van Horizon 2020 (voor 
de periode 2014-2020) aan deze 
maatschappelijke uitdaging worden 
toegewezen.
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Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw 
en de bio-economie

2. Voedselveiligheid en -zekerheid,
duurzame landbouw, marien en maritiem 
onderzoek en de bio-economie

Motivering

Correctie van amendement 31 om gedeeltelijk rekening te houden met de opmerkingen van de 
Commissie over de omvang van het mariene en maritieme onderzoek.

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een 
toereikende voorziening van veilige en 
kwalitatief hoogwaardige voeding en 
andere producten van biologische 
oorsprong te garanderen door productieve 
en grondstofzuinige primaire 
productiesystemen die daaraan 
gerelateerde ecosysteemdiensten 
bevorderen te ontwikkelen in combinatie 
met concurrerende en koolstofarme 
toevoerketens. Op deze manier zal de 
overgang naar een duurzame Europese 
bio-economie worden versneld.

De specifieke doelstelling is een 
toereikende voorziening van veilige en 
kwalitatief hoogwaardige en gezonde
voeding en andere producten van 
biologische oorsprong te garanderen en 
hierbij de huidige overexploitatie van de 
ecosystemen te voorkomen, door 
productieve en grondstofzuinige primaire 
productiesystemen en 
voedselverwerkingssystemen te 
ontwikkelen, met eerbiediging van de 
biodiversiteit, door het combineren van 
kwantitatieve en kwalitatieve 
benaderingen, in combinatie met 
concurrerende en koolstofarme 
toevoerketens.

Amendement 125
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 2.1 – paragraaf 1

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 
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 

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. Deze urgentie op het 
gebied van voeding verantwoordt noch de 
bestaande onbalans tussen de nationale 
productie, waar vaak sprake is van 
overschotten, en de geleidelijke toename 
van de invoer van voedingsproducten, 
noch de toenemende complexiteit van het 
mondiale voedselnet. Daarom is het voor 
de Europese Unie belangrijk de 
bevoorradingscircuits beter te 
controleren, rekening houdend, bij wijze 
van prioriteit, met de cyclus der seizoenen, 
de herkomst van de producten en de 
mogelijkheid om voedingsmiddelen te 
traceren. 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 achtergrond van 
afnemende fossiele koolstofbronnen (de 
productie van olie en vloeibaar gas zal tot 
2050 naar verwachting met 60 % afnemen) 
en tevens zijn concurrentievermogen 
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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.

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 
maatregelen op het gebied van 
bodemobservatie, territoriale bescherming 
en preventie 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.

Motivering

Een betere traceerbaarheid van voedingsmiddelen is een essentiële doelstelling van de 
Europese Unie, om beter de oorzaak van de gevallen van voedselvergiftiging te kunnen 
opsporen en om vertraging bij de identificatie van de besmettingsbron te voorkomen. De 
gezondheidscrisis van de "Escherichia coli" van juni 2011 in Duitsland is een voorbeeld dat 
dit duidelijk illustreert.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 2.1 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zijn steeds meer biologische 
hulpbronnen nodig om te voldoen aan de 

Er zijn steeds meer biologische 
hulpbronnen nodig om te voldoen aan de 
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vraag van de markt naar een zeker en 
gezond voedselaanbod, biomaterialen, 
biobrandstoffen en producten van 
biologische oorsprong, variërend van 
consumentenproducten tot 
bulkchemicaliën. De capaciteit van de 
terrestrische en aquatische ecosystemen die 
nodig is voor de productie ervan is echter 
beperkt, terwijl met elkaar concurrerende 
aanspraken op het gebruik ervan worden 
gemaakt, en wordt vaak niet optimaal 
beheerd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een 
sterke achteruitgang van het 
koolstofgehalte en de vruchtbaarheid van 
de bodem. De mogelijkheden voor het 
stimuleren van ecosysteemdiensten 
afkomstig van landbouwgrond, bossen, 
mariene en zoete wateren door 
agronomische en milieudoelstellingen in 
duurzame productie te integreren, worden 
onvoldoende benut.

vraag van de markt naar een zeker en 
gezond voedselaanbod, biomaterialen, 
biobrandstoffen en producten van 
biologische oorsprong, variërend van 
consumentenproducten tot 
bulkchemicaliën. De capaciteit van de 
terrestrische en aquatische ecosystemen die 
nodig is voor de productie ervan is echter 
beperkt, terwijl met elkaar concurrerende 
aanspraken op het gebruik ervan worden 
gemaakt, en wordt vaak niet optimaal 
beheerd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een 
sterke achteruitgang van het 
koolstofgehalte en de vruchtbaarheid van 
de bodem. De mogelijkheden voor het 
stimuleren van de weerstand van 
ecosystemen en ecosysteemdiensten 
afkomstig van landbouwgrond, bossen, 
mariene en zoete wateren door 
agronomische en milieudoelstellingen in 
duurzame productie te integreren, worden 
onvoldoende benut.

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 2.1 – paragraaf 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De totstandbrenging van een 
productieketen die weinig afval 
veroorzaakt en waarmee de 
voedselvoorziening ook kan worden 
gegarandeerd bij een veranderend klimaat 
en een groeiende bevolking, kan het 
resultaat zijn van betere beheerssystemen 
waarbij de input op land-/zeeniveau en in 
de hele toeleveringsketen tot een 
minimum wordt teruggebracht. De 
collectieve kennis die landbouwers 
hebben van natuurlijke hulpbronnen, 
ecologische processen en 
productkwaliteit, kan worden gebruikt als 
basis om de afhankelijkheid van externe 
input zo klein mogelijk te maken. Kortere 



AD\913296NL.doc 81/108 PE487.915v02-00

NL

agrovoedingsketens op basis van 
vertrouwen van de consumenten en een 
grotere nabijheid bij de producenten zijn 
ook een basis voor een productieketen die 
weinig afval veroorzaakt, waarbij tegelijk 
wordt voldaan aan de vraag van 
consumenten naar voedsel van hoge 
kwaliteit, rekening houdend met het 
dierenwelzijn.

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 2.1 – paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De mogelijkheden die biologische 
hulpbronnen en ecosystemen bieden, 
kunnen op een veel duurzamere, 
efficiëntere en meer geïntegreerde wijze
worden aangewend. Zo kan het potentieel 
van biomassa afkomstig van bossen en 
afvalstromen afkomstig van de landbouw, 
aquatische bronnen, industrieën en 
gemeenten beter worden ontplooid.

De mogelijkheden die biologische 
hulpbronnen en ecosystemen bieden, 
kunnen op een veel duurzamere, 
efficiëntere en meer geïntegreerde wijze 
worden aangewend. Zo kan het potentieel 
van biomassa afkomstig van de landbouw, 
bossen en afvalstromen afkomstig van de 
landbouw, aquatische bronnen, industrieën 
en gemeenten beter worden ontplooid.

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de landbouw op zich veel potentieel heeft voor een duurzame 
productie en een duurzaam gebruik van biomassa, via hiervoor bestemde gewassen, de 
ontwikkeling van planten met ingebouwde kenmerken en het gebruik van gewassen volgens 
een cascadesysteem.

