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Amendement 53
Rolandas Paksas

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Terwijl in Horizon 2020 de algemene 
doelstelling en prioriteiten van het 
kaderprogramma zijn vastgelegd en de 
hoofdlijnen van de specifieke 
doelstellingen en uit te voeren activiteiten 
zijn aangegeven, wordt in het specifieke 
programma per onderdeel een nadere 
omschrijving van die doelstellingen en 
activiteiten gegeven. De 
uitvoeringsbepalingen van Horizon 2020, 
waaronder begrepen de 
uitvoeringsbepalingen inzake ethische 
beginselen, zijn volledig op dit specifieke 
programma van toepassing.

(3) Terwijl in Horizon 2020 de algemene 
doelstelling en prioriteiten van het 
kaderprogramma zijn vastgelegd en de 
hoofdlijnen van de specifieke 
doelstellingen en uit te voeren activiteiten 
zijn aangegeven, wordt in het specifieke 
programma per onderdeel een nadere 
omschrijving van die doelstellingen en 
activiteiten gegeven. De 
uitvoeringsbepalingen van Horizon 2020, 
waaronder begrepen de 
uitvoeringsbepalingen inzake ethische 
beginselen, zijn volledig op dit specifieke 
programma van toepassing. 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 eenieder toegankelijke 
versies worden verstrekt. Toegankelijke 
versies omvatten, maar beperken zich niet 
tot versies in groot schrift, braille, 
gemakkelijk te lezen tekst en in audio-, 
video- en elektronische vorm.

Or. en

Amendement 54
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Wil de EU zijn industriële leiderschap 
behouden en versterken, dan moeten 

(8) Wil de EU zijn industriële leiderschap 
behouden en versterken, dan moeten 
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private investeringen in O&O en innovatie 
dringend worden gestimuleerd, O&O en 
innovatie worden bevorderd waaraan een 
commerciële agenda ten grondslag ligt en 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën 
die toekomstige ondernemingen en 
economische groei zullen ondersteunen, 
worden versneld. Deel II "Industrieel 
leiderschap" moet investeringen in 
onderzoek en innovatie van topkwaliteit in 
ontsluitende technologieën en andere 
industriële technologieën ondersteunen, 
voor innovatieve ondernemingen en 
projecten de toegang tot risicokapitaal 
verbeteren en Uniebrede steun voor 
innovatie in kleine en middelgrote 
ondernemingen verlenen.

private investeringen in O&O en innovatie 
dringend worden gestimuleerd, O&O en 
innovatie worden bevorderd waaraan een 
commerciële agenda ten grondslag ligt en 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën 
die toekomstige ondernemingen en 
economische groei zullen ondersteunen, 
worden versneld. Deel II "Industrieel 
leiderschap" moet investeringen in 
onderzoek en innovatie van hoge kwaliteit
in ontsluitende technologieën en andere 
industriële technologieën ondersteunen, 
voor innovatieve ondernemingen en 
projecten de toegang tot risicokapitaal 
verbeteren en Uniebrede steun voor 
innovatie in kleine en middelgrote 
ondernemingen verlenen.

Or. en

Amendement 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Wil de EU zijn industriële leiderschap 
behouden en versterken, dan moeten 
private investeringen in O&O en innovatie 
dringend worden gestimuleerd, O&O en 
innovatie worden bevorderd waaraan een 
commerciële agenda ten grondslag ligt en 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën 
die toekomstige ondernemingen en 
economische groei zullen ondersteunen, 
worden versneld. Deel II "Industrieel 
leiderschap" moet investeringen in 
onderzoek en innovatie van topkwaliteit in 
ontsluitende technologieën en andere 
industriële technologieën ondersteunen, 
voor innovatieve ondernemingen en 
projecten de toegang tot risicokapitaal 
verbeteren en Uniebrede steun voor 
innovatie in kleine en middelgrote 

(8) Wil de EU zijn industriële leiderschap, 
met name op het gebied van de 
milieuvriendelijke industrie, behouden en 
versterken, dan moeten private 
investeringen in O&O en innovatie 
dringend worden gestimuleerd, O&O en 
innovatie worden bevorderd waaraan een 
commerciële agenda ten grondslag ligt en 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën 
die toekomstige ondernemingen en 
economische groei zullen ondersteunen, 
worden versneld. Deel II "Industrieel 
leiderschap" moet investeringen in 
onderzoek en innovatie van topkwaliteit in 
ontsluitende technologieën en andere 
industriële technologieën, met name 
milieuvriendelijke, ondersteunen, voor 
innovatieve ondernemingen en projecten 
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ondernemingen verlenen. de toegang tot risicokapitaal verbeteren en 
Uniebrede steun voor innovatie in kleine 
en middelgrote ondernemingen verlenen.

Or. lt

Amendement 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Deel III "Maatschappelijke 
uitdagingen" vergroot de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan het aanpakken 
van grote maatschappelijke uitdagingen 
door onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
van topkwaliteit te ondersteunen. Bij het 
uitvoeren van deze activiteiten moet een 
uitdagingsgerichte aanpak worden gevolgd 
waarbij middelen en kennis uit 
verschillende terreinen, technologieën en 
vakgebieden worden gebundeld. 
Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen is een belangrijk 
element in de aanpak van al deze 
uitdagingen. De activiteiten dienen het 
volledige scala aan onderzoek en innovatie 
te bestrijken, met de nadruk op 
innovatiegerelateerde activiteiten, zoals 
proef- en demonstratieprojecten en 
proefopstellingen, alsook ondersteuning 
voor overheidsopdrachten, voor 
normvoorbereidend onderzoek en 
normstelling en voor het bevorderen van de 
marktacceptatie van innovaties. De 
activiteiten dienen de bevoegdheden van de 
EU voor het vaststellen van sectoraal 
beleid rechtstreeks te ondersteunen. Alle 
uitdagingen moeten bijdragen tot de 
overkoepelende doelstelling duurzame 
ontwikkeling.

(11) Deel III "Maatschappelijke 
uitdagingen" vergroot de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan het aanpakken 
van grote maatschappelijke uitdagingen 
door onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
van topkwaliteit te ondersteunen. Bij het 
uitvoeren van deze activiteiten moet een 
uitdagingsgerichte aanpak worden gevolgd 
waarbij middelen en kennis uit 
verschillende terreinen, technologieën en 
vakgebieden worden gebundeld. 
Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen is een belangrijk 
element in de aanpak van al deze 
uitdagingen. De activiteiten dienen het 
volledige scala aan onderzoek en innovatie 
te bestrijken, met de nadruk op 
innovatiegerelateerde activiteiten, zoals 
proef- en demonstratieprojecten en 
proefopstellingen, alsook ondersteuning 
voor overheidsopdrachten, voor 
normvoorbereidend onderzoek en 
normstelling en voor het bevorderen van de 
marktacceptatie van innovaties. De 
activiteiten dienen de bevoegdheden van de 
EU voor het vaststellen van sectoraal 
beleid rechtstreeks te ondersteunen. Alle 
uitdagingen moeten bijdragen tot de 
overkoepelende doelstelling duurzame 
ontwikkeling en tot de ontwikkeling van 
een veilige, vernieuwingsgezinde 



PE492.557v01-00 6/50 AM\905948NL.doc

NL

samenleving.

Or. lt

Amendement 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het specifieke programma moet een 
aanvulling vormen op in de lidstaten 
uitgevoerde activiteiten en andere EU-
acties die nodig zijn in het kader van de 
algemene strategische inspanning voor de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie. 
Het programma dient met name acties aan 
te vullen op de beleidsterreinen cohesie, 
landbouw en plattelandsontwikkeling, 
onderwijs en beroepsopleiding, industrie, 
volksgezondheid, 
consumentenbescherming, 
werkgelegenheid en sociaal beleid, energie, 
vervoer, milieu, klimaat, veiligheid, 
mariene rijkdommen en visserij, 
ontwikkelingssamenwerking en uitbreiding 
en nabuurschapsbeleid.

(15) Het specifieke programma moet een 
aanvulling vormen op in de lidstaten 
uitgevoerde activiteiten en andere EU-
acties die nodig zijn in het kader van de 
algemene strategische inspanning voor de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie. 
Het programma dient met name acties aan 
te vullen op de beleidsterreinen cohesie, 
landbouw en plattelandsontwikkeling, 
onderwijs en beroepsopleiding, industrie, 
volksgezondheid, 
consumentenbescherming, 
werkgelegenheid en sociaal beleid, energie, 
vervoer, milieu, klimaat, veiligheid, 
mariene rijkdommen en visserij, 
ontwikkelingssamenwerking en uitbreiding 
en nabuurschapsbeleid. Bij het stimuleren 
van innovatie en onderzoek moeten 
synergieën tussen deze beleidsterreinen 
worden aangemoedigd, want de ervaring 
leert dat voor maatschappelijke 
vraagstukken soms alleen complexe, 
geïntegreerde oplossingen kunnen worden 
gevonden. 

