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Amendement 155
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – kopje 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wetenschap voor en met de samenleving, 
om alle maatschappelijke actoren in staat 
te stellen tot interactie in de 
innovatiecyclus zodat de belangen en 
waarden van de samenleving kunnen 
worden geïntegreerd, hetgeen de kwaliteit, 
relevantie, aanvaardbaarheid en 
duurzaamheid van de innovatieresultaten 
ten goede komt.

Or. en

Amendement 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel II. Prioriteit "Industrieel leiderschap" – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 158
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel II. Prioriteit "Industrieel leiderschap" – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat 
circa 15% van de totale gecombineerde 
begrotingen voor alle specifieke 
doelstellingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën" 
aan het mkb ten goede komt.

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat 
circa 30% van de totale gecombineerde 
begrotingen voor alle specifieke 
doelstellingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën" 
aan het mkb ten goede komt.

Or. it

Motivering

Het is strategisch van belang dat de deelname door het mkb aan het kader in veel sterkere 
mate wordt gestimuleerd dan de Commissie voorstelt.
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Amendement 159
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III. Prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 160
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III. Prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) klimaatactie, milieu, 
hulpbronefficiëntie en –behoud, 
duurzaam gebruik van grondstoffen;

Or. en

Amendement 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III. Prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III. Prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) klimaat- en watermaatregelen, 
hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen

Or. en

Amendement 163
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III. Prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" – alinea 1 – letter f bis 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) Cultuur en immateriële 
kennisgebieden

Or. en

Amendement 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III. Prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" – alinea 1 – letter f ter 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) Slimme steden en cultureel erfgoed

Or. en

Amendement 165
Yves Cochet, Jill Evans
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III. Prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 166
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III. Prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale- en menswetenschappen 
vormen een integraal onderdeel van de 
activiteiten om alle uitdagingen aan te 
pakken. Daarnaast zal de 
basisontwikkeling van deze disciplines in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" worden ondersteund. Bij 
de ondersteuning zal ook nadruk worden 
gelegd op het beschikbaar stellen van een 
overtuigende feitelijke onderbouwing van 

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

overtuigende feitelijke onderbouwing van 
de beleidsvorming op internationaal, EU-, 
nationaal en regionaal niveau. Gezien het 
mondiale karakter van veel van deze 
uitdagingen vormt de strategische 
samenwerking met derde landen een 
geïntegreerd onderdeel van de reactie op 
elke uitdaging. Bovendien zal er in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" ook horizontale steun voor 
internationale samenwerking worden 
verleend.

Or. en

Amendement 167
Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1.3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De wetenschappelijke raad van de ERC 
houdt continu toezicht op de activiteiten 
van de ERC en beoordeelt de wijze waarop 
de doelstellingen ervan optimaal 
gerealiseerd kunnen worden op basis van 
subsidieregelingen waarin de nadruk ligt 
op duidelijkheid, stabiliteit en eenvoud, 
zowel voor aanvragers als voor de 
uitvoering en het beheer van de 
gesubsidieerde projecten. Waar nodig 
wordt in dit verband ook op nieuwe 
behoeften ingespeeld. Bovendien wordt 
gestreefd naar de instandhouding en 
verdere verfijning van het hoogwaardige 
collegiale toetsingssysteem van de ERC dat 
op een transparante, eerlijke en 
onpartijdige beoordeling van voorstellen 
gebaseerd is teneinde baanbrekende 
wetenschappelijke topkwaliteit en 
toptalenten te kunnen uitfilteren ongeacht 
geslacht, nationaliteit of leeftijd van de 
onderzoekers. Tot slot zal de ERC zijn 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)



AM\906315NL.doc 9/73 PE492.608v01-00

NL

eigen strategische studies voortzetten ter 
voorbereiding en ondersteuning van zijn 
activiteiten, zal hij nauwe contacten blijven 
onderhouden met de wetenschappelijke 
gemeenschap en andere belanghebbenden 
en blijven de eigen activiteiten als 
aanvulling fungeren op onderzoek dat op 
andere niveaus wordt uitgevoerd.

Or. en

Amendement 168
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 169
Carl Schlyter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 170
Anna Záborská



AM\906315NL.doc 11/73 PE492.608v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien Europa op gelijke voet wil komen 
met zijn concurrenten op onderzoeks- en 
innovatiegebied, moet het meer jonge 
vrouwen en mannen ertoe bewegen om 
voor een onderzoekscarrière te kiezen en 
moeten er dus zeer aantrekkelijke 
mogelijkheden en voorwaarden voor 
onderzoek en innovatie worden 
aangeboden. De meest getalenteerde 
mensen van binnen en buiten Europa 
moeten de EU als een unieke werkplek 
gaan beschouwen. Gelijke kansen, vaste en 
kwalitatief hoogwaardige banen en 
arbeidsomstandigheden plus een 
wederzijdse erkenning zijn cruciale 
aspecten die op een consequente wijze in 
heel Europa gewaarborgd moeten worden.

Indien Europa op gelijke voet wil komen 
met zijn concurrenten op onderzoeks- en 
innovatiegebied, moet het meer jonge 
vrouwen en mannen ertoe bewegen om 
voor een onderzoekscarrière te kiezen en 
moeten er dus zeer aantrekkelijke 
mogelijkheden en voorwaarden voor 
onderzoek en innovatie worden 
aangeboden. De meest getalenteerde 
mensen van binnen en buiten Europa 
moeten de EU als een unieke werkplek 
gaan beschouwen. Gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen, vaste en kwalitatief 
hoogwaardige banen en 
arbeidsomstandigheden plus een 
wederzijdse erkenning zijn cruciale 
aspecten die op een consequente wijze in 
heel Europa gewaarborgd moeten worden.

