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Amendement 270
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het effectief bevorderen van de 
gezondheid op basis van duidelijk 
feitenmateriaal leidt tot ziektepreventie, 
meer welzijn en kostenbesparing.
Gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van inzicht in de determinanten 
van gezondheid, doeltreffende preventieve 
instrumenten, zoals vaccins, doeltreffende 
gezondheidscontrole, ziektebewaking en 
voorzorgsmaatregelen en effectieve 
screeningprogramma's.

Het effectief bevorderen van de 
gezondheid op basis van duidelijk 
feitenmateriaal leidt tot ziektepreventie, 
meer welzijn en kostenbesparing.
Gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van inzicht in de determinanten 
van gezondheid, doeltreffende preventieve 
instrumenten, zoals vaccins, doeltreffende 
gezondheidscontrole, ziektebewaking en 
voorzorgsmaatregelen, effectieve 
screeningprogramma's en toegang tot 
passende, gespecialiseerde behandelingen 
van hoge kwaliteit die tijdig worden 
verstrekt.

Or. en

Amendement 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het effectief bevorderen van de 
gezondheid op basis van duidelijk 
feitenmateriaal leidt tot ziektepreventie, 
meer welzijn en kostenbesparing.
Gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van inzicht in de determinanten 
van gezondheid, doeltreffende preventieve 
instrumenten, zoals vaccins, doeltreffende 
gezondheidscontrole, ziektebewaking en 
voorzorgsmaatregelen en effectieve 
screeningprogramma's.

Het effectief bevorderen van de 
gezondheid op basis van duidelijk 
feitenmateriaal leidt tot ziektepreventie, 
meer geestelijk en lichamelijk welzijn en 
kostenbesparing. Gezondheidsbevordering 
en ziektepreventie zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van inzicht in de determinanten 
van lichamelijke en geestelijke gezondheid
en in het verband tussen beide, 
doeltreffende preventieve instrumenten, 
zoals vaccins, doeltreffende 
gezondheidscontrole, ziektebewaking en 
voorzorgsmaatregelen, effectieve 
screeningprogramma's en een vroege 
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diagnose.

Or. en

Amendement 272
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. da

Amendement 273
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het effectief bevorderen van de 
gezondheid op basis van duidelijk 
feitenmateriaal leidt tot ziektepreventie, 
meer welzijn en kostenbesparing.
Gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van inzicht in de determinanten 
van gezondheid, doeltreffende preventieve 
instrumenten, zoals vaccins, doeltreffende 

Het effectief bevorderen van de 
gezondheid op basis van duidelijk 
feitenmateriaal leidt tot ziektepreventie, 
meer welzijn en kostenbesparing.
Gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van inzicht in de 
volksgezondheid en kennis van de 
onderzoeksresultaten op dit gebied, inzicht
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gezondheidscontrole, ziektebewaking en 
voorzorgsmaatregelen en effectieve 
screeningprogramma's.

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

Or. en

Amendement 274
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het effectief bevorderen van de 
gezondheid en sensibilisering voor de 
risicofactoren leiden tot ziektepreventie, 
meer welzijn en kostenbesparing. Het 
bevorderen van de gezondheid en het 
voorkomen van ziekten zijn ook 
afhankelijk van een goed inzicht in de 
gezondheidsdeterminanten, van Europese 
gegevens op basis van 
gemeenschappelijke indicatoren, van 
effectieve preventie-instrumenten, zoals 
vaccins, van effectieve gezondheids- en 
ziektebewaking en paraatheid, en van 
effectieve controleprogramma's.

Or. fr

Amendement 275
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geslaagde pogingen om ziekten, handicaps 
en verminderde functionaliteit te 
voorkomen, beheersen, behandelen en
genezen, worden ondersteund door een 
fundamenteel inzicht in de determinanten 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.
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en oorzaken, processen en gevolgen ervan 
alsook in de factoren die aan een goede 
gezondheid en aan welbevinden ten 
grondslag liggen. Effectieve 
gegevensuitwisseling en de koppeling van 
deze gegevens aan grootschalige 
cohortstudies zijn ook van cruciaal belang 
evenals de vertaling van 
onderzoeksresultaten naar de klinische 
praktijk, met name door uitvoering van 
klinische proeven.

Or. en

Amendement 276
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Geslaagde pogingen om ziekten, handicaps 
en verminderde functionaliteit te 
voorkomen, beheersen, behandelen en 
genezen, worden ondersteund door een 
fundamenteel inzicht in de determinanten 
en oorzaken, processen en gevolgen ervan 
alsook in de factoren die aan een goede 
gezondheid en aan welbevinden ten 
grondslag liggen. Voortbouwen op de 
resultaten van biomedisch onderzoek bij 
de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
de diverse ziekten, met toegang tot 
diagnose, behandeling en 
gezondheidszorg voor alle burgers, is een 
goede manier om de dekking en efficiëntie 
van de gezondheidszorg en de 
levenskwaliteit van de patiënten te 
verbeteren. Effectieve 
gegevensuitwisseling en de koppeling van 
deze gegevens aan grootschalige 
cohortstudies zijn ook van cruciaal belang 
evenals de vertaling van 
onderzoeksresultaten naar de klinische 
praktijk, met name door uitvoering van 
klinische proeven.
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Or. pt

Amendement 277
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 278
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geslaagde pogingen om ziekten, handicaps 
en verminderde functionaliteit te 
voorkomen, beheersen, behandelen en 
genezen, worden ondersteund door een 
fundamenteel inzicht in de determinanten 
en oorzaken, processen en gevolgen ervan 
alsook in de factoren die aan een goede 
gezondheid en aan welbevinden ten 

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

grondslag liggen. Effectieve 
gegevensuitwisseling, gestandaardiseerde 
gegevensverwerking en de koppeling van 
deze gegevens aan grootschalige 
cohortstudies zijn ook van cruciaal belang 
evenals de vertaling van 
onderzoeksresultaten naar de klinische 
praktijk, met name door uitvoering van 
klinische proeven.