Or. lt

Amendement 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter c – punt i (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) Kenniswetenschap en technologie. 
Biowetenschappen, gezondheid, aarde, 
milieu, natuurlijke hulpbronnen en 
voedselzekerheid;

Or. en

Amendement 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter c – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) Sociale, economische en 
menswetenschappen. Demografische 
uitdagingen, onderwijs, territoriale 
vraagstukken, governance, cultuur, 
digitale inhoud, menswetenschappen, 
cultureel erfgoed en abstracte 
kennisgebieden;

Or. en

Amendement 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) versterken van de kennisoverdracht 
vanuit onderzoek en innovatie naar alle 
onderwijsniveaus;

Or. en
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Amendement 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deel III ("Maatschappelijke 
uitdagingen") draagt bij aan de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen", die in 
artikel 5, lid 2, onder c), van Verordening 
(EU) nr. XX/2012 [Horizon 2020] is 
omschreven, door middel van acties op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling, demonstratie en innovatie, 
die bijdragen aan het verwezenlijk van de 
volgende specifieke doelstellingen:

3. Deel III ("Maatschappelijke 
uitdagingen") draagt bij aan de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen", die in 
artikel 5, lid 2, onder c), van Verordening 
(EU) nr. XX/2012 [Horizon 2020] is 
omschreven, door middel van acties op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling, demonstratie en innovatie 
alsmede de daarmee samenhangende 
sociaaleconomische vraagstukken, die 
bijdragen aan het verwezenlijk van de 
volgende specifieke doelstellingen:

Or. en

Amendement 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verbeteren van gezondheid en welzijn 
gedurende het hele leven;

(a) verbeteren van gezondheid en welzijn 
gedurende het hele leven en vinden van 
betere oplossingen om de autonomie van 
ouderen in stand te houden;

Or. en

Amendement 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een hulpbronefficiënte en 
klimaatbestendige economie en een 
duurzame grondstoffenbevoorrading tot 
stand brengen om tegemoet te komen aan 
de behoeften van een groeiende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
grenzen van de natuurlijke hulpbronnen 
van onze planeet;

(e) een hulpbronefficiënte en 
klimaatbestendige economie, de gevolgen 
van de klimaatverandering voor de 
verschuiving in de ecosysteemstructuur en 
een duurzame grondstoffenbevoorrading 
tot stand brengen om tegemoet te komen 
aan de behoeften van een groeiende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
grenzen van de natuurlijke hulpbronnen 
van onze planeet;

Or. en

Amendement 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) aanpassing aan de negatieve 
effecten van de klimaatverandering op de 
hydrologische cyclus, de vermindering 
van de biodiversiteit en het beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen;

Or. en

Amendement 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) een samenhangende interrelatie 
tussen stedelijke en landelijke gebieden 
bevorderen ter verbetering van de 
milieuduurzaamheid;
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Or. en

Amendement 66
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) onderzoeksbehoeften en –
prioriteiten met maatschappelijke 
relevantie identificeren via het opzetten 
van platforms voor een dialoog tussen het 
maatschappelijk middenveld en de 
onderzoekswereld, en zorgen voor de 
deelname van maatschappelijke 
organisaties aan de vaststelling, 
uitvoering en evaluatie van 
onderzoeksprogramma's van 
maatschappelijk belang;

Or. en

Amendement 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) de aanpassing van de maatschappij 
en haar instellingen bevorderen op grond 
van wetenschappelijke inzichten en 
innovatie, de demografische en 
klimaatveranderingen en andere 
belangrijke maatschappelijke 
ontwikkelingen.

Or. en
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Amendement 68
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) gebruikmaken van de 
verscheidenheid aan kennis in de 
samenleving en bijdragen aan sociale 
innovatie door middel van op participatie 
gerichte onderzoeksbenaderingen;

Or. en

Amendement 69
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [Horizon 
2020], bedragen de financiële middelen 
voor de uitvoering van het specifieke 
programma 86 198 miljoen euro.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het specifieke programma 
moeten in overeenstemming zijn met
artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [Horizon 2020].

Or. it

Amendement 70
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Van de in artikel 6, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [Horizon 
2020] genoemde bedragen voor deel I, II 
en III van het specifieke programma wordt 

3. Van de in artikel 3, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [Horizon 
2020] genoemde bedragen voor deel I, II 
en III van het specifieke programma wordt 
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maximaal 6 procent gebruikt voor de 
financiering van de administratieve 
uitgaven van de Commissie.

maximaal 3 procent gebruikt voor de 
financiering van de administratieve 
uitgaven van de Commissie.

Or. it

Motivering

De uitgaven voor administratie en beheer moeten laag worden gehouden, zodat meer geld 
kan worden toegewezen aan de activiteiten waarmee de in het kaderprogramma vermelde 
doelstellingen moeten worden gerealiseerd.

Amendement 71
Chris Davies

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De werkprogramma's voor de uitvoering 
van de delen I, II en III, in de zin van 
respectievelijk onder a), b) en c) van artikel 
2, lid 2, beschrijven de doelstellingen, 
verwachte resultaten, wijze van uitvoering 
en het totale bedrag dat voor de uitvoering 
is voorzien, met inbegrip van de omvang 
van eventuele klimaatgerelateerde 
uitgaven. Tevens bevatten zij een 
beschrijving van de acties die worden 
gefinancierd, een indicatie van het bedrag 
dat aan elke actie wordt toegewezen, een 
indicatief tijdschema voor de uitvoering, 
alsook een meerjarenaanpak en 
strategische oriëntatie voor de volgende 
uitvoeringsjaren. Verder bevatten de 
werkprogramma's de subsidieprioriteiten, 
de essentiële beoordelingscriteria voor 
subsidieaanvragen en de maximale 
medefinancieringspercentages. Zij bieden 
ruimte voor bottom-upbenaderingen 
waarbij doelstellingen op innovatieve wijze 
worden verwezenlijkt.

6. De werkprogramma's voor de uitvoering 
van de delen I, II en III, in de zin van 
respectievelijk onder a), b) en c) van artikel 
2, lid 2, beschrijven de doelstellingen, 
verwachte resultaten, wijze van uitvoering 
en het totale bedrag dat voor de uitvoering 
is voorzien, met inbegrip van de omvang 
van eventuele klimaatgerelateerde 
uitgaven. Tevens bevatten zij een 
beschrijving van de acties die worden 
gefinancierd, een indicatie van het bedrag 
dat aan elke actie wordt toegewezen, een 
indicatief tijdschema voor de uitvoering, 
alsook een meerjarenaanpak en 
strategische oriëntatie voor de volgende 
uitvoeringsjaren. Verder bevatten de 
werkprogramma's de subsidieprioriteiten, 
de essentiële beoordelingscriteria voor 
subsidieaanvragen en de maximale 
medefinancieringspercentages. Zij bieden 
ruimte voor strategische top-down- en 
bottom-upbenaderingen, al naar gelang 
het geval, waarbij doelstellingen op 
innovatieve wijze worden verwezenlijkt.

Or. en
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Motivering

Voor sommige onderzoeksgebieden is een bottom-upbenadering met losse coördinatie zeer 
geschikt, maar andere vereisen een strakke top-downcoördinatie waarin het grote geheel 
strategisch wordt benaderd. In Horizon 2020 wordt het accent sterker op systeembiologie en 
soortgelijke onderzoeksvelden gelegd en daarom moet worden voorzien in de mogelijkheid 
van een top-downbenadering.

Amendement 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De instrumenten voor het koppelen 
van onderzoek, innovatie en de 
structuurfondsen moeten worden 
toegepast via de programma's 
"Kennisregio's" en "Slimme 
specialisaties" en beide instrumenten 
moeten binnen de Europese 
onderzoeksruimte gelegen zijn om 
objectieve criteria op te stellen voor de 
"uitmuntendheidsladder".

Or. en

Amendement 73
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter wordt voor een eenmalig 
hernieuwbare termijn van vier jaar 
aangesteld door de Commissie na een 
selectieprocedure waarbij een beroep wordt 
gedaan op een specifiek 
rekruteringscomité. De selectieprocedure 
en de geselecteerde kandidaat worden 

De voorzitter wordt voor een eenmalig 
hernieuwbare termijn van vier jaar 
aangesteld door de Commissie na een 
selectieprocedure waarbij een beroep wordt 
gedaan op een specifiek 
rekruteringscomité. De selectieprocedure 
en de geselecteerde kandidaat worden 
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goedgekeurd door de Wetenschappelijke 
Raad.

goedgekeurd door de Wetenschappelijke 
Raad. Alvorens de procedure wordt 
afgerond, legt de Commissie een verslag 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad, die zich over de geselecteerde 
kandidaat kunnen uitspreken.  

Or. it

Motivering

De procedure voor de benoeming van de ECR-voorzitter moet transparanter verlopen. 

Amendement 74
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter zit de Wetenschappelijke 
Raad voor, geeft er leiding aan, onderhoudt 
de contacten van de raad met de specifieke 
uitvoeringsstructuur en vertegenwoordigt 
de raad in de wereld van de wetenschap.

De voorzitter zit de Wetenschappelijke 
Raad voor, geeft er leiding aan, onderhoudt 
de contacten van de raad met de specifieke 
uitvoeringsstructuur, legt aan de 
Commissie verantwoording af voor de 
activiteiten van de Raad en 
vertegenwoordigt de raad in de wereld van 
de wetenschap.

Or. it

Amendement 75
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Wetenschappelijke Raad is 
samengesteld uit wetenschappers, 
ingenieurs en geleerden met een zeer goede 
reputatie en de benodigde deskundigheid, 

1. De Wetenschappelijke Raad bestaat uit 
ten hoogste zes leden, gekozen uit 
wetenschappers, ingenieurs en geleerden 
met een zeer goede reputatie en de 
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die uiteenlopende onderzoeksgebieden 
afdekken en handelen op persoonlijke titel 
en onafhankelijk van externe belangen.

benodigde deskundigheid, die 
uiteenlopende onderzoeksgebieden 
afdekken en handelen op persoonlijke titel 
en onafhankelijk van externe belangen.