Or. en

Amendement 171
Anna Záborská

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitdaging kan noch alleen door 
communautaire financiering noch door de 
lidstaten afzonderlijk adequaat worden 
aangepakt. Hoewel de lidstaten al 
hervormingen ter verbetering van hun 
tertiaire onderwijsinstellingen en ter 
modernisering van hun opleidingsstelsels 
hebben doorgevoerd, is er nog steeds 
sprake van een onevenwichtige 
vooruitgang in Europa met grote 
verschillen tussen landen. In het algemeen 
blijft de samenwerking tussen de publieke 

Deze uitdaging kan noch alleen door 
communautaire financiering noch door de 
lidstaten afzonderlijk adequaat worden 
aangepakt. Hoewel de lidstaten al 
hervormingen ter verbetering van hun 
tertiaire onderwijsinstellingen en ter 
modernisering van hun opleidingsstelsels 
hebben doorgevoerd, is er nog steeds 
sprake van een onevenwichtige 
vooruitgang in Europa met grote 
verschillen tussen landen. In het algemeen 
blijft de samenwerking tussen de publieke 
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en private sector een zwak punt in Europa. 
Dat geldt ook voor de gelijke kansen en 
voor de inspanningen om studenten en 
onderzoekers van buiten de Europese 
Onderzoeksruimte aan te trekken. Op dit 
moment is circa 20% van de promovendi in 
de Unie afkomstig uit derde landen, terwijl 
in de Verenigde Staten 35% van de 
promovendi uit het buitenland komt. Om 
hierin sneller verandering te brengen, is er 
op EU-niveau een strategische aanpak 
vereist die de nationale grenzen overstijgt. 
In dat verband is een financiering door de 
Unie essentieel om prikkels te creëren 
zodat de noodzakelijke structurele 
hervormingen worden gestimuleerd.

en private sector een zwak punt in Europa. 
Dat geldt ook voor de gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen in het onderzoek en 
voor de inspanningen om studenten en 
onderzoekers van beiderlei kunne van 
buiten de Europese Onderzoeksruimte aan 
te trekken. Op dit moment is circa 20% van 
de promovendi in de Unie afkomstig uit 
derde landen, terwijl in de Verenigde 
Staten 35% van de promovendi uit het 
buitenland komt. Om hierin sneller 
verandering te brengen, is er op EU-niveau 
een strategische aanpak vereist die de 
nationale grenzen overstijgt. In dat verband 
is een financiering door de Unie essentieel 
om prikkels te creëren zodat de 
noodzakelijke structurele hervormingen 
worden gestimuleerd.

Or. en

Amendement 172
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 174
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 175
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 176
Yves Cochet, Jill Evans
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten in het kader van
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" worden voornamelijk 
gebaseerd op de onderzoeks- en 
innovatieagenda's zoals die door de 
industrie en het bedrijfsleven samen met
de onderzoeksgemeenschap zijn 
vastgesteld. Hierbij wordt een grote 
nadruk gelegd op de hefboomwerking om 
investeringen uit de particuliere sector aan 
te trekken.

De activiteiten in het kader van
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" worden voornamelijk 
gebaseerd op de onderzoeks- en 
innovatieagenda's zoals die samen met de 
industrie en het bedrijfsleven, de 
onderzoeksgemeenschap en andere 
partijen zoals maatschappelijke 
organisaties zijn vastgesteld;  de 
activiteiten richten zich niet alleen op 
aanpak van gemeenschappelijke 
behoeften en problemen in de specifieke 
sector maar ook op ondersteuning bij de 
invulling van beleidsdoelstellingen in die 
specifieke sectoren; in de activiteiten ligt
grote nadruk op de hefboomwerking om 
investeringen uit de particuliere sector aan 
te trekken.

Or. en

Amendement 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen22. 
Deze multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 

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

en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

Or. en

Motivering

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

Amendement 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 8 – Een geïntegreerde aanpak van cruciale 
ontsluitende technologieën
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen22. 
Deze multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

Een belangrijke component van het 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" zijn de cruciale 
ontsluitende technologieën (KET's) die zijn 
gedefinieerd als micro- en nano-
electronica, fotonica, nanotechnologie, 
biotechnologie, geavanceerde materialen 
en geavanceerde fabricagesystemen22. 
Deze multidisciplinaire, kennis- en 
kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu, gezondheid, landbouw, 
e.d.). De talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

Or. en

Motivering

Er ligt een geweldig potentieel in de toepassing van ontsluitende en horizontale technologieën 
in de landbouw, met name via de landbouwgrondstoffenindustrie die een belangrijke rol 
speelt bij de stimulering van de concurrentiekracht van de Europese landbouw.
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Amendement 179
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke doelstelling voor alle 
ontsluitende en industriële technologieën, 
met inbegrip van de KET's, is het 
bevorderen van de interactie tussen de 
technologieën en de toepassing ervan met 
het oog op de maatschappelijke 
uitdagingen. Dit zal bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van de agenda's en prioriteiten 
volledig in aanmerking worden genomen. 
Dit vereist wel dat de belanghebbenden die 
verschillende perspectieven 
vertegenwoordigen, integraal betrokken 
worden bij de prioriteitenstelling en de 
uitvoering ervan. In bepaalde gevallen zijn 
hiervoor ook acties vereist die gezamenlijk 
worden gefinancierd uit de middelen voor 
de ontsluitende en industriële 
technologieën en de fondsen voor de 
betreffende maatschappelijke uitdagingen. 
Dit omvat ook een gezamenlijke 
financiering voor publiek-private 
partnerschappen die gericht zijn op het 
ontwikkelen van technologieën en op de 
toepassing ervan met het oog op het 
aanpakken van de maatschappelijke 
uitdagingen.