Or. da

Amendement 279
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Geslaagde pogingen om ziekten, handicaps 
en verminderde functionaliteit te 
voorkomen, beheersen, behandelen en 
genezen, worden ondersteund door een 
fundamenteel inzicht in de determinanten 
en oorzaken, processen en gevolgen ervan 
alsook in de factoren die aan een goede 
gezondheid en aan welbevinden ten 
grondslag liggen. Effectieve 
gegevensuitwisseling en de koppeling van 
deze gegevens aan grootschalige 
cohortstudies, met name Europese studies 
(op basis van het voorbeeld van de cohort 
van Framingham voor hart- en 
vaatziekten), zijn ook van cruciaal belang 
evenals de vertaling van 
onderzoeksresultaten naar de klinische 
praktijk, met name door uitvoering van 
klinische proeven.

Or. fr

Amendement 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gepersonaliseerde geneeskunde moet 
worden ontwikkeld, om te komen tot 
nieuwe preventieve en therapeutische 
strategieën die kunnen worden aangepast 
aan de behoeften van de patiënten, 
teneinde de preventie en vroege detectie 
van ziekten te verbeteren. De factoren die 
de besluitvorming op therapeutisch gebied 
beïnvloeden, moeten worden 
geïdentificeerd, verder verklaard en 
ontwikkeld via onderzoek.

Or. en

Amendement 281
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een toenemende ziekte- en invaliditeitslast 
in de context van een vergrijzende 
bevolking zet de gezondheidszorg en de 
zorgsector nog verder onder druk. Als we 
een effectieve (gezondheids)zorg voor alle 
leeftijden willen behouden, zullen 
inspanningen moeten worden gedaan om 
de besluitvorming op het gebied van 
preventie en behandeling te verbeteren, om 
beste praktijken in de gezondheidszorg en 
de zorgsector aan te wijzen en de 
verspreiding ervan te steunen en om 
geïntegreerde zorg en de brede toepassing 
van technologische, organisatorische en 
maatschappelijke innovaties te steunen die 
met name ouderen, personen met 
chronische ziekten en gehandicapte 
mensen in staat te stellen om actief te 
blijven en hun zelfstandigheid te behouden.
Op deze manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.
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Or. en

Motivering

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

Amendement 282
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Als 
we een effectieve (gezondheids)zorg voor 
alle leeftijden willen behouden, zullen 
inspanningen moeten worden gedaan om 
de besluitvorming op het gebied van 
preventie en behandeling te verbeteren, om 
beste praktijken in de gezondheidszorg en 
de zorgsector aan te wijzen en de 
verspreiding ervan te steunen en om 
geïntegreerde zorg en de brede toepassing 
van technologische, organisatorische en 
maatschappelijke innovaties te steunen die 
met name ouderen maar ook mensen die in 
de loop van hun leven een handicap 
krijgen, in staat te stellen om actief te 
blijven en hun zelfstandigheid te behouden. 
Op deze manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.

Or. en

Amendement 283
Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een toenemende ziekte- en invaliditeitslast 
in de context van een vergrijzende 
bevolking zet de gezondheidszorg en de 
zorgsector nog verder onder druk. Als we 
een effectieve (gezondheids)zorg voor alle 
leeftijden willen behouden, zullen 
inspanningen moeten worden gedaan om 

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

de besluitvorming op het gebied van 
preventie en behandeling te verbeteren, om 
beste praktijken in de gezondheidszorg en 
de zorgsector aan te wijzen en de 
verspreiding ervan te steunen en om 
geïntegreerde zorg en de brede toepassing 
van technologische, organisatorische en 
maatschappelijke innovaties te steunen die 
met name ouderen, personen met 
chronische ziekten en gehandicapte 
mensen in staat te stellen om actief te 
blijven en hun zelfstandigheid te behouden.
Op deze manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.

Or. en

Amendement 285
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een toenemende ziekte- en invaliditeitslast 
in de context van een vergrijzende 
bevolking zet de gezondheidszorg en de 
zorgsector nog verder onder druk. Als we 
een effectieve (gezondheids)zorg voor alle 
leeftijden willen behouden, zullen 
inspanningen moeten worden gedaan om 
de besluitvorming op het gebied van 
preventie en behandeling te verbeteren, om 
beste praktijken in de gezondheidszorg en 
de zorgsector aan te wijzen en de 
verspreiding ervan te steunen en om 
geïntegreerde zorg en de brede toepassing 
van technologische, organisatorische en 
maatschappelijke innovaties te steunen die 
met name ouderen, personen met 
chronische ziekten en gehandicapte 
mensen in staat te stellen om actief te 
blijven en hun zelfstandigheid te behouden.
Op deze manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
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sociale en mentale welzijn.

Or. en

Amendement 286
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 287
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 288
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 289
Christa Klaß

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Al deze activiteiten zullen op zodanige 
wijze worden ondernomen dat ze 
gedurende de gehele onderzoeks- en 
innovatiecyclus steun bieden en het 
concurrentievermogen van de in Europa 
gevestigde industrieën en de ontwikkeling 
van nieuwe afzetmogelijkheden versterken. 
Hiertoe is een ruime onderzoeksbasis van 
het grootste belang voor een hoog niveau 
van concurrentievermogen en toekomstige 
innovatie in de Europese Unie.