Or. it

Amendement 76
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden worden door de Commissie 
benoemd volgens een met de raad
overeengekomen onafhankelijke en 
transparante procedure, die raadpleging 
van de wetenschappelijke gemeenschap en 
een verslag aan het Europees Parlement en 
de Raad omvat.

De leden worden door de Commissie 
benoemd volgens een met het in artikel 6, 
lid 3, bedoelde rekruteringscomité
overeengekomen onafhankelijke en 
transparante procedure, die raadpleging 
van de wetenschappelijke gemeenschap,
het Europees Parlement en de Raad omvat.

Or. it

Motivering

De procedure voor de benoeming van de leden van de Wetenschappelijke Raad moet 
transparanter verlopen.

Amendement 77
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Besluit 2007/134/EG wordt 
ingetrokken.

Or. it
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Motivering

Met het oog op logische aansluiting op artikel 6, lid 1.

Amendement 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen zijn niet abstract, maar 
hebben een concrete territoriale dimensie. 
Op basis van een analyse van het belang 
van de aspecten creativiteit en innovatie, 
en van de sociaaleconomische effecten op 
de stedelijke problematiek, moet specifieke 
aandacht worden besteed aan de stedelijke 
en territoriale dimensie. 

Or. en

Amendement 79
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen die 
voor de specifieke doelstelling "Innovatie 
in het mkb" (specifiek mkb-instrument) 
zijn geformuleerd, toegepast voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en voor deel III "maatschappelijke 
uitdagingen". Deze geïntegreerde aanpak 
zal er naar verwachting toe leiden dat 
15 procent van de totale gecombineerde 
begroting voor deze onderdelen, naar het 

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen die 
voor de specifieke doelstelling "Innovatie 
in het mkb" (specifiek mkb-instrument) 
zijn geformuleerd, toegepast voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en voor deel III "maatschappelijke 
uitdagingen". Deze geïntegreerde aanpak 
zal ertoe leiden dat 30 procent van de 
totale gecombineerde begroting voor deze 
onderdelen, naar het mkb gaat.
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mkb gaat.

Or. it

Motivering

Om te bereiken dat de doelstelling "Leiderschap in ontsluitende en industriële technologieën" 
wordt gehaald, is het van strategisch belang dat het mkb veel sterker wordt gestimuleerd om 
aan het kaderprogramma deel te nemen dan de Commissie nu voorstelt.

Amendement 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 
toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 
communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie.

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 
toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 
communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties,
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie. Om de informatie 
toegankelijker te maken en een 
instrument te ontwikkelen dat alle door de 
onderzoekswereld gewenste informatie 
biedt, moet Cordis, mede gelet op de 
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noodzaak van transparantie, worden 
herzien en een duidelijker, flexibeler 
structuur krijgen.

Or. en

Amendement 81
Chris Davies

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast wordt een scala aan gerichte 
acties uitgevoerd waarbij ten aanzien van 
internationale samenwerking een 
strategische aanpak op basis van 
gemeenschappelijk belang en wederzijds 
voordeel wordt gehanteerd en coördinatie 
en synergie met activiteiten van lidstaten 
wordt bevorderd. Hiervoor is onder meer 
voorzien in een mechanisme voor het 
ondersteunen van gezamenlijke oproepen 
en in de mogelijkheid om programma's 
samen met derde landen of internationale 
organisaties te cofinancieren.

Daarnaast wordt een scala aan gerichte 
acties uitgevoerd waarbij ten aanzien van 
internationale samenwerking een 
strategische top-downaanpak op basis van 
gemeenschappelijk belang en wederzijds 
voordeel wordt gehanteerd en coördinatie 
en synergie met activiteiten van lidstaten 
wordt bevorderd. Hiervoor is onder meer 
voorzien in een mechanisme voor het 
ondersteunen van gezamenlijke oproepen 
en in de mogelijkheid om programma's 
samen met derde landen of internationale 
organisaties te cofinancieren.

Or. en

Motivering

Voor sommige onderzoeksgebieden is een bottom-upbenadering met losse coördinatie 
geschikt, maar andere vereisen een strakke top-downcoördinatie waarin het grote geheel 
strategisch wordt benaderd. In Horizon 2020 wordt het accent sterker op systeembiologie en 
soortgelijke onderzoeksvelden gelegd en daarom moet worden voorzien in de mogelijkheid 
van een top-downbenadering.

Amendement 82
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 3 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
instrumenten voor veiligheidsproeven die 
meer voorspellende waarde hebben en 
voor de mens relevant zijn, 
risicobeoordeling en 
gezondheidsonderzoek, geavanceerde 
materialen voor lichtgewichtvoertuigen en 
de ontwikkeling van op biomaterialen 
gebaseerde industriële processen en 
producten. Vandaar dat het ontstaan van 
krachtige synergieën wordt bevorderd 
tussen enerzijds maatschappelijke 
uitdagingen en anderzijds de ontwikkeling 
van generieke ontsluitende en industriële 
technologieën. Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en
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Amendement 83
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
genetische technologie op plantaardige 
basis, geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en
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Amendement 85
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, met 
inbegrip van maatschappelijke 
organisaties, volledig bij de formulering 
van relevante onderzoeksvragen en bij de 
uitvoering worden betrokken. Ook vraagt 
het in veel gevallen om acties waarbij 
financiële middelen worden gebundeld die 
zijn bestemd voor de ontwikkeling van 
ontsluitende en industriële technologieën 
en de aanpak van maatschappelijke 
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uitdagingen.

Or. en

Amendement 86
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 4 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zover zij voldoen aan de criteria 
kunnen onder Horizon 2020 nieuwe 
publiek-publieke en publiek-private 
partnerschappen worden aangegaan. Te 
denken valt aan partnerschappen inzake 
informatie- en communicatietechnologieën 
op het gebied van fotonica en robotica, 
inzake duurzame procesindustrieën, inzake 
op biomaterialen gebaseerde industrieën en 
inzake veiligheidstechnologieën voor 
bewaking van de zeegrenzen.

Voor zover zij voldoen aan de criteria 
kunnen onder Horizon 2020 nieuwe 
publiek-publieke en publiek-private 
partnerschappen worden aangegaan. Te 
denken valt aan partnerschappen inzake 
informatie- en communicatietechnologieën 
op het gebied van fotonica en robotica, 
inzake duurzame procesindustrieën, inzake 
op biomaterialen gebaseerde industrieën, 
inzake telegeneeskunde en apparatuur 
voor thuisbehandeling en inzake 
veiligheidstechnologieën voor bewaking 
van de zeegrenzen.

Or. sl

Amendement 87
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden van de wetenschappelijke raad 
worden vergoed voor de taken die zij 
verrichten door middel van een honorarium 
en, in voorkomend geval, de vergoeding 
van hun reis- en verblijfkosten.

De leden van de wetenschappelijke raad 
worden vergoed voor de taken die zij 
verrichten door middel van een honorarium 
en, in voorkomend geval, de vergoeding 
van 50% van hun naar behoren 
gedocumenteerde reis- en verblijfkosten.

Or. it
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Motivering

De vergoeding van reis- en verblijfkosten moet aan een maximum worden gebonden om 
misbruik en verkwisting van middelen te voorkomen.

Amendement 88
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC-voorzitter woont gedurende de 
aanstelling in Brussel woont en besteedt 
het grootste deel van zijn/haar tijd aan de 
ERC. Hij/zij ontvangt een beloning die 
overeenkomt met die van haar
topmanagement van de Commissie.

De ERC-voorzitter woont gedurende de 
aanstelling in Brussel. Hij/zij ontvangt een 
beloning die overeenkomt met die van het
topmanagement van de Commissie.

Or. it

Amendement 89
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Wetenschappelijke Raad kiest uit zijn 
leden drie vicevoorzitters, die de voorzitter 
bijstaan in zijn vertegenwoordiging en de 
organisatie van zijn werkzaamheden. Zij 
mogen ook de titel vicevoorzitter van de 
Europese Onderzoeksraad voeren.

De Wetenschappelijke Raad kiest uit zijn 
leden een vicevoorzitter, die de voorzitter 
bijstaat in zijn vertegenwoordiging en de 
organisatie van zijn werkzaamheden. De 
vicevoorzitter mag ook de titel 
vicevoorzitter van de Europese 
Onderzoeksraad voeren.

Or. it

Amendement 90
Oreste Rossi
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 1 – punt 1.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de drie vicevoorzitters wordt de 
nodige steun verleend om hen van 
passende administratieve bijstand te 
voorzien in hun thuisinstellingen.

Schrappen

Or. it

Motivering

Om verkwisting van middelen te voorkomen, moet administratief dubbel werk worden 
vermeden.

Amendement 91
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel I – punt 1.1 – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC-voorzitter en de leden van de 
Wetenschappelijke Raad wijden zich 
voltijds en uitsluitend aan de uitvoering 
van hun taken. 

Or. it

Motivering

Om de transparatie en onafhankelijkheid van de ERC te garanderen, moet duidelijk worden 
aangegeven op welke basis de leden van de raad hun beroepstaken moeten uitvoeren.

Amendement 92
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 1 – punt 1.2 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestuur van de ERC berust bij 
personeel dat daartoe ofwel wordt 
aangeworven of, indien nodig, wordt 
gedetacheerd vanuit EU-instellingen. Het 
zal alleen de werkelijke administratieve 
behoeften dekken die nodig zijn om de 
voor een effectief beheer vereiste stabiliteit 
en continuïteit te waarborgen.