Een belangrijke doelstelling voor alle 
ontsluitende en industriële technologieën, 
met inbegrip van de KET's, is het 
bevorderen van de interactie tussen de 
technologieën en de toepassing ervan met 
het oog op de maatschappelijke 
uitdagingen. Dit zal bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van de agenda's en prioriteiten 
volledig in aanmerking worden genomen. 
Dit vereist wel dat de belanghebbenden die 
verschillende perspectieven 
vertegenwoordigen, waaronder het 
maatschappelijk middenveld, integraal 
betrokken worden bij de prioriteitenstelling 
en de uitvoering ervan. In bepaalde 
gevallen zijn hiervoor ook acties vereist die 
gezamenlijk worden gefinancierd uit de 
middelen voor de ontsluitende en 
industriële technologieën en de fondsen 
voor de betreffende maatschappelijke 
uitdagingen. Dit omvat ook een 
gezamenlijke financiering voor publiek-
private partnerschappen en 
partnerschappen met maatschappelijke 
organisaties die gericht zijn op het 
ontwikkelen van technologieën en 
innovaties en op de toepassing ervan met 
het oog op het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en

Amendement 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.1.3 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 181
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.1.3 – letter f – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de energie-efficiëntie van ICT te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 182
Frédérique Ries

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 183
Carl Schlyter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 184
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.2.1. – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Tegen 2015 herziet de Commissie alle 
relevante wetgeving met het oog op de 
veiligheid van alle toepassingen van 
nanomaterialen in producten met 
mogelijke gezondheids- milieu- of 
veiligheidseffecten in de loop van hun 
levenscyclus. In 2020 zullen de 
nanotechnologieën gemeengoed zijn 
geworden, dat wil zeggen dat ze afgestemd 
op de behoeften van consumenten naadloos 
geïntegreerd zullen zijn in de 
bestaanskwaliteit, de duurzame 
ontwikkeling en het sterke industriële 
potentieel voor de verwezenlijking van 
voorheen onhaalbare oplossingen voor een 
effectievere productiviteit en een 
efficiënter gebruik van hulpbronnen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 185
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.2.2. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nanotechnologieën zijn in feite een 
spectrum van zich ontwikkelende 
technologieën met een bewezen potentieel 
en met een revolutionair effect op 
bijvoorbeeld materialen, ICT, 
biowetenschappen, de gezondheidzorg en 
consumentengoederen zodra de betreffende 
onderzoeksresultaten in baanbrekende

Nanotechnologieën zijn in feite een 
spectrum van zich ontwikkelende 
technologieën met een bewezen potentieel 
en met een mogelijk revolutionair effect op 
bijvoorbeeld materialen, ICT, 
biowetenschappen, de gezondheidzorg en 
consumentengoederen zodra de betreffende 
onderzoeksresultaten in duurzame en 
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producten en productenprocessen zijn 
omgezet.

concurrerende producten en 
productenprocessen zijn omgezet.

Or. en

Amendement 186
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.2.2. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nanotechnologieën spelen een essentiële 
rol bij het aangaan van de uitdagingen die 
in de Europa 2020-strategie voor een 
slimme, duurzame en inclusieve groei in 
kaart zijn gebracht. Een succesvol gebruik 
van deze cruciale ontsluitende 
technologieën levert dankzij de hieruit 
voortvloeiende nieuwe en verbeterde 
producten of efficiëntere processen niet 
alleen een bijdrage aan een groter 
concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven, maar draagt ook bij aan de 
ontwikkeling van een adequate respons op 
toekomstige uitdagingen.

Nanotechnologieën kunnen een essentiële 
rol spelen bij het aangaan van de 
uitdagingen die in de Europa 2020 strategie 
voor een slimme, duurzame en inclusieve 
groei in kaart zijn gebracht. Een succesvol 
gebruik van deze cruciale ontsluitende 
technologieën kan dankzij de hieruit 
voortvloeiende nieuwe en verbeterde 
producten of efficiëntere processen niet 
alleen een bijdrage leveren aan een groter 
concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven, maar draagt ook bij aan de 
ontwikkeling van een adequate respons op 
toekomstige uitdagingen.

Or. en

Amendement 187
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.2.2. – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa moet thans zijn positie op de 
mondiale markt consolideren en uitbouwen 
door het bevorderen van een grootschalige 
samenwerking binnen en tussen veel 
uiteenlopende waardeketens en tussen 
verschillende industriële sectoren om te 

Europa moet thans zijn positie op de 
mondiale markt consolideren en uitbouwen 
door het bevorderen van een grootschalige 
samenwerking binnen en tussen veel 
uiteenlopende waardeketens en tussen 
verschillende industriële sectoren om te 
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zorgen dat de processen voor deze 
technologieën zodanig verder ontwikkeld 
worden dat zij in levensvatbare 
commerciële producten geïntegreerd 
kunnen worden. Het wordt steeds 
duidelijker dat kwesties als het beoordelen 
en beheren van risico's en een 
verantwoorde governance tot de bepalende 
factoren zullen uitgroeien voor de 
toekomstige impact van nanotechnologieën 
op de samenleving en de economie.

zorgen dat de processen voor deze 
technologieën zodanig verder ontwikkeld 
worden dat zij in veilige, duurzame en
levensvatbare commerciële producten 
geïntegreerd kunnen worden. Kwesties als 
het beoordelen en beheren van risico's en 
een verantwoorde governance zullen 
uitgroeien tot de bepalende factoren voor 
de toekomstige impact van 
nanotechnologieën op de samenleving en 
de economie, en daarom zullen 
activiteiten op deze terreinen via Horizon 
2020 worden ondersteund.

Or. en

Amendement 188
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.2.2. – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nadruk van de activiteiten zal dan ook 
liggen op een wijdverbreide en 
verantwoorde toepassing van 
nanotechnologieën in de economie om 
voordelen te creëren met een hoog 
maatschappelijk en industrieel effect. Om 
die potentiële mogelijkheden ook 
daadwerkelijk te benutten, met inbegrip 
van het oprichten van nieuwe 
ondernemingen en het scheppen van 
werkgelegenheid, moet het betreffende 
onderzoek ook de noodzakelijke 
instrumenten ter beschikking stellen met 
het oog op een correcte standaardisering en 
regulering.

De nadruk van de activiteiten zal dan ook 
liggen op een verantwoorde en duurzame
toepassing van nanotechnologieën in de 
economie om voordelen te creëren met een 
hoog ecologisch, maatschappelijk en 
industrieel effect. Om die potentiële 
mogelijkheden ook daadwerkelijk te 
benutten, met inbegrip van het oprichten 
van nieuwe ondernemingen en het 
scheppen van werkgelegenheid, moet het 
betreffende onderzoek ook de 
noodzakelijke instrumenten ter beschikking 
stellen met het oog op een correcte 
standaardisering en regulering.