Or. en

Amendement 290
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 291
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke activiteiten zijn onder andere:
inzicht in de gezondheidsdeterminanten
(waaronder milieu- en klimaatgerelateerde 
factoren), verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; inzicht in ziekten en betere 
diagnostisering; de ontwikkeling van 
effectieve controleprogramma's en een 
betere beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten; betere bewaking en 
paraatheid; de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins; het gebruik van in-
silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en -prognoses,
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, actief ouder worden, 
zelfstandig en ondersteund wonen,
individuele verantwoordelijkheid voor het 
zelf beheren van de gezondheid, het 
bevorderen van geïntegreerde zorg;
verbetering van wetenschappelijke 
instrumenten en methoden om 
beleidsvormings- en regelgevingsbehoeften 

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

verbetering van wetenschappelijke 
instrumenten en methoden die relevant zijn
om menselijke gezondheid en ziekte te 
begrijpen, teneinde beleidsvormings- en 
regelgevingsbehoeften te ondersteunen
optimalisering van de efficiëntie en 
effectiviteit van gezondheidszorgstelsels en 
vermindering van ongelijkheden door 
besluitvorming op basis van 
feitenmateriaal en de verspreiding van 
beste praktijken, en innovatieve 
technologieën en benaderingen.

Or. en

Amendement 292
Petru Constantin Luhan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke activiteiten zijn onder andere: 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder milieu- en klimaatgerelateerde 
factoren), verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; inzicht in ziekten en betere 
diagnostisering; de ontwikkeling van 
effectieve controleprogramma's en een 
betere beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten; betere bewaking en 
paraatheid; de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins; het gebruik van in-
silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en -prognoses, 
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, actief ouder worden, 
zelfstandig en ondersteund wonen, 
individuele verantwoordelijkheid voor het 
zelf beheren van de gezondheid, het 
bevorderen van geïntegreerde zorg; 
verbetering van wetenschappelijke 
instrumenten en methoden om 

Specifieke activiteiten zijn onder andere: 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder milieu-, sociale en 
klimaatgerelateerde factoren), verbetering 
van de gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; inzicht in ziekten en betere 
diagnostisering; de ontwikkeling van 
effectieve controleprogramma's en een 
betere beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten; betere bewaking en 
paraatheid; de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins; het gebruik van in-
silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en -prognoses, 
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, inzicht in de 
ongelijkheden wat het type, het adequate 
karakter en de kwaliteit betreft van de 
gezondheidszorg en de behandeling die ter 
beschikking staan van personen met een 
handicap, inclusief de gevolgen voor 
personen met een handicap (bijvoorbeeld 
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beleidsvormings- en regelgevingsbehoeften 
te ondersteunen, optimalisering van de 
efficiëntie en effectiviteit van 
gezondheidszorgstelsels en vermindering 
van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen.

verlies van onafhankelijkheid); actief 
ouder worden, zelfstandig en ondersteund 
wonen voor ouderen en personen met een 
handicap, met name diegenen die veel 
hulp behoeven, individuele 
verantwoordelijkheid voor het zelf beheren 
van de gezondheid, het bevorderen van 
geïntegreerde zorg; verbetering van 
wetenschappelijke instrumenten en 
methoden om beleidsvormings- en 
regelgevingsbehoeften te ondersteunen, 
optimalisering van de efficiëntie en 
effectiviteit van gezondheidszorgstelsels en 
vermindering van ongelijkheden door 
besluitvorming op basis van 
feitenmateriaal en de verspreiding van 
beste praktijken, en innovatieve 
technologieën en benaderingen, inclusief 
onderzoeken van de Europese 
verzorgingsstelsels en de effectiviteit 
ervan met betrekking tot het voorzien in 
de diverse behoeften van personen met 
een handicap, inclusief participatie en het 
behoud van werk.

Or. en

Amendement 293
Alda Sousa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en prognoses, betere 
ziektebehandeling, met een aanpak van de 
kwestie van universele toegang tot 
diagnose, behandeling en 
gezondheidszorg; een snellere en 
effectievere kennisoverdracht aan de 
klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, gezond ouder 
worden, zelfstandig en ondersteund wonen,
verbetering van palliatieve zorgen en 
reproductieve gezondheid en van de 
toegangsvoorwaarden ertoe en individuele 
verantwoordelijkheid voor het zelf beheren 
van de gezondheid, het bevorderen van 
geïntegreerde zorg, verbetering van 
wetenschappelijke instrumenten en 
methoden om beleidsvorming en 
regelgevingsbehoeften te ondersteunen,
optimalisering van de efficiëntie en 
effectiviteit van gezondheidszorgstelsels en 
vermindering van ongelijkheden door 
besluitvorming op basis van 
feitenmateriaal en de verspreiding van 
beste praktijken, en innovatieve 
technologieën en benaderingen.

Or. pt

Amendement 294
Karin Kadenbach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

betere beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten; de ontwikkeling van 
remedies voor verwaarloosde ziekten;
betere bewaking en paraatheid; de 
ontwikkeling van betere preventieve 
vaccins door het gebruik van in-silico 
geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en prognoses; 
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, actief ouder worden, 
zelfstandig en ondersteund wonen, 
individuele verantwoordelijkheid voor het 
zelf beheren van de gezondheid, het 
bevorderen van geïntegreerde zorg, 
inclusief verzorging en behandeling die 
worden verstrekt in multidisciplinaire 
expertisecentra voor specifieke ziekten); 
verbetering van wetenschappelijke 
instrumenten en methoden om 
beleidsvormings- en regelgevingsbehoeften 
te ondersteunen, optimalisering van de 
efficiëntie en effectiviteit van 
gezondheidszorgstelsels en vermindering 
van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken 
(bijvoorbeeld wat de doeltreffendste 
zorgverlening betreft, die door de 
patiënten wordt gewaardeerd), en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen.