Het bestuur van de ERC berust bij 
personeel dat reeds in dienst is van EU-
instellingen. Het zal alleen de werkelijke 
administratieve behoeften dekken die 
nodig zijn om de voor een effectief beheer 
vereiste stabiliteit en continuïteit te 
waarborgen.

Or. it

Motivering

Om verkwisting van middelen te voorkomen, moeten ambtenaren die al in dienst zijn van een 
EU-instelling, via rationaliseringsmaatregelen worden vrijgemaakt voor het bestuur van de 
ERC.

Amendement 93
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 1 – punt 1.3 – alinea 1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het regelmatig informeren van het 
programmacomité over de uitvoering van 
het programma.

– het regelmatig informeren van het 
programmacomité, het Europees 
Parlement en de Raad over de uitvoering 
van het programma.

Or. it

Motivering

Om de activiteiten van de ERC transparanter te maken en aan nauwer toezicht te 
onderwerpen.

Amendement 94
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel I – punt 2.3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vlaggenschipinitiatieven worden door 
de wetenschap aangestuurd, zijn 
grootschalig en multidisciplinair van aard 
en opgebouwd rond één overkoepelend 
visionair doel. Ze zijn erop gericht grote 
interdisciplinaire wetenschappelijke en 
technologische uitdagingen aan te pakken 
die samenwerking over de grenzen van 
disciplines, onderzoeksgemeenschappen en 
-programma's heen vereisen. De in het 
kader van deze initiatieven geboekte 
wetenschappelijke vooruitgang moet een 
sterke en brede basis voor toekomstige 
innovatie en economische toepassingen 
opleveren en van maatschappelijk nut zijn. 
Op grond van hun overkoepelende karakter 
en hun orde van grootte kunnen deze 
initiatieven alleen met vereende krachten 
en duurzame inspanningen (een looptijd 
van rond tien jaar) worden verwezenlijkt.

De vlaggenschipinitiatieven worden door 
de wetenschap aangestuurd, zijn 
grootschalig en multidisciplinair van aard 
en opgebouwd rond één overkoepelend 
visionair doel. Ze zijn erop gericht grote 
interdisciplinaire wetenschappelijke en 
technologische uitdagingen aan te pakken 
die samenwerking over de grenzen van 
disciplines, onderzoeksgemeenschappen en 
-programma's heen en vaak een 
paradigmaverschuiving in de 
onderzoeksbenadering vereisen. De in het 
kader van deze initiatieven geboekte 
wetenschappelijke vooruitgang moet een 
sterke en brede basis voor toekomstige 
innovatie en economische toepassingen 
opleveren en van maatschappelijk nut zijn. 
Op grond van hun overkoepelende karakter 
en hun orde van grootte kunnen deze 
initiatieven alleen met vereende krachten 
en duurzame inspanningen (een looptijd 
van rond tien jaar) worden verwezenlijkt.

Or. en

Amendement 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 en geavanceerde 
fabricagesystemen. Bij tal van innovatieve 
producten komen er, in de vorm van 
afzonderlijke of geïntegreerde onderdelen, 

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. Bij tal 
van innovatieve producten komen er, in de 
vorm van afzonderlijke of geïntegreerde 
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meerdere van deze technologieën aan te 
pas. Door de voordelen van 
sectoroverschrijdende ontsluitende 
technologieën te benutten zal het 
concurrentievermogen en de impact van 
producten kunnen worden verhoogd. 
Daarom zal gebruik worden gemaakt van 
de talrijke raakpunten tussen deze 
technologieën. Er zal specifieke steun 
worden verleend aan projecten voor de 
ontwikkeling van grotere 
proefproductielijnen en 
demonstratieprojecten.

onderdelen, meerdere van deze 
technologieën aan te pas. Elke technologie 
gaat gepaard met technologische 
innovatie, maar het gecumuleerde voordeel 
dat ontstaat door het combineren van een 
aantal ontsluitende technologieën, kan ook 
leiden tot een technologiesprong. Door de 
voordelen van sectoroverschrijdende 
ontsluitende technologieën te benutten zal 
het concurrentievermogen en de impact 
van producten kunnen worden verhoogd. 
Daarom zal gebruik worden gemaakt van 
de talrijke raakpunten tussen deze 
technologieën. Er zal specifieke steun 
worden verleend aan projecten voor de 
ontwikkeling van grotere 
proefproductielijnen en 
demonstratieprojecten.

Or. en

Amendement 96
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – alinea 9 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de verdere ontwikkeling en toepassing 
van instrumenten voor veiligheidsproeven 
die meer voorspellende waarde hebben en 
voor de mens relevant zijn, 
risicobeoordeling en 
gezondheidsonderzoek;

Or. en

Amendement 97
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1.1 – punt 1.1.1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is dat Europa aan kop blijft 
op het gebied van technologieën die 
betrekking hebben op ingebedde slimme 
componenten en systemen. Deze 
doelstelling omvat tevens micro-, nano- en 
biosystemen, organische elektronica, de 
integratie van slimme componenten en 
systemen in oppervlaktematerialen ("large 
area integration"), onderliggende 
technologieën voor het "internet van de 
dingen", met inbegrip van platforms ter 
ondersteuning van de levering van 
geavanceerde diensten, slimme 
geïntegreerde systemen en technieken 
betreffende systemen van systemen en 
complexe systemen.

De doelstelling is dat Europa aan kop blijft 
op het gebied van technologieën die 
betrekking hebben op ingebedde slimme 
componenten en systemen. Deze 
doelstelling omvat tevens micro-, nano- en 
biosystemen, instrumenten voor snelle in-
vitro-tests, mens-op-een-chip, virtuele 
organen en andere toepassingen van de 
computergesteunde systeembiologie, 
organische elektronica, de integratie van 
slimme componenten en systemen in 
oppervlaktematerialen ("large area 
integration"), onderliggende technologieën 
voor het "internet van de dingen", met 
inbegrip van platforms ter ondersteuning 
van de levering van geavanceerde diensten, 
slimme geïntegreerde systemen en 
technieken betreffende systemen van 
systemen en complexe systemen.

Or. en

Amendement 98
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1.4 – punt 1.4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om er de voorwaarden 
voor te scheppen dat de Europese industrie 
een toonaangevende rol blijft spelen op het 
gebied van innovatie, ook op de 
middellange en lange termijn. Hiertoe 
behoort de ontwikkeling van opkomende 
technologische gebieden zoals synthetische 
biologie, bio-informatica, systeembiologie 
en de benutting van mogelijkheden op de 
raakvlakken met andere ontsluitende 
technologieën zoals de nanotechnologie 
(bijv. bionanotechnologie) en ICT (bijv. 
bio-elektronica). Met betrekking tot deze 

De doelstelling is om er de voorwaarden 
voor te scheppen dat de Europese industrie 
een toonaangevende rol blijft spelen op het 
gebied van innovatie, ook op de 
middellange en lange termijn. Hiertoe 
behoort de ontwikkeling van opkomende 
technologische gebieden zoals synthetische 
biologie, bio-informatica, systeembiologie 
en de benutting van mogelijkheden op de 
raakvlakken met andere ontsluitende 
technologieën zoals de nanotechnologie 
(bijv. bionanotechnologie) en ICT (bijv. 
bio-elektronica). Met betrekking tot deze 
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en andere speerpunttechnologieën moeten 
passende maatregelen voor onderzoek en 
ontwikkeling worden genomen om een 
doeltreffende omzetting in en toepassing 
van nieuwe applicaties 
(toedieningssystemen voor 
geneesmiddelen, biosensoren, biochips, 
enz.) in de hand te werken.

en andere speerpunttechnologieën moeten 
passende maatregelen voor onderzoek en 
ontwikkeling worden genomen om een 
doeltreffende omzetting in en toepassing 
van nieuwe applicaties 
(toedieningssystemen voor 
geneesmiddelen, biosensoren, biochips, 
enz.) en instrumenten, zoals op menselijke 
biologie gebaseerde proef- en 
rekenmethoden om 
consumentenproducten veiliger te maken,  
in de hand te werken.

Or. en

Amendement 99
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1.4 – punt 1.4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om er de voorwaarden 
voor te scheppen dat de Europese industrie 
een toonaangevende rol blijft spelen op het 
gebied van innovatie, ook op de 
middellange en lange termijn. Hiertoe 
behoort de ontwikkeling van opkomende 
technologische gebieden zoals synthetische 
biologie, bio-informatica, systeembiologie 
en de benutting van mogelijkheden op de 
raakvlakken met andere ontsluitende 
technologieën zoals de nanotechnologie 
(bijv. bionanotechnologie) en ICT (bijv. 
bio-elektronica). Met betrekking tot deze 
en andere speerpunttechnologieën moeten 
passende maatregelen voor onderzoek en 
ontwikkeling worden genomen om een 
doeltreffende omzetting in en toepassing 
van nieuwe applicaties 
(toedieningssystemen voor 
geneesmiddelen, biosensoren, biochips, 
enz.) in de hand te werken.