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 2.2 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een volledig functionele Europese bio-
economie – waaronder de duurzame 
productie van hernieuwbare hulpbronnen 
afkomstig van land en uit zee en de 

Een volledig functionele Europese bio-
economie – waaronder de duurzame 
productie van hernieuwbare hulpbronnen 
afkomstig van land en uit zee en de 
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omzetting ervan naar voedsel, biologische 
producten en bio-energie alsook de daaraan 
gerelateerde publieke goederen – zal een 
grote Europese toegevoegde waarde 
genereren. Als ze op duurzame wijze wordt 
beheerd, kan een dergelijke economie de 
milieuvoetafdruk van de primaire productie 
en de toeleveringsketen als geheel 
verkleinen. Ze kan het 
concurrentievermogen ervan vergroten en 
werkgelegenheid en zakelijke kansen 
bieden voor plattelands- en 
kustontwikkeling. De uitdaging op het 
gebied van voedselzekerheid, duurzame 
landbouw en aan de algehele bio-economie 
gerelateerde uitdagingen zijn van Europese 
en mondiale aard. Maatregelen op het 
niveau van de Unie spelen een cruciale rol 
bij het samenbrengen van clusters om het 
noodzakelijke draagvlak en kritische massa 
tot stand te brengen ter aanvulling van 
inspanningen door afzonderlijke of 
groepen lidstaten. Een benadering met 
verschillende spelers zorgt voor de nodige 
kruisbestuiving en interactie tussen 
onderzoekers, bedrijven, boeren, 
fabrikanten, adviseurs en eindgebruikers. 
Een en ander dient zich ook op het niveau 
van de Unie af te spelen om te zorgen voor 
samenhang bij een sectoroverschrijdende 
aanpak van deze uitdaging en een sterke 
koppeling met relevant beleid van de Unie. 
Coördinatie van onderzoek en innovatie op 
EU-niveau zal de vereiste veranderingen in 
de hele Unie stimuleren en helpen 
versnellen.

omzetting ervan naar voedsel, diervoeder,
biologische producten en bio-energie 
alsook de daaraan gerelateerde publieke 
goederen – zal een grote Europese 
toegevoegde waarde genereren. Als ze op 
duurzame wijze wordt beheerd, kan een 
dergelijke economie de milieuvoetafdruk 
van de primaire productie en de 
toeleveringsketen als geheel verkleinen. Ze 
kan het concurrentievermogen ervan 
vergroten en werkgelegenheid en zakelijke 
kansen bieden voor plattelands- en 
kustontwikkeling. Parallel met de 
marktgerichte functies ondersteunt de 
bio-economie ook een ruime waaier 
publieke goederen, die behouden moeten 
blijven: agrarische en boslandschappen, 
biodiversiteit van landbouwgrond en bos, 
water van goede kwaliteit en in voldoende 
hoeveelheden, goede 
bodemfunctionaliteit, klimaatstabiliteit, 
goede luchtkwaliteit, bestandheid tegen 
overstromingen en brand. De uitdaging op 
het gebied van voedselzekerheid, duurzame 
landbouw en aan de algehele bio-economie 
gerelateerde uitdagingen zijn van Europese 
en mondiale aard. Maatregelen op het 
niveau van de Unie spelen een cruciale rol 
bij het samenbrengen van clusters om het 
noodzakelijke draagvlak en kritische massa 
tot stand te brengen ter aanvulling van 
inspanningen door afzonderlijke of 
groepen lidstaten. Een transparante 
benadering met verschillende spelers zorgt 
voor de nodige kruisbestuiving en 
interactie tussen onderzoekers, bedrijven, 
boeren, fabrikanten, adviseurs, 
consumenten en eindgebruikers. Een en 
ander dient zich ook op het niveau van de 
Unie af te spelen om te zorgen voor 
samenhang bij een sectoroverschrijdende 
aanpak van deze uitdaging en een sterke 
koppeling met relevant beleid van de Unie. 
Coördinatie van onderzoek en innovatie op 
EU-niveau zal de vereiste veranderingen in 
de hele Unie stimuleren en helpen 
versnellen.
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Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 2.2 – paragraaf 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 
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 toegevoegde waarde 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.

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 
landbouw, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, het geïntegreerd maritiem 
beleid, het Europees programma inzake 
klimaatverandering, de kaderrichtlijn 
water, de richtlijn mariene strategie, de 
kaderrichtlijn afvalstoffen, 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 toegevoegde waarde 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.
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Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 2.2 – paragraaf 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitdaginggestuurde maatregelen gericht op 
sociale en economische voordelen en de 
modernisering van aan de bio-economie 
gerelateerde sectoren en markten worden 
ondersteund door middel van 
multidisciplinair onderzoek, dat innovatie 
aanstuurt en leidt tot de ontwikkeling van 
nieuwe praktijken, producten en processen. 
Hierbij zal ook worden gestreefd naar een 
globale benadering van innovatie variërend 
van technologische, niet-technologische, 
organisatorische, economische en sociale 
innovatie tot bijvoorbeeld nieuwe 
bedrijfsmodellen, branding en diensten.

Uitdaginggestuurde maatregelen gericht op 
sociale, ecologische en economische 
voordelen en de modernisering van de aan 
de bio-economie gerelateerde sectoren en 
markten en de erbij betrokken spelers
worden ondersteund door middel van 
multidisciplinair onderzoek, dat innovatie 
aanstuurt en leidt tot de ontwikkeling van 
nieuwe praktijken en duurzame producten 
en processen. Hierbij zal ook worden 
gestreefd naar een globale benadering van 
innovatie variërend van technologische, 
niet-technologische, organisatorische, 
economische en sociale innovatie tot 
bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsmodellen, 
branding en diensten. Het potentieel van 
landbouwers en het mkb om aan de 
innovatie op dit gebied bij te dragen, moet 
volledig worden erkend. Bij de aanpak 
van de bio-economie wordt rekening 
gehouden met het feit dat lokale kennis, 
die de lokale capaciteit verbetert, 
belangrijk is, terwijl de nodige aandacht 
wordt besteed aan de diversiteit en de 
complexiteit.

Amendement 132

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

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

gewaarborgd, ecosysteemdiensten worden 
verbeterd, waaronder de bescherming van 
de biodiversiteit en de natuurlijke 
habitats, de bodem- en watervoorraden 
worden beschermd en de uitdagingen van 
de vermindering van en de aanpassing aan 
de klimaatverandering, worden aangepakt. 
De activiteiten, waarbij de voorkeur wordt 
gegeven aan een systemische aanpak,
zullen gericht zijn op duurzamere en 
productievere land- en bosbouwsystemen, 
inclusief organische landbouw, die zowel 
grondstofzuinig (waaronder koolstofarm en 
die weinig input behoeven) als 
veerkrachtig zijn, maar ook op de 
ontwikkeling van diensten, concepten en 
beleid om te zorgen voor diverse 
voedselproductiesystemen en voor
bestaanszekerheid op het platteland.

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.3 – letter b – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is te voldoen aan de eisen van 
burgers inzake veilig, gezond en betaalbaar 
voedsel, de verwerking en distributie van 
voedsel en voeder duurzamer te maken en 
de voedingssector concurrerender te 
maken. De activiteiten zullen gericht zijn 
op gezond en veilig voedsel voor iedereen, 
consumentenkeuzes met kennis van zaken
en concurrerende 
voedselverwerkingsmethoden waarbij 
minder grondstoffen worden gebruikt en 
minder bijproducten, afval en 
broeikasgassen worden geproduceerd.

Het doel is te voldoen aan de eisen van 
burgers inzake hoogwaardig, veilig, 
gezond en betaalbaar voedsel, de 
verwerking en distributie van voedsel en 
voeder, alsmede het voedselverbruik
duurzamer te maken en de voedingssector 
concurrerender te maken en tegelijk de 
Europese biodiversiteit te beschermen. . 
De activiteiten zullen gericht zijn op een 
grote diversiteit aan gezond, authentiek,
en veilig voedsel van hoge kwaliteit voor 
iedereen, betere voedingsinformatie voor 
de consumenten en concurrerende 
voedselverwerkingsmethoden waarbij 
minder grondstoffen en additieven worden 
gebruikt en minder bijproducten, afval en 
broeikasgassen worden geproduceerd.
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Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.3 – letter c – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is levende aquatische hulpbronnen 
op duurzame wijze te exploiteren om de 
sociale en economische 
voordelen/opbrengsten van de oceanen en 
zeeën in Europa te maximaliseren. De 
activiteiten zullen gericht zijn op een 
optimale bijdrage aan een zeker 
voedselaanbod door de ontwikkeling van 
duurzame en milieuvriendelijke visserij en 
een concurrerende Europese aquacultuur in 
de context van de wereldeconomie en op 
het stimuleren van mariene innovatie 
door middel van biotechnologie teneinde 
een slimme 'blauwe' groei te bevorderen.