Or. en

Amendement 295
Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke activiteiten zijn onder andere: 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder milieu- en klimaatgerelateerde 

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

factoren en hormoonontregelende 
stoffen), verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; inzicht in ziekten en betere 
diagnostisering; de ontwikkeling van 
effectieve controleprogramma's en een 
betere beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten; betere bewaking en 
paraatheid; de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins; het gebruik van in-
silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en -prognoses, 
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, inclusief 
psychosociale aspecten, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, gestandaardiseerde 
technieken voor de analyse van gegevens;
actief ouder worden, zelfstandig en 
ondersteund wonen, individuele 
verantwoordelijkheid voor het zelf beheren 
van de gezondheid, het bevorderen van 
geïntegreerde zorg; verbetering van 
wetenschappelijke instrumenten en 
methoden om beleidsvormings- en 
regelgevingsbehoeften te ondersteunen, 
optimalisering van de efficiëntie en 
effectiviteit van gezondheidszorgstelsels en 
vermindering van verschillen op het vlak 
van gezondheid en ongelijkheden door 
besluitvorming op basis van 
feitenmateriaal en de verspreiding van 
beste praktijken, en innovatieve 
technologieën en benaderingen. Bij de 
activiteiten worden ten volle de 
gelegenheden te baat genomen die zich 
voordoen om te komen tot een werkelijk 
interdisciplinaire benadering, met een 
combinatie van de kennis van alle zes 
uitdagingen en de overige pijlers, om 
duurzame oplossingen op het gebied in 
kwestie te verzekeren. De actieve 
betrokkenheid van aanbieders van 
gezondheidszorg moet worden 
aangemoedigd, om een snelle invoering 
en een snelle toepassing van de resultaten 
te waarborgen.
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Or. en

Amendement 296
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 297
Antonyia Parvanova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE492.613v01-00 24/91 AM\906357NL.doc

NL

Or. en

Amendement 298
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Geïsoleerd onderzoek op het gebied van diagnostisering helpt niet, als niet ook althans in ruime 
zin gekeken wordt naar therapieën. 

Amendement 299
Rolandas Paksas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Specifieke activiteiten zijn onder andere: 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder milieu- en klimaatgerelateerde 
factoren), verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; inzicht in ziekten en betere 
diagnostisering; de ontwikkeling van 
effectieve controleprogramma's en een 
betere beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten; betere bewaking en 
paraatheid; de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins; het gebruik van in-
silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en -prognoses, 
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, inzicht in de 
ongelijkheden wat het type, het adequate 
karakter en de kwaliteit betreft van de 
gezondheidszorg en de behandeling die ter 
beschikking staan van personen met een 
handicap, inclusief de gevolgen voor 
personen met een handicap (bijvoorbeeld 
verlies van onafhankelijkheid); onderzoek 
van het beleid en de praktijken op het 
gebied van de betrokkenheid van de 
gebruiker bij de verstrekking van 
gezondheidszorg; actief ouder worden, 
zelfstandig en ondersteund wonen, 
individuele verantwoordelijkheid voor het 
zelf beheren van de gezondheid, het 
bevorderen van geïntegreerde zorg; 
verbetering van wetenschappelijke 
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instrumenten en methoden om 
beleidsvormings- en regelgevingsbehoeften 
te ondersteunen, optimalisering van de 
efficiëntie en effectiviteit van 
gezondheidszorgstelsels en vermindering 
van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen.

Or. en

Amendement 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 301
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 302
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 303
Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een 
toereikende voorziening van veilige en 
kwalitatief hoogwaardige voeding en 
andere producten van biologische 
oorsprong te garanderen door productieve 
en grondstofzuinige primaire 
productiesystemen die daaraan gerelateerde 

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

voedselverwerkingssystemen die daaraan 
gerelateerde ecosysteemdiensten 
bevorderen te ontwikkelen in combinatie 
met concurrerende en koolstofarme 
toevoerketens. Op deze manier zal de 
overgang naar een duurzame Europese bio-
economie worden versneld.

Or. en

Amendement 304
Elena Oana Antonescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 305
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een 
toereikende voorziening van veilige en 
kwalitatief hoogwaardige voeding en 

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

andere producten van biologische 
oorsprong te garanderen door productieve 
en grondstofzuinige primaire 
productiesystemen te ontwikkelen en door 
kwantitatieve en kwalitatieve 
benaderingen te laten convergeren in 
combinatie met concurrerende en 
koolstofarme toevoerketens.