De doelstelling is om er de voorwaarden 
voor te scheppen dat de Europese industrie 
een toonaangevende rol blijft spelen op het 
gebied van innovatie, ook op de 
middellange en lange termijn. Hiertoe 
behoort de ontwikkeling van opkomende 
technologische gebieden zoals synthetische 
biologie, bio-informatica, systeembiologie 
en de benutting van mogelijkheden op de 
raakvlakken met andere ontsluitende 
technologieën zoals de nanotechnologie 
(bijv. bionanotechnologie), ICT (bijv. bio-
elektronica) en biotechnologie op basis 
van planten en in de landbouw. Met 
betrekking tot deze en andere 
speerpunttechnologieën moeten passende 
maatregelen voor onderzoek en 
ontwikkeling worden genomen om een 
doeltreffende omzetting in en toepassing 
van nieuwe applicaties 
(toedieningssystemen voor 
geneesmiddelen, biosensoren, biochips, 
genetische technologie op plantaardige 
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basis, enz.) in de hand te werken.

Or. en

Amendement 100
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1.4 – punt 1.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is tweeledig: aan de ene 
kant wordt beoogd de Europese industrie 
(bijv. op het gebied van chemie, 
gezondheid, mijnbouw, energie, pulp en 
papier, textiel, zetmeel, 
voedselverwerking) in staat te stellen 
nieuwe producten en processen te 
ontwikkelen om in industriële en 
maatschappelijke behoeften te voorzien, en 
daarnaast concurrerende en verbeterde 
alternatieven op biotechnologische basis te 
ontwikkelen om bestaande producten en 
processen te vervangen: aan de andere kant 
is het oogmerk om het potentieel van de 
biotechnologie te benutten om vervuilende 
stoffen op te sporen, te bewaken, te 
voorkomen en te verwijderen. Hiertoe 
behoort onder meer onderzoek en innovatie 
op het gebied van ontwerp van 
enzymatische en metabolische processen, 
bioprocédés, geavanceerde 
fermentatieprocessen, up- en 
downstreamprocessen en het verkrijgen 
van inzicht in de dynamiek van microbiële 
gemeenschappen. Tevens valt hieronder de 
ontwikkeling van prototypes voor de 
beoordeling van de technisch-economische 
haalbaarheid van de ontwikkelde producten 
en processen.

De doelstelling is tweeledig: aan de ene 
kant wordt beoogd de Europese industrie 
(bijv. op het gebied van chemie, 
gezondheid, genetische technologie op 
plantaardige basis, mijnbouw, energie, 
pulp en papier, textiel, zetmeel, 
voedselverwerking) in staat te stellen 
nieuwe producten en processen te 
ontwikkelen om in industriële en 
maatschappelijke behoeften te voorzien, en 
daarnaast concurrerende en verbeterde 
alternatieven op biotechnologische basis te 
ontwikkelen om bestaande producten en 
processen te vervangen: aan de andere kant 
is het oogmerk om het potentieel van de 
biotechnologie te benutten om vervuilende 
stoffen op te sporen, te bewaken, te 
voorkomen en te verwijderen. Hiertoe 
behoort onder meer onderzoek en innovatie 
op het gebied van ontwerp van 
enzymatische en metabolische processen, 
bioprocédés, geavanceerde 
fermentatieprocessen, up- en 
downstreamprocessen en het verkrijgen 
van inzicht in de dynamiek van microbiële 
gemeenschappen. Tevens valt hieronder de 
ontwikkeling van prototypes voor de 
beoordeling van de technisch-economische 
haalbaarheid van de ontwikkelde producten 
en processen.

Or. en
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Amendement 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1.4 – punt 1.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is tweeledig: aan de ene 
kant wordt beoogd de Europese industrie 
(bijv. op het gebied van chemie, 
gezondheid, mijnbouw, energie, pulp en 
papier, textiel, zetmeel, 
voedselverwerking) in staat te stellen 
nieuwe producten en processen te 
ontwikkelen om in industriële en 
maatschappelijke behoeften te voorzien, en 
daarnaast concurrerende en verbeterde 
alternatieven op biotechnologische basis te 
ontwikkelen om bestaande producten en 
processen te vervangen: aan de andere 
kant is het oogmerk om het potentieel van 
de biotechnologie te benutten om 
vervuilende stoffen op te sporen, te 
bewaken, te voorkomen en te verwijderen. 
Hiertoe behoort onder meer onderzoek en 
innovatie op het gebied van ontwerp van 
enzymatische en metabolische processen, 
bioprocédés, geavanceerde 
fermentatieprocessen, up- en 
downstreamprocessen en het verkrijgen 
van inzicht in de dynamiek van microbiële 
gemeenschappen. Tevens valt hieronder de 
ontwikkeling van prototypes voor de 
beoordeling van de technisch-economische 
haalbaarheid van de ontwikkelde producten 
en processen.

De doelstelling is tweeledig: beoogd wordt
de Europese industrie (bijv. op het gebied 
van chemie, gezondheid, mijnbouw, 
energie, pulp en papier, textiel, zetmeel, 
gewasproductie en voedselverwerking) in 
staat te stellen nieuwe producten en 
processen te ontwikkelen om in 
agrarische, visserij-, industriële en 
maatschappelijke behoeften te voorzien, en 
daarnaast concurrerende en verbeterde 
alternatieven op biotechnologische basis te 
ontwikkelen om bestaande producten en 
processen te vervangen: verder is het 
oogmerk om het potentieel van de 
biotechnologie te benutten om vervuilende 
stoffen op te sporen, te bewaken, te 
voorkomen en te verwijderen. Hiertoe 
behoort onder meer onderzoek en innovatie 
op het gebied van ontwerp van 
enzymatische en metabolische processen, 
bioprocédés, geavanceerde 
fermentatieprocessen, up- en 
downstreamprocessen en het verkrijgen 
van inzicht in de dynamiek van microbiële 
gemeenschappen. Tevens valt hieronder de 
ontwikkeling van prototypes voor de 
beoordeling van de technisch-economische 
haalbaarheid van de ontwikkelde producten 
en processen.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de biotechnologie voor de gewasproductie wordt toegevoegd, evenals 
voor landbouw en aquacultuur.
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Amendement 102
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1.4 – punt 1.4.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. genomica, 
metagenomica, proteonomica, moleculaire 
instrumenten) die Europa in tal van 
economische sectoren een toonaangevende 
positie en concurrentievoordelen moeten 
verschaffen. Tot deze actielijn behoren 
aspecten als ondersteuning van de 
ontwikkeling van biohulpbronnen met 
geoptimaliseerde eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. diagnostische 
instrumenten, biologische agentia, 
biomedische apparatuur).

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. genomica, 
metagenomica, plantkunde, landbouw, 
proteonomica, moleculaire instrumenten) 
die Europa in tal van economische sectoren 
een toonaangevende positie en 
concurrentievoordelen moeten verschaffen. 
Tot deze actielijn behoren aspecten als 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
biohulpbronnen met geoptimaliseerde 
eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. diagnostische 
instrumenten, biologische agentia, 
biomedische apparatuur).

Or. en

Amendement 103
Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1.4 – punt 1.4.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. genomica, 
metagenomica, proteonomica, moleculaire 
instrumenten) die Europa in tal van 
economische sectoren een toonaangevende 

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. genomica, 
metagenomica, proteonomica, moleculaire 
instrumenten) die Europa in tal van 
economische sectoren een toonaangevende 
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positie en concurrentievoordelen moeten 
verschaffen. Tot deze actielijn behoren 
aspecten als ondersteuning van de 
ontwikkeling van biohulpbronnen met 
geoptimaliseerde eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. diagnostische 
instrumenten, biologische agentia, 
biomedische apparatuur).

positie en concurrentievoordelen moeten 
verschaffen. Tot deze actielijn behoren 
aspecten als ondersteuning van de 
ontwikkeling van biohulpbronnen met 
geoptimaliseerde eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. diagnostische 
instrumenten, biologische agentia, 
biomedische apparatuur). Prioritaire steun 
zal aan nieuwe diagnosemethoden worden 
toegekend wanneer een preventiemethode 
of diagnose voor de patiënt in kwestie al 
bestaat of waarschijnlijk zal worden 
ontwikkeld. 

Or. de

Amendement 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1.4 – punt 1.4.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. genomica, 
metagenomica, proteonomica, moleculaire 
instrumenten) die Europa in tal van 
economische sectoren een toonaangevende 
positie en concurrentievoordelen moeten 
verschaffen. Tot deze actielijn behoren 
aspecten als ondersteuning van de 
ontwikkeling van biohulpbronnen met 
geoptimaliseerde eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. systeembiologie, 
genomica, metagenomica, proteonomica, 
fenomica, moleculaire instrumenten) die 
Europa in tal van economische sectoren 
een toonaangevende positie en 
concurrentievoordelen moeten verschaffen. 
Tot deze actielijn behoren aspecten als 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
biohulpbronnen met geoptimaliseerde 
eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
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mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. diagnostische 
instrumenten, biologische agentia, 
biomedische apparatuur).

analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. 
geneesmiddelendiagnostiek, biologische 
agentia, biomedische apparatuur, 
gezondere planten en dieren voor een 
gezondere voeding).

Or. en

Amendement 105
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1.5 – punt 1.5.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vermindering van het energieverbruik en 
de CO2-uitstoot door de ontwikkeling en 
toepassing van duurzame bouwtechnieken, 
de invoering en markttoepassing van 
maatregelen voor een breder gebruik van 
energie-efficiënte systemen en materialen 
in nieuwe en gerenoveerde gebouwen. 
Levenscyclusanalyses en "ontwerp-bouw-
exploitatie"-benaderingen zijn van 
essentieel belang om in Europa de 
uitdaging van de overgang naar bijna-
energieneutrale gebouwen tegen 2020 te 
kunnen aanpakken en voor energie-
efficiënte stadsverwarming te zorgen in 
samenwerking met de belanghebbenden in 
ruimere zin.