Or. en

Amendement 189
Yves Cochet, Jill Evans
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.2.3. – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Ontwikkelen van een nieuwe generatie 
nanomaterialen, nanoapparatuur en 
nanosystemen

(a) Ontwikkelen van een nieuwe generatie 
nanomaterialen, nanoapparatuur en 
nanosystemen, met inachtneming van het 
voorzorgsbeginsel.  

Or. en

Amendement 190
Frédérique Ries

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 191
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.2.3. – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) Waarborgen van de veilige 
ontwikkeling en toepassing van 
nanotechnologieën, vooral indien gebruikt 
voor producten die direct met het 
menselijk lichaam in aanraking komen

Or. fr

Motivering

Verbonden met het amendement van dezelfde strekking in bijlage I – afdeling 2 – punt 1 –
punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt a – lid 1.

Amendement 192
Daciana Octavia Sârbu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 193
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.2.3. – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is de wetenschappelijk kennis te 
verbeteren omtrent de potentiële impact 

Doel is de wetenschappelijke kennis te 
verbeteren omtrent de potentiële impact 
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van nanotechnologieën en nanosystemen 
op de gezondheid en het milieu en om 
instrumenten te ontwikkelen voor de 
risicobeoordeling en het risicobeheer in de 
gehele levenscyclus.

van nanotechnologieën en nanosystemen 
op de gezondheid en het milieu en om 
doelmatige niet-dierlijke instrumenten te 
ontwikkelen voor de risicobeoordeling en 
het risicobeheer in de gehele levenscyclus.

Or. en

Motivering

Nanomaterialen worden steeds meer ontwikkeld en gebruikt in allerlei producten. Veel
bestaande testmethoden op toxiciteit zijn ongeschikt voor de beoordeling van nanomaterialen, 
zodat er dringend behoefte bestaat aan een nieuwe mensrelevante, niet-dierlijke testmanier 
voor nanomaterialen

Amendement 194
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.2.3. – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nadruk hierbij ligt op de governance 
van nanotechnologieën met het oog op de 
maatschappelijke voordelen.

De nadruk hierbij ligt op de governance 
van nanotechnologieën met het oog op de 
maatschappelijke voordelen, met 
inachtneming van het voorzorgsbeginsel, 
en lettend op de sociale aanvaardbaarheid 
en relevantie van bepaalde toepassingen. 

Or. en

Amendement 195
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.2.3. – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nadruk hierbij ligt op nieuwe 
activiteiten, slimme integratie van nieuwe 
en bestaande processen en het opschalen 
ervan met het oog op de massafabricage 

De nadruk hierbij ligt op nieuwe 
activiteiten, slimme integratie van nieuwe 
en bestaande processen.
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van producten en multifunctionele 
productiefaciliteiten om een efficiënte 
overdracht van kennis naar industriële 
innovatie te waarborgen.

Or. en

Amendement 196
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 197
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 198
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) nieuwe materialen in verband met 
behoud en restauratie van cultureel 
erfgoed 

Or. en

Amendement 199
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.4.1. – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling voor onderzoek 
naar en innovaties van de biotechnologie is 
het ontwikkelen van concurrerende, 
duurzame en innovatieve industriële 
producten en processen die als innovatieve 
motor voor een aantal Europese sectoren 
kunnen fungeren, zoals de landbouw, de 
levensmiddelenindustrie, de chemische 
industrie en de gezondheidszorg.

De specifieke doelstelling voor onderzoek 
naar en innovaties van de biotechnologie is 
het ontwikkelen van concurrerende, 
duurzame en innovatieve industriële 
producten en processen die als innovatieve 
motor voor een aantal Europese sectoren 
kunnen fungeren, zoals de landbouw, de 
levensmiddelenindustrie, de chemische 
industrie en de gezondheidszorg, zodat een 
veilige routekaart voor toepassing 
verzekerd wordt.

Or. en

Amendement 200
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.4.1. – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een sterk wetenschappelijk, technologisch 
en innovatief biotechnologisch fundament 
vormt een ondersteuning voor de andere 
Europese sectoren om het leiderschap te 
kunnen behouden met betrekking tot deze
cruciale ontsluitende technologie. Dat 
leiderschap wordt nog verder versterkt
door de integratie van de aspecten 
verband houdende met de beoordeling en 
het beheer van de veiligheid van de
algemene risico's bij het gebruik van 
biotechnologie.

Een sterk wetenschappelijk, technologisch 
en innovatief biotechnologisch fundament 
vormt een ondersteuning voor inzicht in de
implicaties en effecten van deze 
technologie. Dit fundament wordt nog
sterker door in de gezondheids- en 
veiligheidsbeoordeling, ook het 
economisch en ecologisch effect van het 
gebruik van deze technologie en aspecten 
rond de beheersing van de algemene en 
specifieke risico's bij het gebruik van 
biotechnologie te integreren.

Or. en

Amendement 201
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Motivering

Biotechnologie is ook belangrijk voor agrarische toepassingen.

Amendement 203
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Bevorderen van baanbrekende 
biotechnologieën als een toekomstige 
innovatieve motor

(a) Bevorderen van baanbrekende 
biotechnologieën, zonder gevaar voor 
aantasting van het natuurlijk milieu en 
met inachtneming van het 
voorzorgsbeginsel, als een toekomstige 
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innovatieve motor

Or. en

Amendement 204
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 205
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 206
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 207
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Systeembiologie is het ruimste begrip en moet dus als eerste worden genoemd. De andere 
termen zien op meer specifieke terreinen.
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Amendement 208
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 209
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.4.3. – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Ecologische, maatschappelijke en 
ethische zorgpunten 
Het doel is de ecologische, 
maatschappelijke en ethische zorgpunten 
ten aanzien van bepaalde soorten 
technologie te onderzoeken door 
uitwerking van beoordelingsprocedures 
met inbegrip van een brede raadpleging 
van belanghebbenden.

Or. en

Amendement 210
Corinne Lepage
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.4.3. – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Sociale en ethische zorgpunten
Processen van maatschappelijke en 
ethische zorgpunten ten aanzien van 
bepaalde soorten technologie mee te laten 
wegen bij het formuleren van het beleid, 
door beoordelingscriteria uit te werken en 
procedures voor een brede raadpleging 
van belanghebbenden.