Or. fr

Amendement 306
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 307
Frédérique Ries

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De komende decennia zal Europa worden 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie op het gebied van beperkte en 
eindige natuurlijke hulpbronnen, met de 
gevolgen van de klimaatverandering, met 

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

name voor primaire productiesystemen 
(landbouw, bosbouw, visserij en 
aquacultuur) en met de noodzaak om te 
zorgen voor een duurzame, veilige en 
zekere voedselvoorziening voor de 
Europese bevolking en een groeiende 
wereldbevolking. De 
wereldvoedselvoorraad zal naar schatting 
met 70 % moeten toenemen om in 2050 
een wereldbevolking van 9 miljard te 
kunnen voeden. Deze urgentie op het 
gebied van voeding verantwoordt noch het 
bestaande onevenwicht tussen de 
nationale productie, waar vaak sprake is 
van overschotten, en de geleidelijke 
toename van de invoer van 
voedingsproducten, noch de toenemende 
complexiteit van het mondiale voedselnet. 
Daarom is het voor de Europese Unie 
belangrijk de bevoorradingscircuits beter 
te controleren, rekening houdend, bij 
wijze van prioriteit, met de cyclus der 
seizoenen, de herkomst van de producten 
en de mogelijkheid om voedingsmiddelen 
te traceren. De landbouw is 
verantwoordelijk voor ongeveer 10 % van 
de emissies van broeikasgassen in de EU 
en hoewel de emissies in Europa dalen, 
zullen de wereldwijde emissies afkomstig 
van de landbouw tot 2030 naar 
verwachting met 20 % stijgen. Verder zal 
Europa moeten zorgen voor voldoende 
beschikbaarheid van grondstoffen, energie 
en industriële producten tegen een 
achtergrond van afnemende fossiele 
koolstofbronnen (de productie van olie en 
vloeibaar gas zal tot 2050 naar verwachting 
met 60 % afnemen) en tevens zijn 
concurrentievermogen moeten behouden. 
Bioafval (naar schatting tot wel 138 
miljoen ton per jaar in de EU, waarvan tot 
40 % op stortplaatsen terechtkomt) vormt 
een immens probleem dat hoge kosten met 
zich meebrengt, ondanks de potentieel 
hoge toegevoegde waarde ervan. Naar 
schatting 30 % van alle voedsel dat in 
ontwikkelde landen wordt geproduceerd, 
wordt bijvoorbeeld weggegooid. Er zijn 
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breed scala aan onderling met elkaar in 
verband staande sectoren en vergt een 
veelheid aan benaderingen.

grote veranderingen nodig om dat 
percentage in de EU tegen 2030 met 50 % 
terug te dringen. Bovendien zijn nationale 
grenzen irrelevant als het gaat om de 
verspreiding van plagen en ziekten bij 
planten en dieren, waaronder zoönoses, en 
ziekteverwekkers in levensmiddelen. 
Doeltreffende nationale 
preventiemaatregelen zijn noodzakelijk, 
maar voor de uiteindelijke bestrijding en 
het effectief functioneren van de interne 
markt moet ook op het niveau van de Unie 
actie worden ondernomen. De uitdaging is 
complex van aard, is van invloed op een 
breed scala aan onderling met elkaar in 
verband staande sectoren en vergt een 
veelheid aan benaderingen.

Or. fr

Motivering

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

Amendement 308
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zijn steeds meer biologische 
hulpbronnen nodig om te voldoen aan de 
vraag van de markt naar een zeker en 
gezond voedselaanbod, biomaterialen, 
biobrandstoffen en producten van 
biologische oorsprong, variërend van 
consumentenproducten tot 
bulkchemicaliën. De capaciteit van de 
terrestrische en aquatische ecosystemen die 
nodig is voor de productie ervan is echter 
beperkt, terwijl met elkaar concurrerende 
aanspraken op het gebruik ervan worden 
gemaakt, en wordt vaak niet optimaal 

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

beheerd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een 
sterke achteruitgang van het 
koolstofgehalte en de vruchtbaarheid van 
de bodem. De mogelijkheden voor het
stimuleren van de weerstand van 
ecosystemen en ecosysteemdiensten 
afkomstig van landbouwgrond, bossen, 
mariene en zoete wateren door 
agronomische en milieudoelstellingen in 
duurzame productie te integreren, worden 
onvoldoende benut.

Or. en

Amendement 309
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De totstandbrenging van een 
productieketen die weinig afval 
veroorzaakt en waarmee de 
voedselvoorziening ook kan worden 
gegarandeerd bij een veranderend klimaat 
en een groeiende bevolking, kan het 
resultaat zijn van betere beheerssystemen 
waarbij de input op land-/zeeniveau en in 
de hele toeleveringsketen tot een 
minimum wordt teruggebracht. De 
collectieve kennis die landbouwers 
hebben van natuurlijke hulpbronnen, 
ecologische processen en 
productkwaliteit, kan worden gebruikt als 
basis om de afhankelijkheid van externe 
input zo klein mogelijk te maken. Kortere 
agrovoedingsketens op basis van 
vertrouwen van de consumenten en een 
grotere nabijheid bij de producenten zijn 
ook een basis voor een productieketen die 
weinig afval veroorzaakt, waarbij tegelijk 
wordt voldaan aan de vraag van 
consumenten naar voedsel van hoge 
kwaliteit, rekening houdend met het 
dierenwelzijn.
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Or. en

Amendement 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 311
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een volledig functionele Europese bio-
economie – waaronder de duurzame 
productie van hernieuwbare hulpbronnen 
afkomstig van land en uit zee en de 
omzetting ervan naar voedsel, biologische 
producten en bio-energie alsook de daaraan 
gerelateerde publieke goederen – zal een 
grote Europese toegevoegde waarde 
genereren. Als ze op duurzame wijze wordt 
beheerd, kan een dergelijke economie de 

Een volledig functionele Europese bio-
economie – waaronder de duurzame 
productie van hernieuwbare hulpbronnen 
afkomstig van land en uit zee en de 
omzetting ervan naar voedsel, biologische 
producten en bio-energie alsook de daaraan 
gerelateerde publieke goederen – zal een
grote Europese toegevoegde waarde 
genereren. Als ze op duurzame wijze wordt 
beheerd, kan een dergelijke economie de 