Verhoging van de energie-efficiëntie en 
vermindering van de CO2-uitstoot door de 
ontwikkeling en toepassing van duurzame 
bouwtechnieken, de invoering en 
markttoepassing van maatregelen voor een 
breder gebruik van energie-efficiënte 
systemen en materialen in nieuwe en 
gerenoveerde gebouwen. 
Levenscyclusanalyses en "ontwerp-bouw-
exploitatie"-benaderingen zijn van 
essentieel belang om in Europa de 
uitdaging van de overgang naar bijna-
energieneutrale gebouwen tegen 2020 te 
kunnen aanpakken en voor energie-
efficiënte stadsverwarming te zorgen in 
samenwerking met de belanghebbenden in 
ruimere zin.

Or. it

Amendement 106
Oreste Rossi
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1.5 – punt 1.5.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergroting van het concurrentievermogen 
van verwerkende industrieën (bijv. op het 
gebied van chemie, pulp en papier, glas, 
non-ferrometalen en staal) door een 
drastische verhoging van de hulpbronnen-
en energie-efficiëntie en de vermindering 
van schadelijke milieugevolgen van 
dergelijke industriële activiteiten. Hierbij 
gaat de aandacht vooral uit naar de 
ontwikkeling en beproeving van 
ontsluitende technologieën voor 
innovatieve stoffen en materialen en 
technologische oplossingen voor 
koolstofarme producten en minder energie-
intensieve processen en diensten in de 
gehele waardeketen, alsook naar de 
toepassing van zeer koolstofarme 
productietechnologieën en -technieken om 
specifieke doelstellingen met betrekking 
tot de verlaging van broeikasgasemissies te
kunnen halen.

Vergroting van het concurrentievermogen 
van verwerkende industrieën (bijv. op het 
gebied van chemie, pulp en papier, glas, 
non-ferrometalen en staal) door tegen 
betaalbare kosten de hulpbronnen- en 
energie-efficiëntie drastisch te verhogen
en de schadelijke milieugevolgen van 
dergelijke industriële activiteiten te 
verminderen. Hierbij gaat de aandacht 
vooral uit naar de ontwikkeling en 
beproeving van ontsluitende technologieën 
voor innovatieve stoffen en materialen en 
technologische oplossingen voor 
koolstofarme producten en minder energie-
intensieve processen en diensten in de 
gehele waardeketen, alsook naar de 
toepassing van zeer koolstofarme 
productietechnologieën en -technieken om 
specifieke doelstellingen met betrekking 
tot de verlaging van broeikasgasemissies te 
kunnen halen.

Or. it

Amendement 107
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1.5 – punt 1.5.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergroting van het concurrentievermogen 
van verwerkende industrieën (bijv. op het 
gebied van chemie, pulp en papier, glas, 
non-ferrometalen en staal) door een 
drastische verhoging van de hulpbronnen-
en energie-efficiëntie en de vermindering 
van schadelijke milieugevolgen van 
dergelijke industriële activiteiten. Hierbij 
gaat de aandacht vooral uit naar de 

Vergroting van het concurrentievermogen 
van verwerkende industrieën (bijv. op het 
gebied van chemie, pulp en papier, bouw, 
glas, non-ferrometalen en staal) door een 
drastische verhoging van de hulpbronnen-
en energie-efficiëntie en de vermindering 
van schadelijke milieugevolgen van 
dergelijke industriële activiteiten. Hierbij 
gaat de aandacht vooral uit naar de 
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ontwikkeling en beproeving van 
ontsluitende technologieën voor 
innovatieve stoffen en materialen en 
technologische oplossingen voor 
koolstofarme producten en minder energie-
intensieve processen en diensten in de 
gehele waardeketen, alsook naar de 
toepassing van zeer koolstofarme 
productietechnologieën en -technieken om 
specifieke doelstellingen met betrekking 
tot de verlaging van broeikasgasemissies te 
kunnen halen.

ontwikkeling en beproeving van 
ontsluitende technologieën voor 
innovatieve stoffen en materialen en 
technologische oplossingen voor 
koolstofarme producten en minder energie-
intensieve processen en diensten in de 
gehele waardeketen, alsook naar de 
toepassing van zeer koolstofarme 
productietechnologieën en -technieken om 
specifieke doelstellingen met betrekking 
tot de verlaging van broeikasgasemissies te 
kunnen halen.

Or. en

Amendement 108
Richard Seeber

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel II – punt 1.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5 bis. Eco-innovatie
1.5.1 Specifieke doelstelling van eco-
innovatie
De specifieke doelstelling van eco-
innovatie is het bevorderen van een 
innovatieve Europese industrie en 
innovatiegemeenschap die zich richt op 
nieuwe producten, procédés 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 
verantwoorder gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen te realiseren.
1.5.2 Achtergrond en de meerwaarde voor 
de Unie
Industrieel leiderschap op het gebied van 
eco-innovatie zal leiden tot betere 
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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 grotere 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.
1.5.3 Grote lijnen van de activiteiten
Onder eco-innovatie wordt elke vorm van 
innovatie verstaan die resulteert in of 
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 
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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.

Or. en

Amendement 109
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2. Eigenvermogensfaciliteit (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 110
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De faciliteit zal ook groei- en 
uitbreidingsinvesteringen kunnen doen in 
samenhang met de in verband met de 

De faciliteit zal ook groei- en 
uitbreidingsinvesteringen kunnen doen in 
samenhang met de in verband met de 
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schuldenfaciliteit voor groei (EFG) in het 
kader van het programma voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb (met inbegrip van investeringen in 
fondsen van fondsen met een breed 
beleggerspubliek, waaronder particuliere 
instellingen en strategische beleggers en 
nationale publiekrechtelijke en 
semipubliekrechtelijke financiële 
instellingen).  In het laatste geval mag de 
investering uit de eigenvermogensfaciliteit 
van Horizon 2020 niet meer dan 20% van 
de totale investeringen door de EU 
bedragen, behalve bij meerfasige 
beleggingsfondsen waarbij financiering uit 
het EFG en de eigenvermogensfaciliteit 
voor O&O&I verstrekt wordt op een pro 
rata basis, naargelang het 
investeringsbeleid van het Fonds. Zoals de 
EFG, vermijdt de eigenvermogensfaciliteit 
"buy-out"- of vervangingskapitaal voor de 
ontmanteling van een overgenomen 
onderneming. De Commissie kan besluiten 
de drempel van 20% te wijzigen in het licht 
van wijzigende marktomstandigheden.

schuldenfaciliteit voor groei (EFG) in het 
kader van het programma voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb (met inbegrip van investeringen in 
fondsen van fondsen met een breed 
beleggerspubliek, waaronder particuliere 
instellingen en strategische beleggers en 
nationale publiekrechtelijke en 
semipubliekrechtelijke financiële 
instellingen).  In het laatste geval mag de 
investering uit de eigenvermogensfaciliteit 
van Horizon 2020 niet meer dan 30% van 
de totale investeringen door de EU 
bedragen, behalve bij meerfasige 
beleggingsfondsen waarbij financiering uit 
het EFG en de eigenvermogensfaciliteit 
voor O&O&I verstrekt wordt op een pro 
rata basis, naargelang het 
investeringsbeleid van het Fonds. Zoals de 
EFG, vermijdt de eigenvermogensfaciliteit 
"buy-out"- of vervangingskapitaal voor de 
ontmanteling van een overgenomen 
onderneming. De Commissie kan besluiten 
de drempel van 30% te wijzigen in het licht 
van wijzigende marktomstandigheden.

Or. it

Amendement 111
Edite Estrela

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door een doeltreffende bevordering van 
gezondheid, die op degelijk feitenmateriaal 
stoelt, kunnen ziekten worden voorkomen, 
kan voor meer welzijn worden gezorgd en 
kunnen kosten worden bespaard. 
Gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van inzicht in de determinanten 
van gezondheid, doeltreffende preventieve 
instrumenten, zoals vaccins, doeltreffende 

Door een doeltreffende bevordering van 
gezondheid, die op degelijk feitenmateriaal 
stoelt, kunnen ziekten worden voorkomen, 
kan voor meer welzijn worden gezorgd, 
kunnen handicaps, afhankelijkheid en 
sociale uitsluiting worden verminderd en 
kunnen kosten worden bespaard. 
Gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van inzicht in de determinanten 
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gezondheidscontrole, ziektebewaking en 
voorzorgsmaatregelen en effectieve 
screeningprogramma's.

van gezondheid, doeltreffende preventieve 
instrumenten, zoals vaccins, doeltreffende 
gezondheidscontrole, ziektebewaking en 
voorzorgsmaatregelen en effectieve 
screeningprogramma's.

Or. en

Amendement 112
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door een doeltreffende bevordering van 
gezondheid, die op degelijk feitenmateriaal 
stoelt, kunnen ziekten worden voorkomen, 
kan voor meer welzijn worden gezorgd en 
kunnen kosten worden bespaard. 
Gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van inzicht in de determinanten
van gezondheid, doeltreffende preventieve 
instrumenten, zoals vaccins, doeltreffende 
gezondheidscontrole, ziektebewaking en 
voorzorgsmaatregelen en effectieve 
screeningprogramma's.