Het doel is een duurzaam 
consumptieniveau van de levende 
aquatische hulpbronnen te handhaven en 
tegelijk de sociale en economische 
voordelen/opbrengsten van de oceanen en 
zeeën in Europa te maximaliseren en 
tevens de biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten te beschermen. De 
activiteiten zullen gericht zijn op een 
optimale bijdrage aan een zeker 
voedselaanbod door de ontwikkeling van 
een duurzame en milieuvriendelijke 
visserij en Europese aquacultuur in de 
context van de wereldeconomie. Er moet 
naar behoren rekening worden gehouden 
met de bezorgdheid ten aanzien van het 
milieu met betrekking tot het gebruik van 
biotechnologie in open mariene 
ecosystemen. Wat het gebruik en de 
verspreiding van biotechnologie in open 
mariene ecosystemen betreft, moet het 
voorzorgsbeginsel naar behoren worden 
geëerbiedigd en moet naar behoren 
rekening met de bezorgdheid van de 
civiele maatschappij worden gehouden.

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Een andere doelstelling is de 
homogenisering te bestrijden van de in de 
binnenzeeën en de rivieren aanwezige 
soorten, die een niet-verwaarloosbare 
impact hebben op de werking van de 
ecosystemen, met name door de hogere 
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weerstand tegen verstoringen.

Motivering

Het is belangrijk het verschijnsel aan te pakken van de uniformisering van waters en rivieren. 
In de EU alleen zijn de laatste decennia meer dan 400 vissoorten geïntroduceerd in rivieren 
waar zij historisch niet aanwezig waren.

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.3 – letter d – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is Europese groene industrieën te 
bevorderen die weinig koolstof uitstoten en 
grondstoffen gebruiken en tegelijkertijd 
duurzaam en concurrerend zijn. De 
activiteiten zullen gericht zijn op het 
stimuleren van de bio-economie door 
conventionele industriële processen en 
producten om te zetten in energie- en 
grondstofzuinige processen en producten 
van biologische oorsprong, het 
ontwikkelen van geïntegreerde bio-
raffinaderijen, het benutten van biomassa, 
bioafval en bijproducten van biologische 
oorsprong afkomstig uit de primaire 
productie en het aanboren van nieuwe 
markten door ondersteuning van
normalisatie, regelgevingsactiviteiten en 
demonstraties/veldproeven en dergelijke, 
rekening houdend met het effect van de 
bio-economie op landgebruik en de 
verandering ten aanzien hiervan.

Het doel is Europese groene industrieën te 
bevorderen die gebruikmaken van 
hernieuwbare energiebronnen, energie-
efficiënt zijn, weinig grondstoffen 
gebruiken en tegelijkertijd duurzaam en 
concurrerend zijn. De activiteiten zullen 
gericht zijn op het stimuleren van de bio-
economie door conventionele industriële 
processen en producten om te zetten in 
energie- en grondstofzuinige processen en 
producten van biologische oorsprong, het 
ontwikkelen van geïntegreerde bio-
raffinaderijen, het produceren en benutten 
van biomassa, bioafval en bijproducten van 
biologische oorsprong afkomstig uit de 
primaire productie en het aanboren van 
nieuwe markten door indien nodig
normalisatie te ondersteunen, maar ook 
door regelgevingsactiviteiten en
demonstraties en dergelijke, rekening 
houdend met het ecologische en 
sociaaleconomische effect van de bio-
economie op landgebruik en de 
verandering ten aanzien hiervan, alsook de 
standpunten en bezorgdheid van het 
maatschappelijk middenveld.

Motivering

De ontwikkeling van geïntegreerde bio-raffinaderijen mag niet beperkt blijven tot 
biomassabenutting.
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Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 3.1 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20 % onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen, met een verdere 
vermindering tot 80-95 % in 2050. 
Bovendien moet in 2020 20 % van het 
uiteindelijke energieverbruik bestaan uit 
hernieuwbare brandstoffen en hanteert zij 
een streefcijfer voor energie-efficiëntie van 
20 %. Om deze doelstellingen te halen zal 
het energiesysteem moeten worden 
aangepast om tot een combinatie van een 
koolstofarm profiel, energiezekerheid en 
betaalbaarheid te komen terwijl 
tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen van Europa wordt 
versterkt. Europa is momenteel nog heel 
ver van deze algemene doelstelling 
verwijderd. 80 % van het Europese 
energiesysteem is nog steeds afhankelijk 
van fossiele brandstoffen en de sector 
produceert 80 % van alle 
broeikasgasemissies van de EU. Jaarlijks 
wordt 2,5 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) van de Unie besteed aan de 
invoer van energie en dat percentage zal 
waarschijnlijk nog verder stijgen. Als deze 
trend zich voortzet, zal dat leiden tot een 
totale afhankelijkheid van de invoer van 
olie en gas in 2050. Als gevolg van 
schommelende energieprijzen op de 
wereldmarkt in combinatie met zorgen 
over de zekerheid van het aanbod besteden 
Europese industrieën en consumenten een 
steeds groter deel van hun inkomen aan 
energie.

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20 % onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen, met een verdere 
vermindering tot 80-95 % in 2050. 
Bovendien moet in 2020 20 % van het 
uiteindelijke energieverbruik bestaan uit 
hernieuwbare brandstoffen en hanteert zij 
een streefcijfer voor energie-efficiëntie van 
20 %. Uiterlijk in 2020 moet de uitstoot 
van broeikasgassen met 80-95% 
verminderd zijn. Alle scenario's voor het 
koolstofarm maken van de EU in het 
Stappenplan energie 2050 geven aan dat 
technologie voor hernieuwbare energie 
tegen het midden van deze eeuw het 
grootste aandeel van de 
energievoorzieningstechnologie zal 
uitmaken en dat energie-efficiëntie bij het 
eindgebruik een cruciale rol zal spelen om 
de doelstellingen te halen. Daarom moet 
twee derde van de begroting voor deze 
uitdaging naar onderzoek en innovatie op 
het gebied van hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie bij het eindgebruik 
gaan. Om deze doelstellingen te halen zal 
het energiesysteem moeten worden 
aangepast om tot een combinatie van een 
koolstofarm profiel, energiezekerheid en 
betaalbaarheid te komen terwijl 
tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen van Europa wordt 
versterkt. Europa is momenteel nog heel 
ver van deze algemene doelstelling 
verwijderd. 80 % van het Europese 
energiesysteem is nog steeds afhankelijk 
van fossiele brandstoffen en de sector 
produceert 80 % van alle 
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broeikasgasemissies van de EU. Jaarlijks 
wordt 2,5 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) van de Unie besteed aan de 
invoer van energie en dat percentage zal 
waarschijnlijk nog verder stijgen. Als deze 
trend zich voortzet, zal dat leiden tot een 
totale afhankelijkheid van de invoer van 
olie en gas in 2050. Als gevolg van 
schommelende energieprijzen op de 
wereldmarkt in combinatie met zorgen 
over de zekerheid van het aanbod besteden 
Europese industrieën en consumenten een 
steeds groter deel van hun inkomen aan 
energie.

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 3.1 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit de routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050 blijkt dat 
de nagestreefde terugdringing van 
broeikasgasemissies grotendeels moet 
worden bereikt binnen het grondgebied van 
de EU. Dit zou betekenen dat tegen 2050 
de CO2-emissies in de energiesector met 
meer dan 90 % moeten zijn 
teruggedrongen, in de industrie met meer 
dan 80 %, in de vervoerssector met
minstens 60 % en in de woonsector en de 
dienstensector met ongeveer 90 % .

In de routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050, zoals die 
door de Commissie is opgesteld, wordt 
ervan uitgegaan dat de nagestreefde 
terugdringing van broeikasgasemissies 
grotendeels moet worden bereikt binnen 
het grondgebied van de EU, bij gebrek aan 
een mondiaal akkoord over de kwestie. Dit 
zou betekenen dat tegen 2050 de CO2-
emissies in de energiesector met maar 
liefst meer dan 90% moeten zijn 
teruggedrongen, in de industrie met meer 
dan 80%, in de vervoerssector met 60% en 
in de woonsector en de dienstensector met 
90% .