AM\906357NL.doc 35/91 PE492.613v01-00

NL

milieuvoetafdruk van de primaire productie 
en de toeleveringsketen als geheel 
verkleinen. Ze kan het 
concurrentievermogen ervan vergroten en 
werkgelegenheid en zakelijke kansen 
bieden voor plattelands- en 
kustontwikkeling. De uitdaging op het 
gebied van voedselzekerheid, duurzame 
landbouw en aan de algehele bio-economie 
gerelateerde uitdagingen zijn van Europese 
en mondiale aard. Maatregelen op het 
niveau van de Unie spelen een cruciale rol 
bij het samenbrengen van clusters om het 
noodzakelijke draagvlak en kritische massa 
tot stand te brengen ter aanvulling van 
inspanningen door afzonderlijke of 
groepen lidstaten. Een benadering met 
verschillende spelers zorgt voor de nodige 
kruisbestuiving en interactie tussen 
onderzoekers, bedrijven, boeren, 
fabrikanten, adviseurs en eindgebruikers. 
Een en ander dient zich ook op het niveau 
van de Unie af te spelen om te zorgen voor 
samenhang bij een sectoroverschrijdende 
aanpak van deze uitdaging en een sterke 
koppeling met relevant beleid van de Unie. 
Coördinatie van onderzoek en innovatie op 
EU niveau zal de vereiste veranderingen in 
de hele Unie stimuleren en helpen 
versnellen.

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

Or. en

Amendement 312
Vittorio Prodi
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 314
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 315
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 316
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is te voorzien in voldoende 
voedsel, voeder, biomassa en andere 

Het doel is te voorzien in voldoende 
voedsel, voeder, biomassa en andere 
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grondstoffen, terwijl de natuurlijke 
hulpbronnen worden gewaarborgd en 
ecosysteemdiensten, waaronder de aanpak 
en vermindering van de 
klimaatverandering, worden verbeterd. De 
activiteiten zullen gericht zijn op 
duurzamere en productievere land- en 
bosbouwsystemen die zowel 
grondstofzuinig (waaronder koolstofarm) 
als veerkrachtig zijn, maar ook op de 
ontwikkeling van diensten, concepten en 
beleid om de bestaanszekerheid op het 
platteland te garanderen.

grondstoffen, terwijl de natuurlijke 
hulpbronnen, inclusief de biodiversiteit, 
binnen Europa en wereldwijd, worden 
gewaarborgd en ecosysteemdiensten, 
waaronder de aanpak en vermindering van 
de klimaatverandering, worden verbeterd.
De activiteiten zullen gericht zijn op 
duurzamere, veerkrachtigere en 
productievere land- en bosbouwsystemen 
die zowel grondstofzuinig zijn (inclusief 
systemen die koolstofarm zijn en weinig 
externe input behoeven en organische 
verbouwing) als de natuurlijke 
hulpbronnen onaangetast laten, divers 
zijn, kunnen worden aangepast aan een 
veranderend milieu en veerkrachtig zijn, 
maar ook op de ontwikkeling van diensten, 
concepten en beleid om te zorgen voor 
diverse voedselsystemen en om de 
bestaanszekerheid op het platteland te 
garanderen.

Or. en

Amendement 317
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is te voorzien in voldoende 
voedsel, voeder, biomassa en andere 
grondstoffen, terwijl de natuurlijke 
hulpbronnen worden gewaarborgd en 
ecosysteemdiensten, waaronder de aanpak 
en vermindering van de 
klimaatverandering, worden verbeterd. De 
activiteiten zullen gericht zijn op 
duurzamere en productievere land- en 
bosbouwsystemen die zowel 
grondstofzuinig (waaronder koolstofarm) 
als veerkrachtig zijn, maar ook op de 
ontwikkeling van diensten, concepten en 
beleid om de bestaanszekerheid op het 
platteland te garanderen.

Het doel is te voorzien in voldoende 
voedsel, voeder, biomassa en andere 
grondstoffen, terwijl de natuurlijke 
hulpbronnen worden gewaarborgd, 
ecosysteemdiensten worden verbeterd, de 
bodem- en watervoorraden worden 
beschermd en de uitdagingen van de
vermindering van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering, worden aangepakt. De 
activiteiten zullen gericht zijn op 
duurzamere en productievere land- en 
bosbouwsystemen die zowel 
grondstofzuinig (waaronder koolstofarm) 
als veerkrachtig zijn, maar ook op de 
ontwikkeling van diensten, concepten en 
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beleid om de bestaanszekerheid op het 
platteland te garanderen.

Or. en

Amendement 318
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is te voorzien in voldoende 
voedsel, voeder, biomassa en andere 
grondstoffen, terwijl de natuurlijke 
hulpbronnen worden gewaarborgd en 
ecosysteemdiensten, waaronder de aanpak 
en vermindering van de 
klimaatverandering, worden verbeterd. De 
activiteiten zullen gericht zijn op 
duurzamere en productievere land- en 
bosbouwsystemen die zowel 
grondstofzuinig (waaronder koolstofarm) 
als veerkrachtig zijn, maar ook op de 
ontwikkeling van diensten, concepten en 
beleid om de bestaanszekerheid op het 
platteland te garanderen.