Door een doeltreffende bevordering van 
gezondheid, die op degelijk feitenmateriaal 
stoelt, kunnen ziekten worden voorkomen, 
kan voor meer welzijn worden gezorgd en 
kunnen kosten worden bespaard. 
Gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van inzicht in de determinanten 
van gezondheid op moleculair niveau, 
doeltreffende preventieve instrumenten, 
zoals vaccins, doeltreffende 
gezondheidscontrole, ziektebewaking en 
voorzorgsmaatregelen en effectieve 
screeningprogramma's.

Or. en

Amendement 113
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door een doeltreffende bevordering van 
gezondheid, die op degelijk feitenmateriaal 
stoelt, kunnen ziekten worden voorkomen, 

Door een doeltreffende bevordering van 
gezondheid, die op degelijk feitenmateriaal 
stoelt, kunnen ziekten worden voorkomen, 
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kan voor meer welzijn worden gezorgd en 
kunnen kosten worden bespaard. 
Gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van inzicht in de determinanten 
van gezondheid, doeltreffende preventieve 
instrumenten, zoals vaccins, doeltreffende 
gezondheidscontrole, ziektebewaking en 
voorzorgsmaatregelen en effectieve 
screeningprogramma's.

kan voor meer welzijn worden gezorgd en 
kunnen kosten worden bespaard. 
Gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van inzicht in de determinanten 
van gezondheid, onderzoek naar primaire 
en secundaire preventie, doeltreffende 
preventieve instrumenten, zoals vaccins, 
doeltreffende gezondheidscontrole, 
ziektebewaking en voorzorgsmaatregelen 
en effectieve screeningprogramma's.

Or. en

Amendement 114
Christel Schaldemose

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door een doeltreffende bevordering van 
gezondheid, die op degelijk feitenmateriaal 
stoelt, kunnen ziekten worden voorkomen, 
kan voor meer welzijn worden gezorgd en 
kunnen kosten worden bespaard. 
Gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van inzicht in de determinanten 
van gezondheid, doeltreffende preventieve 
instrumenten, zoals vaccins, doeltreffende 
gezondheidscontrole, ziektebewaking en 
voorzorgsmaatregelen en effectieve 
screeningprogramma's.

Door een doeltreffende bevordering van 
gezondheid, die op degelijk feitenmateriaal 
stoelt, kunnen ziekten worden voorkomen, 
kan voor meer welzijn worden gezorgd en 
kunnen kosten worden bespaard. Het 
bevorderen van de gezondheid en het 
voorkomen van ziekten zijn ook 
afhankelijk van een goed inzicht in de 
gezondheidsdeterminanten, inclusief 
zwaarlijvigheid, een van de 
hoofdoorzaken van vele chronische 
ziekten, van effectieve preventie-
instrumenten, zoals vaccins, van effectieve 
gezondheids- en ziektebewaking en 
paraatheid, en van effectieve 
controleprogramma's.

Or. da

Amendement 115
Alda Sousa
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Succesvolle inspanningen ter voorkoming, 
beheersing, behandeling en genezing van 
ziekten, handicaps en functionele 
beperkingen berusten op fundamentele 
inzichten in de oorzaken, het verloop en 
het effect ervan en in de factoren die ten 
grondslag liggen aan een goede gezondheid 
en welzijn. Een doeltreffende uitwisseling 
van gegevens en de koppeling van deze 
gegevens aan onder realistische 
omstandigheden uitgevoerde grootschalige 
cohortstudies is eveneens van essentieel 
belang, net als de vertaling van de 
onderzoeksbevindingen in klinische 
toepassingen, met name door middel van 
de uitvoering van klinische proeven.

Succesvolle inspanningen ter voorkoming, 
diagnosticering, beheersing, behandeling 
en genezing van ziekten, handicaps en 
functionele beperkingen berusten op 
fundamentele inzichten in de oorzaken, het 
verloop en het effect ervan en in de 
factoren die ten grondslag liggen aan een 
goede gezondheid en welzijn. Een 
doeltreffende verzameling en uitwisseling 
van gegevens en de koppeling van deze 
gegevens aan onder realistische 
omstandigheden uitgevoerde grootschalige 
cohortstudies is eveneens van essentieel 
belang, net als de tijdige vertaling van de 
onderzoeksbevindingen in klinische 
toepassingen, met name door middel van 
de uitvoering van klinische proeven en via 
steun voor medisch onderzoek dat zich 
richt op de ziektefase na de diagnose, en 
voor translationeel onderzoek.

Or. pt

Amendement 116
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Succesvolle inspanningen ter voorkoming, 
beheersing, behandeling en genezing van 
ziekten, handicaps en functionele 
beperkingen berusten op fundamentele 
inzichten in de oorzaken, het verloop en 
het effect ervan en in de factoren die ten 
grondslag liggen aan een goede gezondheid 
en welzijn. Een doeltreffende uitwisseling 
van gegevens en de koppeling van deze 
gegevens aan onder realistische 

Succesvolle inspanningen ter voorkoming, 
beheersing, behandeling en genezing van 
ziekten, handicaps en functionele 
beperkingen berusten op fundamentele 
inzichten in de oorzaken, het verloop (bijv. 
moleculaire banen) en het effect ervan en 
in de factoren die ten grondslag liggen aan 
een goede gezondheid en welzijn. Een 
doeltreffende uitwisseling van gegevens en 
de koppeling van deze gegevens aan onder 
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omstandigheden uitgevoerde grootschalige 
cohortstudies is eveneens van essentieel 
belang, net als de vertaling van de 
onderzoeksbevindingen in klinische 
toepassingen, met name door middel van 
de uitvoering van klinische proeven.

realistische omstandigheden uitgevoerde 
grootschalige cohortstudies is eveneens 
van essentieel belang, net als de vertaling 
van de onderzoeksbevindingen in klinische 
toepassingen, met name door middel van 
de uitvoering van klinische proeven.

Or. en

Amendement 117
Christel Schaldemose

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Succesvolle inspanningen ter voorkoming, 
beheersing, behandeling en genezing van 
ziekten, handicaps en functionele 
beperkingen berusten op fundamentele 
inzichten in de oorzaken, het verloop en 
het effect ervan en in de factoren die ten 
grondslag liggen aan een goede gezondheid 
en welzijn. Een doeltreffende uitwisseling 
van gegevens en de koppeling van deze 
gegevens aan onder realistische 
omstandigheden uitgevoerde grootschalige 
cohortstudies is eveneens van essentieel 
belang, net als de vertaling van de 
onderzoeksbevindingen in klinische 
toepassingen, met name door middel van 
de uitvoering van klinische proeven.

Succesvolle inspanningen ter voorkoming, 
beheersing, behandeling en genezing van 
ziekten, handicaps en functionele 
beperkingen berusten op fundamentele 
inzichten in de oorzaken, het verloop en 
het effect ervan en in de factoren die ten 
grondslag liggen aan een goede gezondheid 
en welzijn. Een doeltreffende uitwisseling 
van gegevens, een gestandaardiseerde 
gegevensverwerking en de koppeling van 
deze gegevens aan onder realistische 
omstandigheden uitgevoerde grootschalige 
cohortstudies zijn eveneens van essentieel 
belang, net als de vertaling van de 
onderzoeksbevindingen in klinische 
toepassingen, met name door middel van 
de uitvoering van klinische proeven.

Or. da

Amendement 118
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leemten in het onderzoek op het gebied 
van besmettelijke, armoede-gerelateerde, 
zeldzame en verwaarloosde ziekten 
moeten worden aangepakt door middel 
van onderzoek en innovatie.

Or. en

Amendement 119
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leemten in het onderzoek op het gebied 
van besmettelijke, armoede-gerelateerde 
en verwaarloosde ziekten moeten worden 
aangepakt door middel van onderzoek en 
innovatie op basis van 
patiëntenbehoeften. Door ondersteuning 
van innovatieve, wereldwijde 
partnerschappen voor de ontwikkeling 
van instrumenten voor preventie, 
diagnose, behandeling en 
telegeneeskunde kan topwetenschap 
worden versneld en kan de Unie haar 
mondiale verplichtingen nakomen.

Or. sl

Amendement 120
Edite Estrela

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toenemende lasten van ziekten en De toenemende lasten van ziekten en 



AM\905948NL.doc 45/50 PE492.557v01-00

NL

handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.

handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale, economische en mentale welzijn.

Or. en

Amendement 121
Zofija Mazej Kukovič

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van 
de besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op een snellere
besluitvorming en bewustmaking met 
betrekking tot ziektepreventie en 
-behandeling, het aanwijzen van beste 
praktijken en ondersteuning van de 
verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
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organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.

invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.

Or. sl

Amendement 122
Edite Estrela

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een beter inzicht in de determinanten van 
gezondheid is noodzakelijk om de nodige 
wetenschappelijk gegevens te kunnen 
vergaren voor een doeltreffende 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie 
en is ook een voorwaarde voor de 
ontwikkeling van gedetailleerde 
gezondheids- en welzijnsindicatoren in de 
Unie. Uit dit oogpunt worden milieu-, 
gedrags- (waaronder levenswijze), 
sociaaleconomische en genetische factoren 
in de ruimste zin onderzocht. De hiertoe 
gevolgde benaderingen omvatten onder 
meer cohortstudies en de koppeling 
daarvan aan gegevens die zijn verkregen 
door onderzoek op het gebied van "-omics" 
en andere methoden.