Motivering

Het einddoel van de terugdringing van de emissies van broeikasgassen tegen 2050 is nog niet 
vastgesteld. Een vermindering tot 80 -95% is wenselijk, maar niet noodzakelijk haalbaar.

Amendement 139
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.3 – letter b – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van innovatieve hernieuwbare 
brandstoffen en grootschaliger, 
goedkopere, milieuvriendelijke 
koolstofvastleggings- en -
opslagtechnologieën met een grotere 
omzettingsefficiëntie en grotere 
beschikbaarheid voor verschillende markt-
en bedrijfsomgevingen.

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van innovatieve hernieuwbare 
brandstoffen en grootschaliger, 
goedkopere, milieuvriendelijke 
koolstofvastleggings- en -
opslagtechnologieën met een grotere 
omzettingsefficiëntie en grotere 
beschikbaarheid voor verschillende markt-
en bedrijfsomgevingen. De activiteiten zijn 
ook gericht op onderzoek naar en 
ontwikkeling van opslagtechnologieën 
voor hernieuwbare energiebronnen.

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.3 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Eén slim Europees elektriciteitsnetwerk (d) Een uniform, slim Europees 
elektriciteitsnet waarbij hernieuwbare 
energiebronnen volledig in de energiemix 
kunnen worden geïntegreerd

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.3 – letter e – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op 
multidisciplinair onderzoek voor 
energietechnologieën (waaronder 
visionaire acties) en de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van pan-Europese 
onderzoeksprogramma's en faciliteiten van 

De activiteiten zijn gericht op 
multidisciplinair onderzoek voor 
energietechnologieën (waaronder 
visionaire acties), de impact van 
apparaten, faciliteiten en nieuwe 
technologische ontwikkelingen op het 
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wereldklasse. mariene milieu en de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van pan Europese 
onderzoeksprogramma's en faciliteiten van 
wereldklasse.

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.3 – letter a – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op 
terugdringing van het verbruik van 
hulpmiddelen en broeikasgasemissies en 
het verhogen van de efficiëntie van 
voertuigen, het versnellen van de 
ontwikkeling en toepassing van een nieuwe 
generatie elektrische en andere
emissiearme of bijna emissievrije
voertuigen, onder andere door middel van 
doorbraken op het gebied van motoren, 
batterijen en de infrastructuur, op het 
verkennen en benutten van het potentieel 
van alternatieve brandstoffen en 
innovatieve en efficiëntere 
voorstuwingssystemen, waaronder 
brandstofinfrastructuur, op optimalisering 
van het gebruik van infrastructuren door 
middel van intelligente vervoerssystemen 
en slimme apparatuur en op uitbreiding van 
de toepassing van maatregelen voor 
beheersing van de vraag en openbaar en 
niet-gemotoriseerd vervoer, met name in 
stedelijke gebieden.

De activiteiten zijn gericht op 
terugdringing van het verbruik van 
hulpmiddelen en broeikasgasemissies en 
het verhogen van de efficiëntie van 
voertuigen, het versnellen van de 
ontwikkeling en toepassing van een nieuwe 
generatie emissiearme voertuigen tegen 
betaalbare marktprijzen, onder andere 
door middel van doorbraken op het gebied 
van motoren, batterijen en de 
infrastructuur, op het verkennen en 
benutten van het potentieel van alternatieve 
brandstoffen en innovatieve en efficiëntere 
voorstuwingssystemen, waaronder 
brandstofinfrastructuur, op optimalisering 
van het gebruik van infrastructuren door 
middel van intelligente vervoerssystemen 
en slimme apparatuur en op uitbreiding van 
de toepassing van maatregelen voor 
beheersing van de vraag en openbaar en 
niet-gemotoriseerd vervoer, met name in 
stedelijke gebieden.

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.3 – letter c – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op het 
ontwikkelen van de volgende generatie 
innovatieve vervoersmiddelen en de weg 

De activiteiten zijn gericht op het 
ontwikkelen van de volgende generatie 
innovatieve vervoersmiddelen en de weg 
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bereiden voor de daaropvolgende generatie 
door te werken aan nieuwe concepten en 
ontwerpen, slimme controlesystemen en 
interoperabele normen, efficiënte 
productieprocessen, kortere 
ontwikkelingstijden en verlaging van de 
kosten tijdens de levensduur.

bereiden voor de daaropvolgende generatie 
door te werken aan nieuwe concepten en 
ontwerpen tegen concurrerende 
marktprijzen, slimme controlesystemen en 
interoperabele normen, efficiënte 
productieprocessen, kortere 
ontwikkelingstijden en verlaging van de 
kosten tijdens de levensduur.

Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en 
grondstoffen

5. Klimaat- en watermaatregelen, 
hulpbronnenefficiëntie en een duurzaam 
gebruik van ruwe grondstoffen;

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie 
en een duurzame grondstoffenvoorziening 
tot stand te brengen om tegemoet te komen 
aan de behoeften van een toenemende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
beperkingen van de natuurlijke 
hulpbronnen van de planeet. De activiteiten 
zullen bijdragen aan het vergroten van het 
Europees concurrentievermogen en het 
welzijn en zullen tegelijkertijd de milieu-
integriteit en duurzaamheid waarborgen 
door de opwarming van de aarde onder de 
2 °C te houden en ecosystemen en de 
maatschappij in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen.

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie, 
bescherming en duurzaam beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen en de 
ecosystemen en een duurzaam gebruik en 
een duurzame voorziening van 
grondstoffen en water tot stand te brengen
om tegemoet te komen aan de behoeften 
van een toenemende wereldbevolking 
binnen de duurzame beperkingen van de 
terrestrische en mariene natuurlijke 
hulpbronnen van de planeet. De activiteiten 
zullen bijdragen aan het vergroten van het 
Europees concurrentievermogen en het 
welzijn en zullen tegelijkertijd de milieu-
integriteit en duurzaamheid waarborgen 
door de opwarming van de aarde onder de 
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2 °C te houden, ecosystemen en de 
maatschappij in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen en het 
culturele erfgoed te beschermen.

Amendement 146

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 5.1 – paragraaf 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op de ernstige en grotendeels 
onomkeerbare veranderingen in grote 
componenten van het klimaatstelsel van 
de aarde, moet rekening worden 
gehouden met alle oorzaken van de 
opwarming van de aarde en met alle 
opties om de opwarming te temperen. 
Afgezien van CO2-emissiereducties, 
kunnen snelle-actiestrategieën (bijv. 
minder gebruik van 
fluorkoolwaterstoffen, zwarte koolstof, 
troposferische ozon; biosequestratie) de 
snelste klimaatrespons vormen binnen 
decennia of op nog kortere termijn;

Motivering

Amendement ter vervanging van amendement 29 in het ontwerpadvies.

Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 5.1 – paragraaf 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het duurzame aanbod en efficiënt beheer 
van grondstoffen, waaronder exploratie, 
winning, verwerking, hergebruik, recycling 
en vervanging ervan, is essentieel voor het 
functioneren van moderne samenlevingen 
en hun economieën. Europese sectoren, 
zoals de bouw, de chemische industrie, de 
automobielsector, ruimtevaart, machine- en 

Het duurzame aanbod en efficiënt beheer 
van grondstoffen, waaronder exploratie, 
winning, verwerking, hergebruik, recycling 
en vervanging ervan, is essentieel voor het 
functioneren van moderne samenlevingen 
en hun economieën. Europese sectoren, 
zoals de bouw, de chemische industrie, de 
automobielsector, ruimtevaart, machine- en 
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apparatuurbouw, die verantwoordelijk zijn 
voor ongeveer 1,3 biljoen euro en 
werkgelegenheid voor circa 30 miljoen 
mensen, zijn sterk afhankelijk van de 
toegang tot grondstoffen. De toelevering 
van grondstoffen aan de Unie komt echter 
steeds meer onder druk te staan. Verder is 
de EU sterk afhankelijk van de invoer van 
strategisch belangrijke grondstoffen, die in 
alarmerende mate wordt beïnvloed door 
verstoringen van de markt. Bovendien 
beschikt de Unie nog steeds over kostbare 
mineralen, waarvan de exploratie en 
winning beperkt wordt door een gebrek aan 
adequate technologieën en gehinderd wordt 
door een toenemende mondiale 
concurrentie. Gezien het belang van 
grondstoffen voor het Europees 
concurrentievermogen, de economie en de 
toepassing ervan in innovatieve producten, 
is de duurzame levering en efficiënt beheer 
van grondstoffen een belangrijke prioriteit 
voor de Unie.

apparatuurbouw, die verantwoordelijk zijn 
voor ongeveer 1,3 biljoen euro en 
werkgelegenheid voor circa 30 miljoen 
mensen, zijn sterk afhankelijk van de 
toegang tot grondstoffen. De toelevering 
van grondstoffen aan de Unie komt echter 
steeds meer onder druk te staan, vooral 
door een slecht afvalcyclusbeheer. Verder 
is de EU sterk afhankelijk van de invoer 
van strategisch belangrijke grondstoffen, 
die in alarmerende mate wordt beïnvloed 
door verstoringen van de markt. Bovendien 
beschikt de Unie nog steeds over kostbare 
mineralen, waarvan de exploratie en 
winning beperkt wordt door een gebrek aan 
adequate technologieën en gehinderd wordt 
door een toenemende mondiale 
concurrentie. Gezien het belang van 
grondstoffen voor het Europees 
concurrentievermogen, de economie en de 
toepassing ervan in innovatieve producten, 
is de duurzame levering en efficiënt beheer 
van grondstoffen een belangrijke prioriteit 
voor de Unie.

Amendement 148

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 5.1 – paragraaf 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De klimaatverandering levert ook gevaar 
op voor het Europese culturele erfgoed: 
de uitdagingen begrijpen en de juiste 
responsen bieden zal essentieel zijn om 
identiteit en sociale cohesie te behouden 
en de economische voordelen als gevolg 
van het toerisme te maximaliseren.

Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 5.2 – paragraaf 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als we de Europese en internationale 
doelstellingen voor broeikasgasemissies en 
-concentraties willen halen en de gevolgen 
van de klimaatverandering het hoofd willen 
bieden, moeten er kostenbesparende 
technologieën en verzachtings- en 
aanpassingsmaatregelen worden 
ontwikkeld en toegepast. De beleidskaders 
op mondiaal niveau en op het niveau van 
de Unie moeten voorzien in bescherming, 
waardering en, waar nodig, herstel van 
ecosystemen en de biodiversiteit, met als 
doel hun vermogen om in de toekomst 
hulpbronnen en diensten te leveren, in 
stand te houden. Onderzoek en innovatie 
kunnen bijdragen aan betrouwbare en 
duurzame toegang tot grondstoffen en een 
aanzienlijke vermindering van gebruik en 
verspilling van hulpbronnen.

Als we de Europese en internationale 
doelstellingen voor broeikasgasemissies 
willen halen en de gevolgen van de 
klimaatverandering het hoofd willen 
bieden, moeten er duurzame en effectieve 
niet-technologische en technologische 
oplossingen en verzachtings- en 
aanpassingsmaatregelen worden 
ontwikkeld en toegepast. De beleidskaders 
op mondiaal niveau en op het niveau van 
de Unie moeten voorzien in bescherming, 
waardering en, waar nodig, herstel van 
ecosystemen en de biodiversiteit, met als 
doel hun vermogen om in de toekomst 
hulpbronnen en diensten te leveren, in 
stand te houden. Onderzoek en innovatie 
kunnen bijdragen aan betrouwbare en 
duurzame toegang tot grondstoffen en een 
aanzienlijke vermindering van gebruik en 
verspilling van hulpbronnen.

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 5.2 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nadruk van EU-maatregelen ligt 
derhalve op ondersteuning van belangrijke 
doelstellingen en beleid van de Unie, 
waaronder: de Europa 2020-strategie, de 
Innovatie-Unie, Hulpbronnenefficiënt 
Europa en de daaraan gerelateerde 
routekaart, de routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050, aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een Europees 
actiekader, het grondstoffeninitiatief, de 
EU-strategie voor duurzame ontwikkeling, 
een geïntegreerd maritiem beleid voor de 
Unie, de kaderrichtlijn mariene strategie, 
het Actieplan inzake eco-innovatie en de
digitale agenda voor Europa. Deze 

De nadruk van EU-maatregelen ligt 
derhalve op ondersteuning van belangrijke 
doelstellingen en beleid van de Unie, 
waaronder: de Europa 2020-strategie, de 
Innovatie-Unie, Hulpbronnenefficiënt 
Europa en de daaraan gerelateerde 
routekaart, de routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050, aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een Europees 
actiekader, het grondstoffeninitiatief, de 
EU-strategie voor duurzame ontwikkeling, 
een geïntegreerd maritiem beleid voor de 
Unie, de kaderrichtlijn mariene strategie, 
het Actieplan inzake eco-innovatie en het 
7e Milieuactieprogramma. Deze 
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maatregelen stellen de maatschappij in 
staat om zich beter te wapenen tegen 
milieu- en klimaatverandering en de 
beschikbaarheid van grondstoffen te 
waarborgen.

maatregelen stellen de maatschappij in 
staat om zich beter te wapenen tegen 
milieu- en klimaatverandering en de 
beschikbaarheid van grondstoffen te 
waarborgen.

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 5.2 – paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de transnationale en mondiale aard 
van het klimaat en het milieu, de schaal en 
complexiteit ervan en de internationale 
dimensie van de toeleveringsketen van 
grondstoffen, moeten er op EU-niveau en 
daarbuiten activiteiten worden uitgevoerd. 
Het multidisciplinaire karakter van het 
noodzakelijke onderzoek vraagt erom dat 
aanvullende kennis en middelen worden 
samengevoegd om deze uitdaging op 
effectieve wijze aan te pakken. Als we het 
gebruik van hulpbronnen en de 
milieueffecten willen terugdringen en 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
willen versterken, zal er een beslissende 
maatschappelijke en technologische 
overgang naar een economie op basis van 
een duurzame relatie tussen natuur en 
menselijk welzijn moeten plaatsvinden. 
Gecoördineerd onderzoek en 
innovatieactiviteiten zullen zorgen voor 
meer inzicht en een groter vermogen om in 
een systeemrelevant en 
sectoroverschrijdend perspectief 
voorspellingen te doen over klimaat- en 
milieuveranderingen, en zullen ertoe leiden 
dat onzekerheden worden weggenomen, 
kwetsbaarheden, risico's, kosten en kansen 
worden vastgesteld en beoordeeld, en dat 
het gamma wordt verbreed en de 
doeltreffendheid van de maatschappelijke 
respons, de beleidsaanpak en de 
oplossingen wordt verbeterd. Maatregelen 
zullen spelers op alle niveaus in de 

Gezien de transnationale en mondiale aard 
van het klimaat en het milieu, de schaal en 
complexiteit ervan en de internationale 
dimensie van de toeleveringsketen van 
grondstoffen, moeten er op EU-niveau en 
daarbuiten activiteiten worden uitgevoerd. 
Het multidisciplinaire karakter van het 
noodzakelijke onderzoek vraagt erom dat 
aanvullende kennis en middelen worden 
samengevoegd om deze uitdaging op 
effectieve wijze aan te pakken. Als we het 
gebruik van hulpbronnen en de 
milieueffecten willen terugdringen en 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
willen versterken, zal er een beslissende 
maatschappelijke en technologische 
overgang naar een duurzame economie op 
basis van een voor beide partijen 
voordelige relatie tussen biodiversiteit en 
de menselijke populatie moeten 
plaatsvinden. Gecoördineerd onderzoek en 
innovatieactiviteiten zullen zorgen voor 
meer inzicht en een groter vermogen om in 
een systeemrelevant en 
sectoroverschrijdend perspectief 
voorspellingen te doen over klimaat- en 
milieuveranderingen, en zullen ertoe leiden 
dat onzekerheden worden weggenomen, 
kwetsbaarheden, risico's, kosten en kansen 
worden vastgesteld en beoordeeld, en dat 
het gamma wordt verbreed en de 
doeltreffendheid van de maatschappelijke 
respons, de beleidsaanpak en de 
oplossingen wordt verbeterd. Maatregelen 
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maatschappij ook in staat stellen actief deel 
te nemen aan dit proces.

zullen spelers op alle niveaus in de 
maatschappij ook in staat stellen actief deel 
te nemen aan dit proces.