Het doel is te voorzien in voldoende 
voedsel, voeder, biomassa en andere 
grondstoffen, terwijl de natuurlijke 
hulpbronnen op mondiaal niveau worden 
gewaarborgd en ecosysteemdiensten, 
waaronder de bescherming van de 
biodiversiteit en de natuurlijke habitats en 
de aanpak en vermindering van de 
klimaatverandering, worden verbeterd. De 
activiteiten, waarbij de voorkeur wordt 
gegeven aan een systemische aanpak,
zullen gericht zijn op duurzamere en 
productievere land- en bosbouwsystemen, 
inclusief organische landbouw, die zowel 
grondstofzuinig zijn (dus o.a. koolstofarm
zijn en weinig input behoeven) als 
veerkrachtig, maar ook op de ontwikkeling 
van diensten, concepten en beleid om te 
zorgen voor een diverse 
voedselproductiesystemen en voor
bestaanszekerheid op het platteland.

Or. en

Amendement 319
Glenis Willmott

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is te voldoen aan de eisen van 
burgers inzake veilig, gezond en betaalbaar 

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

voedsel, de verwerking en distributie van 
voedsel en voeder duurzamer te maken en 
de voedingssector concurrerender te 
maken. De activiteiten zullen gericht zijn 
op gezond en veilig voedsel voor iedereen, 
betere voedingsinformatie voor de 
consumenten en concurrerende 
voedselverwerkingsmethoden waarbij 
minder grondstoffen worden gebruikt en 
minder bijproducten, afval en 
broeikasgassen worden geproduceerd.

Or. en

Amendement 320
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 321
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.3 – letter b – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 322
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 323
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 324
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is levende aquatische hulpbronnen
op duurzame wijze te exploiteren om de 
sociale en economische 
voordelen/opbrengsten van de oceanen en 
zeeën in Europa te maximaliseren. De 
activiteiten zullen gericht zijn op een 
optimale bijdrage aan een zeker 
voedselaanbod door de ontwikkeling van 
duurzame en milieuvriendelijke visserij en 
een concurrerende Europese aquacultuur in 
de context van de wereldeconomie en op 

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

de context van de wereldeconomie en op 
het stimuleren van mariene innovatie door 
middel van biotechnologie teneinde een 
slimme 'blauwe' groei te bevorderen.

Or. en

Amendement 325
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het doel is levende aquatische hulpbronnen 
op duurzame wijze te exploiteren om de 
sociale en economische 
voordelen/opbrengsten van de oceanen en 
zeeën in Europa te maximaliseren. De 
activiteiten zullen gericht zijn op een 
optimale bijdrage aan een zeker 
voedselaanbod door de ontwikkeling van 
duurzame en milieuvriendelijke visserij en 
een concurrerende Europese aquacultuur in 
de context van de wereldeconomie en op 
het stimuleren van mariene innovatie door 
middel van biotechnologie teneinde een 
slimme 'blauwe' groei te bevorderen. Wat 
het gebruik en de verspreiding van 
biotechnologie in open mariene 
ecosystemen betreft, moet het 
voorzorgsbeginsel naar behoren worden 
geëerbiedigd en moet naar behoren 
rekening met de bezorgdheid van de 
civiele maatschappij worden gehouden.

Or. en

Amendement 326
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.3 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 327
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van geïntegreerde bio-raffinaderijen mag niet stoppen bij biomassabenutting.

Amendement 329
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.3 – letter d – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 330
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20 % onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen, met een verdere 
vermindering tot 80-95 % in 2050.
Bovendien moet in 2020 20 % van het 
uiteindelijke energieverbruik bestaan uit 
hernieuwbare brandstoffen en hanteert zij 
een streefcijfer voor energie-efficiëntie van 
20 %. Om deze doelstellingen te halen zal 
het energiesysteem moeten worden 

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

profiel, energiezekerheid en betaalbaarheid 
te komen terwijl tegelijkertijd het 
economisch concurrentievermogen van 
Europa wordt versterkt. Deze aanpassing 
is nodig, omdat als gevolg van 
schommelende energieprijzen op de 
wereldmarkt (in combinatie met zorgen 
over de zekerheid van het aanbod), de 
toename van de fiscale druk op 
energiebronnen en de hoge kosten van de 
aanpassing aan het milieubeleid van de 
EU, besteden Europese industrieën en 
consumenten een steeds groter deel van 
hun inkomen aan energie.

Or. it

Amendement 331
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20% onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen, met een verdere 
vermindering tot 80 -95% in 2050. 
Bovendien moet in 2020 20% van het 
uiteindelijke energieverbruik bestaan uit 
hernieuwbare brandstoffen en hanteert zij 
een streefcijfer voor energie efficiëntie van 
20%. Om deze doelstellingen te halen zal 
het energiesysteem moeten worden 

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

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

Or. en

Amendement 332
Julie Girling
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het einddoel van de terugdringing van de emissies van broeikasgassen tegen 2050 is nog niet 
vastgesteld. Een vermindering tot 80 -95% is wenselijk, maar niet noodzakelijk haalbaar. Er zijn 
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ook nieuwe gas- en oliebronnen in Europa en er wordt momenteel beslist of deze op duurzame 
wijze kunnen worden geëxploiteerd. Zij mogen in Horizon 2020 niet onvermeld blijven.

Amendement 333
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. it

Motivering

Zoals de naam zegt, is de looptijd van het Horizon 2020-programma beperkt tot 2020. Het heeft 
dus geen zin te spreken over toekomstscenario's voor de volgende decennia.