Een beter inzicht in de determinanten van 
gezondheid is noodzakelijk om de nodige 
wetenschappelijk gegevens te kunnen 
vergaren voor een doeltreffende 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie 
en is ook een voorwaarde voor de 
ontwikkeling van gedetailleerde 
gezondheids- en welzijnsindicatoren in de 
Unie. Uit dit oogpunt worden milieu-, 
gedrags- (waaronder levenswijze), 
sociaaleconomische (waaronder 
beroepsrisico's) en genetische factoren in 
de ruimste zin onderzocht. De hiertoe 
gevolgde benaderingen omvatten onder 
meer cohortstudies en de koppeling 
daarvan aan gegevens die zijn verkregen 
door onderzoek op het gebied van "-omics" 
en andere methoden.

Or. en

Amendement 123
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een beter inzicht in de determinanten van 
gezondheid is noodzakelijk om de nodige 
wetenschappelijk gegevens te kunnen 
vergaren voor een doeltreffende 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie 
en is ook een voorwaarde voor de 
ontwikkeling van gedetailleerde 
gezondheids- en welzijnsindicatoren in de 
Unie. Uit dit oogpunt worden milieu-, 
gedrags- (waaronder levenswijze),
sociaaleconomische en genetische factoren 
in de ruimste zin onderzocht. De hiertoe 
gevolgde benaderingen omvatten onder 
meer cohortstudies en de koppeling 
daarvan aan gegevens die zijn verkregen 
door onderzoek op het gebied van "-omics" 
en andere methoden.

Een beter inzicht in de determinanten van 
gezondheid is noodzakelijk om de nodige 
wetenschappelijk gegevens te kunnen 
vergaren voor een doeltreffende 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie 
en is ook een voorwaarde voor de 
ontwikkeling van gedetailleerde 
gezondheids- en welzijnsindicatoren in de 
Unie. Uit dit oogpunt worden milieu-, 
gedrags- (waaronder levenswijze), 
sociaaleconomische en genetische factoren 
in de ruimste zin onderzocht, samen met 
de korte- en langetermijneffecten en 
-voordelen van de hierop gerichte 
maatregelen op het gebied van de 
volksgezondheid.  De hiertoe gevolgde 
benaderingen omvatten onder meer 
cohortstudies en de koppeling daarvan aan 
gegevens die zijn verkregen door 
onderzoek op het gebied van "-omics" en 
andere methoden.

Or. en

Amendement 124
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name zijn voor een beter begrip van 
het milieu als determinant van gezondheid 
geïntegreerde moleculair-biologische, 
epidemiologische en toxicologische 
benaderingen nodig om de invloed van het 
milieu op de gezondheid te kunnen 
onderzoeken. Hiertoe behoren onder meer 
onderzoek naar het gedrag van 
chemicaliën, de gecombineerde 
blootstelling aan milieuvervuilende stoffen 
en andere milieu- en klimaatgerelateerde 

Met name zijn voor een beter begrip van 
het milieu als determinant van gezondheid 
geïntegreerd en voor de mens relevant 
gezondheidsonderzoek, veiligheidsproeven 
en risicobeoordeling (om uiteindelijk 
dierproeven te vervangen), moleculair-
biologische, epidemiologische en 
toxicologische benaderingen nodig om de 
invloed van het milieu op de gezondheid te 
kunnen onderzoeken en licht te werpen op 
de verspreidingswegen van menselijke 
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stressfactoren, geïntegreerde 
toxicologische toetsen en alternatieven 
voor dierproeven. Er zijn op het gebied van 
blootstellingsevaluaties innovatieve 
benaderingen nodig die gebruik maken van 
biomarkers van de nieuwe generatie op 
basis van "-omics" en epigenetica, 
menselijke biomonitoring, persoonlijke 
blootstellingsevaluaties en -modellen, om 
inzicht te krijgen in gecombineerde, 
cumulatieve en opkomende blootstellingen, 
waarbij sociaaleconomische en 
gedragsfactoren worden geïntegreerd. Er 
zal steun worden verleend voor de 
integratie van milieugegevens via 
geavanceerde informatiesystemen.

ziekten en toxiciteit. Hiertoe behoren onder 
meer onderzoek naar het gedrag van 
chemicaliën, de gecombineerde 
blootstelling aan milieuvervuilende stoffen 
en andere milieu- en klimaatgerelateerde 
stressfactoren, geïntegreerde 
toxicologische toetsen en alternatieven 
voor dierproeven. Er zijn op het gebied van 
blootstellingsevaluaties innovatieve 
benaderingen nodig die gebruik maken van 
voor de mens relevante biomarkers van de 
nieuwe generatie op basis van "-omics" en 
epigenetica, menselijke biomonitoring, 
persoonlijke blootstellingsevaluaties en -
modellen, om inzicht te krijgen in 
gecombineerde, cumulatieve en 
opkomende blootstellingen, waarbij 
sociaaleconomische en gedragsfactoren 
worden geïntegreerd. Er zal steun worden 
verleend voor de integratie van 
milieugegevens via geavanceerde 
informatiesystemen.

Or. en

Amendement 125
Christel Schaldemose

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name zijn voor een beter begrip van 
het milieu als determinant van gezondheid 
geïntegreerde moleculair-biologische, 
epidemiologische en toxicologische 
benaderingen nodig om de invloed van het 
milieu op de gezondheid te kunnen 
onderzoeken. Hiertoe behoren onder meer 
onderzoek naar het gedrag van 
chemicaliën, de gecombineerde 
blootstelling aan milieuvervuilende stoffen 
en andere milieu- en klimaatgerelateerde 
stressfactoren, geïntegreerde 
toxicologische toetsen en alternatieven 

Met name zijn voor een beter begrip van 
het milieu als determinant van gezondheid 
geïntegreerde moleculair-biologische, 
epidemiologische en toxicologische 
benaderingen nodig om de invloed van het
milieu op de gezondheid te kunnen 
onderzoeken. Hiertoe behoren onder meer 
onderzoek naar hormoonontregelende 
stoffen die in consumentenproducten en 
levensmiddelen worden gebruikt, het 
gedrag van chemicaliën, de gecombineerde 
blootstelling aan milieuvervuilende stoffen 
en andere milieu- en klimaatgerelateerde 
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voor dierproeven. Er zijn op het gebied van 
blootstellingsevaluaties innovatieve 
benaderingen nodig die gebruik maken van 
biomarkers van de nieuwe generatie op 
basis van "-omics" en epigenetica, 
menselijke biomonitoring, persoonlijke 
blootstellingsevaluaties en -modellen, om 
inzicht te krijgen in gecombineerde, 
cumulatieve en opkomende blootstellingen, 
waarbij sociaaleconomische en 
gedragsfactoren worden geïntegreerd. Er 
zal steun worden verleend voor de 
integratie van milieugegevens via 
geavanceerde informatiesystemen.

stressfactoren, geïntegreerde 
toxicologische toetsen en alternatieven 
voor dierproeven. Er zijn op het gebied van 
blootstellingsevaluaties innovatieve 
benaderingen nodig die gebruik maken van 
biomarkers van de nieuwe generatie op 
basis van "-omics" en epigenetica, 
menselijke biomonitoring, persoonlijke 
blootstellingsevaluaties en -modellen, om 
inzicht te krijgen in gecombineerde, 
cumulatieve en opkomende blootstellingen, 
waarbij sociaaleconomische en 
gedragsfactoren worden geïntegreerd. Er 
zal steun worden verleend voor de 
integratie van milieugegevens via 
geavanceerde informatiesystemen.

Or. da

Amendement 126
Edite Estrela

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op deze wijze kunnen bestaande en 
geplande beleidsmaatregelen en 
programma's worden geëvalueerd en kan 
beleidsondersteuning worden verleend. 
Tevens kunnen betere gedragsinterventies 
en preventie- en voorlichtingsprogramma's 
worden ontwikkeld, onder meer met 
betrekking tot gezondheidsvaardigheden 
inzake voeding, inenting en andere 
ingrepen in het kader van primaire 
gezondheidszorg.

Op deze wijze kunnen bestaande en 
geplande beleidsmaatregelen en 
programma's worden geëvalueerd en kan 
beleidsondersteuning worden verleend. 
Tevens kunnen betere gedragsinterventies 
en preventie- en voorlichtingsprogramma's 
worden ontwikkeld, onder meer met 
betrekking tot gezondheidsvaardigheden 
inzake voeding, inenting en andere 
ingrepen in het kader van primaire 
gezondheidszorg. Evenzo kan in alle 
beleidsmaatregelen (bijv. ten aanzien van 
het milieu en de werkplek) het 
gezondheidsaspect worden uitgewerkt om 
de risicofactoren tot een minimum te 
beperken.

Or. en



PE492.557v01-00 50/50 AM\905948NL.doc

NL

Amendement 127
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op deze wijze kunnen bestaande en 
geplande beleidsmaatregelen en 
programma's worden geëvalueerd en kan 
beleidsondersteuning worden verleend. 
Tevens kunnen betere gedragsinterventies 
en preventie- en voorlichtingsprogramma's 
worden ontwikkeld, onder meer met 
betrekking tot gezondheidsvaardigheden 
inzake voeding, inenting en andere 
ingrepen in het kader van primaire 
gezondheidszorg.

Op deze wijze kunnen bestaande en 
geplande beleidsmaatregelen en 
programma's worden geëvalueerd en kan 
beleidsondersteuning worden verleend. 
Tevens kunnen betere gedragsinterventies 
en preventie- en voorlichtingsprogramma's 
worden ontwikkeld, onder meer met 
betrekking tot gezondheidsvaardigheden, 
met name inzake voeding, inenting en 
andere ingrepen in het kader van primaire 
gezondheidszorg.

Or. en