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 5.2 – paragraaf 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergroting van de beschikbaarheid van 
grondstoffen vergt gecoördineerde 
onderzoeks- en innovatie-inspanningen in 
diverse disciplines en sectoren om te 
zorgen voor veilige, economisch haalbare, 
milieuvriendelijke en maatschappelijk 
aanvaarde oplossingen in de hele 
waardeketen (exploratie, winning, 
verwerking, hergebruik, recycling en 
vervanging). Innovatie op deze terreinen 
biedt kansen voor groei en 
werkgelegenheid alsook innovatieve opties 
waarbij wetenschap, technologie, de 
economie, beleid en governance een rol 
spelen. Om deze reden wordt een Europees 
partnerschap voor innovatie inzake 
grondstoffen voorbereid.

Vergroting van het duurzame gebruik en
de beschikbaarheid van grondstoffen vergt 
gecoördineerde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen in diverse disciplines en 
sectoren om te zorgen voor veilige, 
economisch haalbare, milieuvriendelijke en 
maatschappelijk aanvaarde oplossingen in 
de hele waardeketen (exploratie, winning, 
ontwerp, verwerking, hergebruik, recycling 
en vervanging). Innovatie op deze terreinen 
biedt kansen voor groei en 
werkgelegenheid alsook innovatieve opties 
waarbij wetenschap, technologie, de 
economie, beleid en governance een rol 
spelen. Om deze reden wordt een Europees 
partnerschap voor innovatie inzake 
grondstoffen voorbereid.

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.3 – letter a – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Bestrijding van en aanpassing aan de 
klimaatverandering

(a) Bestrijding van en aanpassing aan de 
klimaatverandering

Het doel is innovatieve, kostenbesparende 
en duurzame aanpassings- en 
verzachtingsmaatregelen te ontwikkelen en 
beoordelen, gericht op zowel CO2- als niet-
CO2-broeikasgassen en zowel 

Het doel is innovatieve, kostenbesparende 
en duurzame aanpassings- en 
verzachtingsmaatregelen en -strategieën te 
ontwikkelen en beoordelen, gericht op 
zowel CO2- als niet-CO2-broeikasgassen 
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technologische als niet-technologische 
groene oplossingen, door het verzamelen 
van feitenmateriaal ter ondersteuning van 
weloverwogen, vroegtijdige en effectieve 
maatregelen en het in netwerken opnemen 
van de vereiste competenties. De 
activiteiten zijn gericht op het verkrijgen 
van meer inzicht in de klimaatverandering, 
het doen van betrouwbare 
klimaatvoorspellingen, de beoordeling van 
effecten en kwetsbaarheden, de 
ontwikkeling van kostenbesparende 
aanpassings- en risicopreventiemaatregelen 
en het steunen van beleid gericht op 
verzachtende maatregelen.

en -deeltjes en zowel technologische als 
niet-technologische groene oplossingen, 
door het verzamelen van feitenmateriaal ter 
ondersteuning van weloverwogen, 
vroegtijdige en effectieve maatregelen en 
het in netwerken opnemen van de vereiste 
competenties. De activiteiten zijn gericht 
op het verkrijgen van meer inzicht in de 
klimaatverandering en de risico's waarmee 
extreme gebeurtenissen en abrupte 
veranderingen gepaard gaan, door middel 
van het doen van betrouwbare 
klimaatvoorspellingen; inzicht in de 
wisselwerking tussen ozon en klimaat en 
de watercyclus in de atmosfeer, de 
beoordeling van effecten op mondiaal, 
regionaal en lokaal niveau, en 
kwetsbaarheden, de ontwikkeling van 
kostenbesparende aanpassings- en 
risicopreventiemaatregelen, onder meer
bedreigingen van het cultureel erfgoed, 
het steunen van beleid gericht op 
verzachtende maatregelen en het bepalen 
van snelle-actiestrategieën voor een 
klimaatrespons binnen enkele decennia.

Amendement 154

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.3 – letter b – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is kennis te bieden voor het 
beheer van natuurlijke hulpbronnen 
waarmee een duurzaam evenwicht tussen 
beperkte hulpbronnen en de behoeften van 
de maatschappij en de economie tot stand 
kan worden gebracht. De activiteiten zijn 
gericht op een beter inzicht in het 
functioneren van ecosystemen, de 
wisselwerking tussen ecosystemen en 
sociale systemen en hun rol bij het op peil 
houden van de economie en het menselijk 
welzijn, en kennis en instrumenten bieden 
voor effectieve besluitvorming en de 

Het doel is kennis te bieden voor het 
beheer van natuurlijke hulpbronnen 
waarmee een duurzaam evenwicht tussen 
beperkte hulpbronnen en de behoeften van 
de maatschappij en de economie tot stand 
kan worden gebracht. De activiteiten zijn 
gericht op maatregelen om de duurzame 
overgang, het duurzame beheer en het 
duurzame gebruik van de watervoorraden 
en de waterdiensten te waarborgen, een 
beter inzicht in het functioneren van 
ecosystemen, inclusief de regulerende rol 
van oceanen en bossen ter voorkoming 
van de opwarming van de aarde, de 
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betrokkenheid van de burger. wisselwerking tussen ecosystemen en 
sociale systemen en hun rol bij het op peil 
houden van de economie en het menselijk 
welzijn, en kennis en instrumenten bieden 
voor effectieve besluitvorming en de 
betrokkenheid van de burger.

Amendement 155

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.3 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Het duurzame aanbod van niet-
energetische en niet-agrarische 
grondstoffen waarborgen

(c) Het duurzame gebruik, beheer en
aanbod van niet-energetische en niet-
agrarische grondstoffen waarborgen

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.3 – letter c – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de kennisbasis inzake 
grondstoffen te vergroten en innovatieve 
oplossingen te ontwikkelen voor de 
kostenbesparende en milieuvriendelijke 
exploratie, winning, verwerking, recycling 
en terugwinning van grondstoffen en voor 
vervanging ervan door economisch 
aantrekkelijke alternatieven met kleinere 
milieueffecten. De activiteiten zijn gericht 
op het vergroten van de kennisbasis inzake 
de beschikbaarheid van grondstoffen, het 
bevorderen van een duurzaam aanbod en 
gebruik van grondstoffen, het vinden van 
alternatieven voor kritische grondstoffen 
en het vergroten van het maatschappelijk 
bewustzijn over grondstoffen.

Het doel is de kennisbasis inzake 
grondstoffen te vergroten en innovatieve 
oplossingen te ontwikkelen voor een 
kostenbesparende, grondstofzuinige en 
milieuvriendelijke gebruikmaking, 
recycling en terugwinning van 
grondstoffen en voor vervanging ervan 
door economisch aantrekkelijke 
alternatieven met kleinere milieueffecten. 
De activiteiten zijn gericht op het vergroten 
van de kennisbasis inzake de 
beschikbaarheid van grondstoffen, het 
bevorderen van een duurzaam aanbod en 
gebruik van grondstoffen, het bevorderen 
van eco-ontwerp, het vinden van 
alternatieven voor kritieke grondstoffen, 
het ontwikkelen van gesloten-
circuitprocessen en -systemen, het 
ondersteunen van recyclage- en 
hergebruikstrategieën en -technologie, 
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maatregelen aan de vraagzijde om 
burgers en consumenten te wapenen wat 
de vermindering van het gebruik en de 
verspilling van grondstoffen betreft en het 
vergroten van het maatschappelijk 
bewustzijn over grondstoffen.