Or. en

Amendement 211
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 212
Yves Cochet, Jill Evans
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.5.2. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 213
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 214
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.5.3. – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verminderen van energieverbruik en
CO2-emissies door het ontwikkelen en 
toepassen van duurzame 
constructietechnologieën.

Vergroten van de energie-efficiëntie en 
verminderen van CO2-emissies door het 
ontwikkelen en toepassen van duurzame 
constructietechnologieën.

Or. it

Amendement 215
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 216
Yves Cochet, Jill Evans

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

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

Or. en

Amendement 217
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 218
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 219
Yves Cochet, Jill Evans
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1.6.3. – letter c – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 220
Richard Seeber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 221
Frédérique Ries

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ondanks hun belangrijke aandeel in de 
economie en werkgelegenheid en 
significante innovatiepotentieel hebben 
mkb-bedrijven vanwege hun omvang 
problemen om innovatiever en 
concurrerender te werk te gaan. Hoewel 
Europa een vergelijkbaar aantal 
startersondernemingen telt als in de 
Verenigde Staten van Amerika, is het voor 
Europese mkb-bedrijven veel moeilijker 
om tot grote bedrijven uit te groeien dan 
voor hun Amerikaanse tegenhangers. Door 
de geïnternationaliseerde bedrijfsomgeving 
met waardeketens die steeds nauwer met 
elkaar verbonden zijn, wordt de druk op 
het mkb nog verder vergroot. Zij moeten 
sneller en in grotere mate nieuwe kennis en 
bedrijfsideeën genereren, integreren en op 

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

vormen van financiële steun (leningen, 
garanties, risicokapitaal). Zij moeten
sneller en in grotere mate nieuwe kennis en 
bedrijfsideeën genereren, integreren en op 
de markt brengen om succesvol te kunnen 
concurreren op de zich snel ontwikkelende 
mondiale markten. De uitdaging bestaat 
erin om meer innovatie in het mkb te 
stimuleren met het oog op het vergroten 
van hun concurrentievermogen en groei.

Or. fr

Amendement 222
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ondersteunen van marktgerichte 
innovaties om de kadervoorwaarden voor 
innovaties te verbeteren teneinde met name 
de specifieke barrières te elimineren die de 
groei van innovatieve mkb-bedrijven 
belemmeren.

Het ondersteunen van marktgerichte 
innovaties om de kadervoorwaarden voor 
innovaties te verbeteren teneinde met name 
de specifieke barrières te elimineren die de 
groei van innovatieve mkb-bedrijven 
belemmeren, inclusief het gebrek aan 
coherentie tussen technologische 
innovatie en EU-wetgeving.

Or. en

Amendement 223
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezondheid en welzijn voor iedereen 
gedurende het hele leven, hoogwaardige en 
economisch duurzame gezondheidszorg-
en zorgstelsels en mogelijkheden voor 

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

nieuwe banen en groei vormen in het kader 
van deze uitdagingen de doelstellingen van 
de ondersteuning van onderzoek en 
innovatie en zij zullen een belangrijke 
bijdrage leveren aan Europa 2020. Met 
name mensen met een handicap hebben 
twee tot drie keer meer kans om werkloos 
te zijn dan niet-gehandicapte mensen.

Or. en

Amendement 224
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezondheid en welzijn voor iedereen 
gedurende het hele leven, hoogwaardige en 
economisch duurzame gezondheidszorg-
en zorgstelsels en mogelijkheden voor 

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

en zorgstelsels en mogelijkheden voor 
nieuwe banen en groei vormen in het kader 
van deze uitdagingen de doelstellingen van 
de ondersteuning van onderzoek en 
innovatie en zij zullen een belangrijke 
bijdrage leveren aan Europa 2020.

Or. en

Amendement 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Maatschappelijke aspecten zullen in de nabije toekomst belangrijker worden.

Amendement 227
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

gedurende het hele leven, efficiënte,
hoogwaardige en economisch duurzame 
gezondheidszorg- en zorgstelsels, 
onpartijdige en in de hele EU 
gegarandeerde toegang tot 
gezondheidszorg en mogelijkheden voor 
nieuwe banen en groei vormen in het kader 
van deze uitdagingen de doelstellingen van 
de ondersteuning van onderzoek en 
innovatie en zij zullen een belangrijke 
bijdrage leveren aan Europa 2020.

Or. fr

Amendement 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het onderzoek moet toelaten 
geavanceerde therapieën en celtherapieën 
te verbeteren en moet zich richten op de 
behandeling van chronische en 
degeneratieve ziekten.
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Or. en

Amendement 230
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 231
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten van maatschappelijke en 
gezondheidszorgstelsels in de EU stijgen: 
zorg- en preventiemaatregelen voor alle 
leeftijden worden steeds duurder, het aantal 

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

Europeanen boven de 65 zal tussen 2008 
en 2060 naar verwachting nagenoeg 
verdubbelen van 85 miljoen tot 151 
miljoen en het aantal mensen boven de 
tachtig in diezelfde periode van 22 tot 61 
miljoen. Als we deze kosten willen 
terugdringen of voorkomen dat ze 
onhoudbaar worden, zullen we er, onder 
andere, zo veel mogelijk voor moeten 
zorgen dat de gezondheid en het welzijn 
van iedereen gedurende het hele leven op 
peil blijft. In dat kader moeten we zorgen 
voor een doelmatige preventie, 
behandeling en beheersing van ziekte en 
handicaps. Het ontbreekt aan 
gezondheidsmaatregelen en maatregelen 
op andere vlakken die erop gericht zijn de 
levenskwaliteit te bevorderen. Voorts 
wordt er ook onvoldoende geïnvesteerd in 
onderzoek naar het verloop van ziekten na 
diagnose.

Or. pt

Amendement 232
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

van iedereen gedurende het hele leven op 
peil blijft. In dat kader moeten we zorgen 
voor een doelmatige preventie en toegang 
tot aangepaste en gespecialiseerde
behandeling en beheersing van ziekte en 
handicaps, onder meer in 
deskundigencentra.

Or. en

Amendement 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 234
Antonyia Parvanova
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 235
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten van maatschappelijke en 
gezondheidszorgstelsels in de EU stijgen: 
zorg- en preventiemaatregelen voor alle 
leeftijden worden steeds duurder, het aantal 
Europeanen boven de 65 zal tussen 2008 
en 2060 naar verwachting nagenoeg 
verdubbelen van 85 miljoen tot 151 
miljoen en het aantal mensen boven de 
tachtig in diezelfde periode van 22 tot 61 
miljoen. Als we deze kosten willen 
terugdringen of voorkomen dat ze 

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

onhoudbaar worden, moet er onder meer 
voor gezorgd worden dat de kennis en het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de 
bevolking met betrekking tot 
gezondheidsdeterminanten groter worden, 
met als doel ervoor te zorgen dat de 
gezondheid en het welzijn van iedereen 
gedurende het hele leven op peil blijft. In 
dat kader moeten we zorgen voor een 
doelmatige preventie, behandeling en 
beheersing van ziekte en handicaps.

Or. fr

Amendement 236
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De kosten van maatschappelijke en 
gezondheidszorgstelsels in de EU stijgen: 
zorg- en preventiemaatregelen voor alle 
leeftijden worden steeds duurder, het aantal 
Europeanen boven de 65 zal tussen 2008 
en 2060 naar verwachting nagenoeg 
verdubbelen van 85 miljoen tot 151 
miljoen en het aantal mensen boven de 
tachtig in diezelfde periode van 22 tot 61 
miljoen. Demografische veranderingen en 
met name de vergrijzing zijn in 
belangrijke mate gendergerelateerd; zo 
zijn bejaarden en thuisverzorgers voor het 
merendeel vrouwen. Om de gezondheid en 
het welzijn van iedereen gedurende het 
hele leven te waarborgen en op die manier 
te verhinderen dat deze kosten 
onhoudbaar worden, moet er voor een 
doelmatige preventie, behandeling en 
beheersing van ziekte en handicaps een 
holistischer aanpak komen en onder meer 
rekening worden gehouden met factoren 
zoals geslachts- en gendergebonden 
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verschillen.

Or. en

Amendement 237
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 238
Edite Estrela

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 239
Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Chronische aandoeningen zoals hart- en 
vaatziekten, kanker, diabetes, 
ademhalingsziekten, neurologische en 
geestelijke gezondheidsstoornissen, 
overgewicht en obesitas en diverse 
functionele beperkingen zijn belangrijke 
oorzaken van handicaps, 
gezondheidsproblemen en voortijdig 
overlijden en brengen aanzienlijke sociale 
en economische kosten met zich mee.
Chronische niet-overdraagbare ziekten 
zijn verantwoordelijk voor 86% van de 
sterfgevallen in de Europese regio van de 
WHO.

Or. en

Amendement 240
Petru Constantin Luhan
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 241
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 242
Theodoros Skylakakis
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.

Amendement 243
Peter Liese, Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 244
Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Chronische aandoeningen zijn belangrijke 
oorzaken van handicaps, 
gezondheidsproblemen en voortijdig 
overlijden en brengen aanzienlijke sociale 
en economische kosten met zich mee.

Or. en

Motivering

Het is onmogelijk een volledige lijst op te stellen van ziekten waarvoor financiering nodig is. 
Daarom is het beter de deur open te laten voor financiering met betrekking tot alle chronische 
ziekten en geen enkele ziekte te noemen.

Amendement 245
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr



AM\906315NL.doc 57/73 PE492.608v01-00

NL

Amendement 246
Edite Estrela

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie 
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 
en dit kost de economie meer dan 192 
miljard euro terwijl kanker 
verantwoordelijk is voor een kwart van alle 
sterfgevallen en doodsoorzaak nummer één 
is onder mensen tussen de 45 en 64 jaar. 
Meer dan 120 miljoen EU-burgers lijden 
aan reumatische en musculoskeletale 
aandoeningen en ruim 27 miljoen mensen 
in de Unie lijden aan diabetes, terwijl de 
totale kosten van hersenaandoeningen 
(waaronder begrepen, maar niet beperkt 
tot, aandoeningen die van invloed zijn op 
de geestelijke gezondheid) naar schatting 
800 miljard euro bedragen en de totale 
kosten van reumatische en 
musculoskeletale aandoeningen naar 
schatting oplopen tot 240 miljard euro. 
Milieufactoren, levensstijl en 
sociaaleconomische factoren spelen een 
belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband.

Or. en

Amendement 247
Glenis Willmott

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie 
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 

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

en dit kost de economie meer dan 192 
miljard euro terwijl kanker 
verantwoordelijk is voor een kwart van alle 
sterfgevallen en doodsoorzaak nummer één 
is onder mensen tussen de 45 en 64 jaar. 
Meer dan 27 miljoen mensen in de Unie 
lijden aan diabetes en de totale kosten van 
hersenaandoeningen (waaronder begrepen, 
maar niet beperkt tot, aandoeningen die 
van invloed zijn op de geestelijke 
gezondheid) bedragen naar schatting 800 
miljard euro. Milieufactoren, levensstijl en 
sociaaleconomische factoren spelen een 
belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband. De meeste 
chronische niet-overdraagbare ziekten 
zijn een gevolg van een combinatie van de 
volgende vier risicofactoren: 
tabaksgebruik, slechte eetgewoonten, 
alcoholgebruik en gebrek aan 
lichaamsbeweging.