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.3 – letter d – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is alle vormen van eco-innovatie 
die de overgang naar een groene economie 
mogelijk maken, te stimuleren. De 
activiteiten zijn gericht op eco-innovatieve 
technologieën, processen, diensten en 
producten, en de marktintroductie en 
replicatie te versterken, met speciale 
aandacht voor kmo's, innovatief beleid en 
maatschappelijke veranderingen te 
ondersteunen, de voortgang op weg naar 
een groene economie te meten en 
beoordelen en het efficiënt gebruik van 
hulpstoffen met behulp van digitale 
systemen te bevorderen.

Het doel is alle vormen van eco-innovatie 
die de overgang naar een groene economie 
mogelijk maken, te stimuleren. De 
activiteiten zijn gericht op eco-innovatieve 
technologieën (waaronder technologieën 
en nieuwe materialen met het oog op het 
behoud en de restauratie van cultureel 
erfgoed), processen, diensten en producten, 
en de marktintroductie en replicatie te 
versterken, met speciale aandacht voor 
kmo's innovatief beleid en 
maatschappelijke veranderingen te 
ondersteunen, de voortgang op weg naar 
een groene economie te meten en 
beoordelen en het efficiënt gebruik van 
hulpstoffen met behulp van digitale 
systemen te bevorderen.

Amendement 158

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 5.3. – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) Systemen voor alomvattend en 
onafgebroken mondiale 
milieuwaarnemingen en informatie 
ontwikkelen

(e) Systemen voor alomvattend en 
onafgebroken mondiale 
milieuwaarnemingen en informatie 
ontwikkelen

Het doel is te zorgen voor de levering van Het doel is te zorgen voor de levering van 
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de langetermijngegevens en -informatie die 
nodig zijn om deze uitdaging het hoofd te 
bieden. De activiteiten zijn gericht op de 
capaciteiten, technologieën en 
gegevensinfrastructuren voor 
aardobservatie en -monitoring die 
doorlopend kunnen zorgen voor tijdige en
accurate informatie, prognoses en 
verwachtingen. Vrije, open en onbeperkte 
toegang tot interoperabele gegevens en 
informatie zal worden aangemoedigd.

de langetermijngegevens en -informatie die 
nodig zijn om deze uitdaging het hoofd te 
bieden. De activiteiten zijn gericht op de 
capaciteiten, technologieën en
gegevensinfrastructuren voor 
aardobservatie en –monitoring, zowel via 
teledetectie als metingen ter plaatse, die 
doorlopend kunnen zorgen voor tijdige,
accurate informatie, en op grond waarvan
prognoses en verwachtingen kunnen 
worden gemaakt. Vrije, open en 
onbeperkte toegang tot interoperabele 
gegevens en informatie zal worden 
aangemoedigd.

Amendement 159

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
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.

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
Europa te stimuleren door burgers, 
inclusief personen met een handicap,
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.

Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 6.3.1 – paragraaf 2 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij (c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
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onderzoek en innovatie te waarborgen; onderzoek en innovatie te waarborgen, 
onder andere door de raadpleging van 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, met name organisaties van 
personen met een handicap;

Motivering

Om onderzoek te produceren dat nuttig en waardevol is voor de maatschappij, is het van 
vitaal belang dat personen met een handicap en de organisaties die hen vertegenwoordigen, 
volledig bij de in het kader van Horizon 2020 gefinancierde projecten worden betrokken. Dit 
is elementair om ervoor te zorgen dat het Europese onderzoek resultaten oplevert die 
afgestemd zijn op de behoeften van de maatschappij en de burgers, in het bijzonder personen 
met een handicap. Momenteel wordt geen melding gemaakt van het betrekken van personen 
met een handicap bij het Horizon 2020-onderzoek en het voorstel moet worden gewijzigd om 
dit te corrigeren.

Amendement 161

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 6.3.1 – paragraaf 2 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen;

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen; het 
maatschappelijk aanzien van wetenschap 
te vergroten;

Motivering

Het besef van de belangrijke rol die de wetenschap speelt is een belangrijke factor voor de 
maatschappij.

Amendement 162

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de veerkracht van Europa bij crises en 
rampen te vergroten;

(d) de veerkracht van Europa bij crises en 
rampen, de preventie van crises en rampen 
en de respons op crises en rampen te 
vergroten, zowel bij natuurrampen als bij 
door de mens veroorzaakte rampen;



AD\913296NL.doc 103/108 PE487.915v02-00

NL

Amendement 163

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 1 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa heeft te kampen met een aantal 
structurele zwakheden wanneer het gaat 
om innovatiecapaciteit en het vermogen 
om nieuwe diensten, producten en 
processen te leveren. Een aantal 
belangrijke kwesties zijn het betrekkelijk 
zwakke vermogen van Europa om talent 
aan te trekken en vast te houden, het 
onvoldoende benutten van bestaande sterke 
punten op het gebied van onderzoek om 
economische of maatschappelijke waarde 
te scheppen, het lage peil van 
ondernemingsactiviteiten, onvoldoende 
middelen bij centra van excellentie om 
mondiaal te kunnen concurreren en een 
buitensporige hoeveelheid barrières die 
samenwerking binnen de kennisdriehoek 
hoger onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven op Europees niveau in de 
weg staan.

Europa heeft te kampen met een aantal 
structurele zwakheden wanneer het gaat 
om innovatiecapaciteit en het vermogen 
om nieuwe diensten, producten en 
processen te leveren. Een aantal 
belangrijke kwesties zijn het betrekkelijk 
zwakke vermogen van Europa om talent 
aan te trekken en vast te houden, de 
teloorgang in verschillende regio's van 
technisch-wetenschappelijke 
vaardigheden met een lange traditie; het 
onvoldoende benutten van bestaande sterke 
punten op het gebied van onderzoek om 
economische of maatschappelijke waarde 
te scheppen, het lage peil van 
ondernemingsactiviteiten, onvoldoende 
middelen bij centra van excellentie om 
mondiaal te kunnen concurreren en een 
buitensporige hoeveelheid barrières die 
samenwerking binnen de kennisdriehoek 
hoger onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven op Europees niveau in de 
weg staan.

Amendement 164

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal deze kwesties aanpakken door 
structurele veranderingen in het Europese 
innovatielandschap te bevorderen. Het zal 
dat doen door de integratie van hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie van het 
hoogste niveau te stimuleren en zo een 
nieuw klimaat te scheppen dat bevorderlijk 

Het EIT zal deze kwesties aanpakken door 
structurele veranderingen in het Europese 
innovatielandschap te bevorderen. Het zal 
dat doen door de integratie van hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie van het 
hoogste niveau te stimuleren, waarbij het 
de co-locatiecentra van de KIG's zal 
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is voor innovatie en door een nieuwe 
generatie ondernemende mensen te helpen 
en te steunen. Hiermee draagt het EIT bij 
aan de doelstellingen van Europa 2020 en 
met name aan de kerninitiatieven 
Innovatie-Unie en Jeugd in beweging.

verspreiden in alle Europese regio's en zo 
een nieuw klimaat zal scheppen dat 
bevorderlijk is voor innovatie, alsmede
door een nieuwe generatie ondernemende 
mensen te helpen en te steunen. Hiermee 
draagt het EIT bij aan de doelstellingen van 
Europa 2020 en met name aan de 
kerninitiatieven Innovatie-Unie en Jeugd in 
beweging.

Amendement 165

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – paragraaf 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT past via zijn KIG's een zakelijke 
logica toe. Krachtig leiderschap is een 
randvoorwaarde: iedere KIG wordt 
aangestuurd door een algemeen directeur. 
KIG-partners worden vertegenwoordigd 
door afzonderlijke rechtspersonen om de 
besluitvorming te stroomlijnen. KIG's 
moeten jaarlijks een ondernemingsplan 
overleggen, waaronder een ambitieuze 
portefeuille met activiteiten variërend van 
onderwijs tot het starten van een 
onderneming, met duidelijke doelstellingen 
en prestaties, gericht op markteffect en 
maatschappelijk effect. De huidige regels 
inzake deelneming, evaluatie en controle 
van de KIG's maken versnelde, zakelijke 
besluitvorming mogelijk.