Or. en

Amendement 248
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie 
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 
en dit kost de economie meer dan 192 
miljard euro terwijl kanker 
verantwoordelijk is voor een kwart van alle 
sterfgevallen en doodsoorzaak nummer één
is onder mensen tussen de 45 en 64 jaar. 
Meer dan 27 miljoen mensen in de Unie
lijden aan diabetes en de totale kosten van 
hersenaandoeningen (waaronder begrepen, 
maar niet beperkt tot, aandoeningen die 
van invloed zijn op de geestelijke 

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie 
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 
en dit kost de economie meer dan
192 miljard euro. Kanker is
verantwoordelijk voor een kwart van alle 
sterfgevallen en is doodsoorzaak nummer 
één onder mensen tussen de 45 en 64 jaar, 
terwijl meer dan 27 miljoen mensen in de 
Unie aan diabetes lijden en de totale kosten 
van hersenaandoeningen (waaronder 
begrepen, maar niet beperkt tot, 
aandoeningen die van invloed zijn op de 



AM\906315NL.doc 59/73 PE492.608v01-00

NL

gezondheid) bedragen naar schatting 800 
miljard euro. Milieufactoren, levensstijl en 
sociaaleconomische factoren spelen een 
belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband.

geestelijke gezondheid) naar schatting
800 miljard euro bedragen. Dit cijfer zal 
sterk blijven stijgen, grotendeels als 
gevolg van de vergrijzing van de Europese 
bevolking en de daarmee gepaard gaande 
toename van neurodegeneratieve 
aandoeningen zoals de ziekten van 
Parkinson en Alzheimer. Milieufactoren, 
levensstijl en sociaaleconomische factoren 
spelen een belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband. Om 
doeltreffende preventiestrategieën te 
kunnen opstellen voor andere – met name 
neurodegeneratieve – aandoeningen, 
moet er niettemin aanzienlijk méér 
onderzoek gebeuren naar de oorzaken van 
deze aandoeningen en moet er gewerkt 
worden aan een betere vroegtijdige 
diagnosestelling en betere behandelingen.

Or. en

Motivering

Er bestaan overweldigende verbanden tussen sociaaleconomische factoren en 
hersenaandoeningen. Daarom moeten er veel meer middelen worden uitgetrokken voor 
onderzoek naar de oorzaak van dergelijke aandoeningen, moet het stellen van een 
vroegtijdige diagnose verbeterd worden en moeten er betere behandelingen ontwikkeld 
worden. Dit is met name het geval voor neurodegeneratieve aandoeningen, die als gevolg van 
de vergrijzing almaar vaker voorkomen en een steeds zwaardere financiële last vormen voor 
de gezondheidszorgstelsels.

Amendement 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie 
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 
en dit kost de economie meer dan 192 
miljard euro terwijl kanker 

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

verantwoordelijk is voor een kwart van alle 
sterfgevallen en doodsoorzaak nummer één 
is onder mensen tussen de 45 en 64 jaar. 
Meer dan 27 miljoen mensen in de Unie 
lijden aan diabetes en de totale kosten van 
hersenaandoeningen (waaronder begrepen, 
maar niet beperkt tot, aandoeningen die 
van invloed zijn op de geestelijke 
gezondheid) bedragen naar schatting 800 
miljard euro. Milieufactoren, levensstijl en 
sociaaleconomische factoren spelen een 
belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband. Om 
doeltreffende preventiestrategieën te 
kunnen opstellen voor andere – met name 
neurodegeneratieve – aandoeningen, 
moet er niettemin aanzienlijk méér 
onderzoek gebeuren naar de oorzaken van 
deze aandoeningen en moet er gewerkt 
worden aan een betere vroegtijdige 
diagnosestelling en betere behandelingen. 

Or. en

Motivering

Hersenaandoeningen veroorzaken enorme sociale en economische kosten. Daarom moeten er 
veel meer middelen worden uitgetrokken voor onderzoek naar de oorzaak van dergelijke 
aandoeningen, moet het stellen van een vroegtijdige diagnose verbeterd worden en moeten er 
betere behandelingen ontwikkeld worden. Dit is met name het geval voor neurodegeneratieve 
aandoeningen, die als gevolg van de vergrijzing almaar vaker voorkomen en een steeds 
zwaardere financiële last vormen voor de gezondheidszorgstelsels.

Amendement 250
Christa Klaß

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie 
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 
en dit kost de economie meer dan 192 

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

miljard euro terwijl kanker 
verantwoordelijk is voor een kwart van alle 
sterfgevallen en doodsoorzaak nummer één 
is onder mensen tussen de 45 en 64 jaar. 
Meer dan 27 miljoen mensen in de Unie 
lijden aan diabetes en de totale kosten van 
hersenaandoeningen (waaronder begrepen, 
maar niet beperkt tot, aandoeningen die 
van invloed zijn op de geestelijke 
gezondheid) bedragen naar schatting 800 
miljard euro. Milieufactoren, levensstijl en 
sociaaleconomische factoren spelen een 
belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband. Om 
doeltreffende preventiestrategieën te 
kunnen opstellen voor andere – met name 
neurodegeneratieve – aandoeningen, 
moet er niettemin aanzienlijk méér 
onderzoek gebeuren naar de oorzaken van 
deze aandoeningen en moet er gewerkt 
worden aan een betere vroegtijdige 
diagnosestelling en betere behandelingen.

Or. en

Amendement 251
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie 
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 
en dit kost de economie meer dan 192 
miljard euro terwijl kanker 
verantwoordelijk is voor een kwart van alle 
sterfgevallen en doodsoorzaak nummer één 
is onder mensen tussen de 45 en 64 jaar. 
Meer dan 27 miljoen mensen in de Unie 
lijden aan diabetes en de totale kosten van 
hersenaandoeningen (waaronder begrepen, 
maar niet beperkt tot, aandoeningen die 

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

van invloed zijn op de geestelijke 
gezondheid) bedragen naar schatting 800 
miljard euro. Milieufactoren, levensstijl en 
sociaaleconomische factoren spelen een 
belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband. Om 
doeltreffende preventiestrategieën te 
kunnen opstellen voor andere – met name 
neurodegeneratieve – aandoeningen, 
moet er niettemin aanzienlijk méér 
onderzoek gebeuren naar de oorzaken van 
deze aandoeningen en moet er gewerkt 
worden aan een betere vroegtijdige 
diagnosestelling en betere behandelingen.

Or. en

Motivering

Hersenaandoeningen leggen een enorme last op de betrokken personen en veroorzaken 
aanzienlijke maatschappelijke kosten. Daarom moeten er veel meer middelen worden 
uitgetrokken voor onderzoek naar de oorzaak van dergelijke aandoeningen, moet het stellen 
van een vroegtijdige diagnose verbeterd worden en moeten er betere behandelingen 
ontwikkeld worden. Dit is met name het geval voor neurodegeneratieve aandoeningen, die als 
gevolg van de vergrijzing almaar vaker voorkomen en een steeds zwaardere financiële last 
vormen voor de gezondheidszorgstelsels.