Het EIT past via zijn KIG's een zakelijke 
logica toe. Krachtig leiderschap is een 
randvoorwaarde: iedere KIG wordt 
aangestuurd door een algemeen directeur. 
KIG-partners worden vertegenwoordigd 
door afzonderlijke rechtspersonen om de 
besluitvorming te stroomlijnen. KIG's 
moeten jaarlijks een ondernemingsplan 
overleggen, waaronder een ambitieuze 
portefeuille met activiteiten variërend van 
onderwijs tot het starten van een 
onderneming, met duidelijke doelstellingen 
en prestaties, gericht op markteffect en 
maatschappelijk effect, en met een 
duidelijke meerwaarde als gevolg van een 
resultaatgerichte benadering. De huidige 
regels inzake deelneming, evaluatie en 
controle van de KIG's maken versnelde, 
zakelijke besluitvorming mogelijk.

Motivering

De resultaatgerichte benadering die vermeld wordt in de titel, komt niet voor in de tekst zelf, 
terwijl expliciet op de meerwaarde als gevolg van deze benadering moet worden gewezen.

Amendement 166

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter f – paragraaf 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal een krachtige bijdrage leveren 
aan de doelstellingen van Horizon 2020, 
met name door zich te buigen over 
maatschappelijke uitdagingen met als doel 
een aanvulling te bieden op andere 
initiatieven op dit terrein. Het zal nieuwe 
en vereenvoudigde benaderingen van 
financiering en governance beproeven en 
zo een pioniersfunctie vervullen binnen het 
Europese innovatielandschap. De 
financieringsbenadering van het EIT steunt 
op een krachtig hefboomeffect, waarbij 
zowel publieke als particuliere middelen 
worden gemobiliseerd. Bovendien zullen er 
via de EIT-stichting volledig nieuwe 
instrumenten worden gehanteerd voor 
gerichte steun aan afzonderlijke 
activiteiten.

Het EIT zal een krachtige bijdrage leveren 
aan de doelstellingen van Horizon 2020, 
met name door zich te buigen over 
maatschappelijke uitdagingen met als doel 
een aanvulling te bieden op andere 
initiatieven op dit terrein. Het zal nieuwe 
en vereenvoudigde benaderingen van 
financiering en governance beproeven en 
zo een pioniersfunctie vervullen binnen het 
Europese innovatielandschap. De 
financieringsbenadering van het EIT steunt 
op een krachtig hefboomeffect, waarbij 
zowel publieke als particuliere middelen 
worden gemobiliseerd. Bovendien zullen er 
volledig nieuwe instrumenten worden 
gehanteerd voor gerichte steun aan 
afzonderlijke activiteiten.

Amendement 167

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter g – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via de KIG's en hun co-locatiecentra –
knooppunten van excellentie, waarin hoger 
onderwijs, onderzoeks- en zakenpartners in 
een bepaalde geografische locatie 
samenkomen – wordt het EIT ook 
gekoppeld aan regionaal beleid. Het zal 
vooral zorgen voor een betere aansluiting 
tussen instellingen voor hoger onderwijs en 
regionale innovatie en groei in de context 
van slimme regionale en nationale 
specialisatiestrategieën en zal hiermee 
bijdragen aan de doelstellingen van het 
cohesiebeleid van de EU.

Via de KIG's en hun co-locatiecentra –
knooppunten van excellentie, waarin hoger 
onderwijs, onderzoeks- en zakenpartners in 
een bepaalde geografische locatie 
samenkomen – wordt het EIT ook 
gekoppeld aan regionaal beleid. Het zal 
vooral zorgen voor een betere aansluiting 
tussen instellingen voor hoger onderwijs,
de arbeidsmarkt en regionale en 
plaatselijke innovatie en groei in de 
context van slimme plaatselijke, regionale 
en nationale specialisatiestrategieën en zal 
hiermee bijdragen aan de doelstellingen 
van het cohesiebeleid van de EU.

Motivering

Als er niet ook een betere verbinding komt tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt, 
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met name op regionaal en lokaal niveau, zal Europa niet in staat zijn een van haar 
belangrijkste leemten met betrekking tot economische groei op te vullen.

Amendement 168

Voorstel voor een verordening
Bijlage II - Tabel
Door de Commissie voorgestelde tekst

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818
1. De Europese Onderzoeksraad 15008
2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505
3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, 

opleidingen en loopbaanontwikkeling
6503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-
infrastructuren)

2802

II Industrieel leiderschap, waaronder: 20280
1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en 

industriële technologieën*
15580 waarvan 500 
voor het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal 4000
3. Innovatie in het mkb 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 35888
1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 9077 waarvan 292 

voor het EIT
2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en 

maritiem onderzoek en de bio-economie
4694 waarvan 150 
voor het EIT

3. Veilige, schone en efficiënte energie 6537 waarvan 210 
voor het EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7690 waarvan 247 
voor het EIT

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3573 waarvan 115 
voor het EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4317 waarvan 138 
voor het EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie 1542 + 1652***
Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (JRC)

2212

TOTAAL 87740

onder andere 8975 miljoen euro voor informatie- en communicatietechnologie (ICT), waarvan 
1795 miljoen euro voor fotonica en micro- en nano-elektronica, 4293 miljoen euro voor 
nanotechnologie, geavanceerde materialen en geavanceerde fabricage en verwerking, 575 
miljoen euro voor biotechnologie en 1737 miljoen euro voor ruimtevaart. Als gevolg daarvan 
wordt 6663 miljoen euro beschikbaar gesteld ter ondersteuning van cruciale ontsluitende 
technologieën.
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**Rond 1131 miljoen euro van dit bedrag kan gaan naar de tenuitvoerlegging van projecten in 
het kader van het strategisch energietechnologieplan (SET-plan). Ongeveer een derde daarvan 
kan naar het mkb gaan. 
*** Het totale bedrag zal beschikbaar worden gesteld via toewijzingen als bedoeld in artikel 
6, lid 3. De tweede toewijzing van 1652 miljoen euro wordt prorata verstrekt uit de middelen 
voor de specifieke doelstelling ‘Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën', op indicatieve basis en na de in artikel 26, lid 1, bedoelde evaluatie.

Amendement

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 29,00%
1. De Europese Onderzoeksraad 14,2%
2. Toekomstige en opkomende technologieën 3,9%
3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, 

opleidingen en loopbaanontwikkeling
7,4%

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-
infrastructuren)

3,5%

II Industrieel leiderschap, waaronder: 25,2%
1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en 

industriële technologieën*
17,7%

2. Toegang tot risicokapitaal 4,5%
3. Innovatie in het mkb 3%

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 40,3%
1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 12% 
2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en 

maritiem onderzoek en de bio-economie
5,3%

3. Veilige, schone en efficiënte energie 7,5%
4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 8,7%
5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 4,3%
6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 2,5%

Europees Instituut voor innovatie en technologie 3%
Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (JRC)

2,5%

TOTAAL 100%

* onder andere 57,6% voor informatie- en communicatietechnologie (ICT), waarvan 11,5%
voor fotonica en micro- en nano-elektronica, 27,6% voor nanotechnologie, geavanceerde 
materialen en geavanceerde fabricage en verwerking, 3,7% voor biotechnologie en 11,1%
voor ruimtevaart. Als gevolg daarvan wordt 42,9% beschikbaar gesteld ter ondersteuning van 
cruciale ontsluitende technologieën.
** Rond 28,3% van dit bedrag kan gaan naar de tenuitvoerlegging van projecten in het kader 
van het strategisch energietechnologieplan (SET-plan). Ongeveer een derde daarvan kan naar 
het mkb gaan.
Schrappen
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