Amendement 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om doeltreffende preventiestrategieën te 
kunnen opstellen voor andere – met name 
neurodegeneratieve – aandoeningen, 
moet er aanzienlijk méér onderzoek 
gebeuren naar de oorzaken van deze 
aandoeningen en moet er gewerkt worden 
aan een betere diagnosestelling en betere 
behandelingen.
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Or. en

Amendement 253
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zeldzame ziekten blijven een grote 
uitdaging voor de EU en haar lidstaten. 
Er zijn 6000 tot 8000 zeldzame ziekten 
waaraan circa 30 miljoen mensen in de 
EU lijden. Aangezien er in elke 
afzonderlijke lidstaat te weinig gevallen 
zijn om effectief onderzoek toe te laten, is 
de uitwerking van doeltreffende 
behandelingen alleen mogelijk als de 
lidstaten onderling samenwerken.

Or. en

Amendement 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 255
Peter Liese
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 256
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 257
Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Ondertussen worden geneesmiddelen- en 
vaccinontwikkelingsprocessen duurder en 
minder effectief. Hardnekkige 
ongelijkheden op het gebied van 
gezondheid moeten worden aangepakt en 
de toegang tot effectieve en adequate 
gezondheidszorgstelsels – i.e. de toegang 
tot gezondheidsdeskundigen, vroegtijdige 
diagnosestelling, gepaste behandelingen 
en kwaliteitszorg – moet voor alle 
Europeanen gewaarborgd zijn.

Or. en

Amendement 258
Antonyia Parvanova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Ondertussen worden geneesmiddelen- en 
vaccinontwikkelingsprocessen duurder en 
minder effectief, terwijl 
volksgezondheidsmaatregelen, 
gezondheidsbevordering, 
risicofactorvermindering en 
preventiestrategieën hebben bewezen op 
lange termijn kostenefficiënt te zijn. 
Hardnekkige ongelijkheden op het gebied 
van gezondheid moeten worden aangepakt 
en de toegang tot effectieve en adequate 
gezondheidszorgstelsels moet voor alle 
Europeanen gewaarborgd zijn.

Or. en
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Amendement 259
Philippe Juvin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 260
Carl Schlyter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Ondertussen worden geneesmiddelen- en 
vaccinontwikkelingsprocessen duurder en 
minder effectief en worden er almaar 
meer vraagtekens gezet bij de geldigheid 
van de in het kader hiervan uitgevoerde 
dierproeven voor mensen. De regelgeving 
ter zake moet verbeterd worden.
Hardnekkige ongelijkheden op het gebied 
van gezondheid moeten worden aangepakt 
en de toegang tot effectieve en adequate 
gezondheidszorgstelsels moet voor alle 
Europeanen gewaarborgd zijn.

Or. en

Motivering

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

Amendement 261
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. da

Amendement 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

iedereen en Europa positioneren als leider 
in de snel groeiende mondiale markt voor 
vernieuwingen op het gebied van 
gezondheid en welzijn.

Or. en

Amendement 263
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De respons is afhankelijk van 
toponderzoek gericht op het vergroten van 
ons fundamentele begrip van gezondheid, 
ziekte, invaliditeit, ontwikkeling en 
vergrijzing (met inbegrip van 
levensduurverwachting), en van de 
naadloze en wijdverbreide vertaling van de 
resulterende en bestaande kennis naar 
innovatieve, schaalbare en effectieve 
producten, strategieën, interventies en 
diensten. Er zijn met name grootschalige, 
op de menselijke biologie gebaseerde 
onderzoeksinspanningen nodig om de 
sleutelmomenten in het biologische pad 
tussen vroegtijdige verstoringen van 
genetische en cellulaire processen en het 
optreden van negatieve gevolgen voor de 
menselijke gezondheid te achterhalen.
Voorts vereist de hardnekkigheid van deze 
uitdagingen in heel Europa en in veel 
gevallen wereldwijd een respons die wordt 
getypeerd door langdurige en 
gecoördineerde steun voor samenwerking 
tussen excellente, multidisciplinaire en 
multisectorale teams.

Or. en
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Amendement 264
Alda Sousa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De respons is afhankelijk van 
toponderzoek, en van de doelmatige 
verspreiding van de onderzoeksresultaten,
gericht op het vergroten van ons 
fundamentele begrip van gezondheid, 
ziekte, invaliditeit, ontwikkeling en 
vergrijzing (met inbegrip van 
levensduurverwachting), en van de 
naadloze en wijdverbreide vertaling van de 
resulterende en bestaande kennis naar 
innovatieve, schaalbare en effectieve 
producten, strategieën, interventies en 
diensten. Voorts vereist de hardnekkigheid 
van deze uitdagingen in heel Europa en in 
veel gevallen wereldwijd een respons die 
wordt getypeerd door langdurige en 
gecoördineerde steun voor samenwerking 
tussen excellente, multidisciplinaire en 
multisectorale teams, niet alleen op 
communautair maar ook op wereldwijd 
niveau, bijvoorbeeld door middel van 
steun voor onderzoek en de ontwikkeling 
van capaciteiten betreffende endemische 
gebieden en ziekten, in het bijzonder 
malaria, knokkelkoorts en tuberculose.

Or. pt

Amendement 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De respons is afhankelijk van 
toponderzoek gericht op het vergroten van 

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

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

Or. en

Motivering

Opdat onderzoek een zo groot mogelijk maatschappelijk voordeel zou opleveren, moet het niet 
alleen tot innovatieve en effectieve oplossingen leiden maar moeten de resultaten ervan ook 
toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Amendement 266
Antonyia Parvanova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

langdurige en gecoördineerde steun voor 
samenwerking tussen excellente, 
multidisciplinaire en multisectorale teams.

Or. en

Amendement 267
Karin Kadenbach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 268
Antonyia Parvanova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 269
Karin Kadenbach

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

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

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

Or. en