Amendement 334
Julie Girling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit de routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050 blijkt dat 
de nagestreefde terugdringing van 
broeikasgasemissies grotendeels moet 
worden bereikt binnen het grondgebied van 
de EU. Dit zou betekenen dat tegen 2050 
de CO2-emissies in de energiesector met 
meer dan 90% moeten zijn 

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

zou betekenen dat tegen 2050 de CO2-
emissies in de energiesector met maar 
liefst meer dan 90% moeten zijn 
teruggedrongen, in de industrie met meer 
dan 80%, in de vervoerssector met 
minstens 60% en in de woonsector en de 
dienstensector met 90% .

Or. en

Motivering

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

Amendement 335
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om deze verminderingen te bereiken 
moeten aanzienlijke investeringen worden 
gedaan op het gebied van onderzoek, 
ontwikkeling, demonstratie en de 
marktintroductie van efficiënte, veilige en 
betrouwbare koolstofarme 
energietechnologieën en -diensten. Deze 
moeten hand in hand gaan met niet-
technologische oplossingen aan zowel de 
vraag- als de aanbodzijde. Dit alles moet 
onderdeel uitmaken van een geïntegreerd 
koolstofarm beleid. Dit geldt onder andere 
voor het leren beheersen van belangrijke 
ontsluitende technologieën, met name ICT-
oplossingen, geavanceerde fabricage, 
verwerking en materialen. Het doel is 
efficiënte energietechnologieën en -
diensten te leveren die op grote schaal op 
de Europese en internationale markten 
kunnen worden ingevoerd, en slim beheer 
aan de vraagzijde tot stand te brengen op 
basis van een open en transparante handel 
in energie en slimme energiezuinige 
beheerssystemen.

Om deze verminderingen te bereiken 
moeten aanzienlijke investeringen worden 
gedaan op het gebied van onderzoek, 
ontwikkeling, demonstratie en de 
marktintroductie tegen betaalbare prijzen 
van efficiënte, veilige en betrouwbare 
koolstofarme energietechnologieën en -
diensten. Deze moeten hand in hand gaan 
met niet-technologische oplossingen aan 
zowel de vraag- als de aanbodzijde. Dit 
alles moet onderdeel uitmaken van een 
geïntegreerd koolstofarm beleid. Dit geldt 
onder andere voor het leren beheersen van 
belangrijke ontsluitende technologieën, 
met name ICT-oplossingen, geavanceerde 
fabricage, verwerking en materialen. Het 
doel is efficiënte energietechnologieën en -
diensten te leveren die op grote schaal op 
de Europese en internationale markten 
kunnen worden ingevoerd, en slim beheer 
aan de vraagzijde tot stand te brengen op 
basis van een open en transparante handel 
in energie en slimme energiezuinige 
beheerssystemen.
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Or. it

Amendement 336
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese toegevoegde waarde van het 
SET-plan bestaat, in het kader van een 
optimalisering van de hulpbronnen, in 
een goedkeuring van afzonderlijke 
begrotingslijnen voor elke in dit plan 
opgenomen technologie.

Or. it

Amendement 337
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar, de ontwikkeling en de realistische 
demonstratie van hernieuwbare
energiebronnen die betaalbaar en 
milieuvriendelijk zijn, die een grotere 
omzettingsefficiëntie hebben en die een
grotere beschikbaarheid hebben voor 
verschillende markt- en 
bedrijfsomgevingen.

Or. it

Amendement 338
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.3 – letter b – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar, ontwikkeling van en demonstratie 
van innovatieve hernieuwbare brandstoffen
die efficiëntere, goedkopere, 
milieuvriendelijke technologieën met een 
grotere omzettingsefficiëntie en grotere 
beschikbaarheid voor verschillende markt-
en bedrijfsomgevingen mogelijk maken.

Or. en

Amendement 339
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.3 – letter b – alinea 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. en

Amendement 340
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.3 – letter c – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van technologieën en 
waardeketens om bio-energie 
concurrerender en duurzamer te maken, om 
de doorlooptijd voor waterstof en 
brandstofcellen te verkorten en om nieuwe 
mogelijkheden met potentieel voor de 
lange termijn tot wasdom te brengen.

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van technologieën en 
waardeketens om bio-energie 
concurrerender en duurzamer te maken, om 
de doorlooptijd voor biomethaan, 
waterstof en brandstofcellen te verkorten 
en om nieuwe mogelijkheden met 
potentieel voor de lange termijn tot 
wasdom te brengen.

Or. it

Amendement 341
Daciana Octavia Sârbu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Een uniform, slim Europees 
elektriciteitsnet

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

Or. en

Amendement 342
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 343
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.3 – letter g – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zullen gericht zijn op 
toegepaste innovatie die de 
marktintroductie van nieuwe 
energietechnologieën en -diensten moet 
vereenvoudigen en een kostenbesparende 
uitvoering van het energiebeleid van de 
Unie moet versnellen.

De activiteiten zullen gericht zijn op 
toegepaste innovatie die de 
marktintroductie van nieuwe 
energietechnologieën en -diensten moet 
vereenvoudigen en een kostenbesparende 
uitvoering van het energiebeleid van de 
Unie moet versnellen. In verband hiermee 
wordt het programma "Intelligente 
energie - Europa", dat met succes ten 
uitvoer is gelegd in het kader van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
(Competitiveness and Innovation 
Programme, CIP), met een ambitieus 
budget voortgezet in het kader van het 
huidige Horizon 2020-programma.

Or. en

Amendement 344
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een Europees 
vervoerssysteem tot stand te brengen dat 
grondstofzuinig, milieuvriendelijk, veilig 
en naadloos functioneert ten behoeve van 
de burgers, de economie en de 
maatschappij.

De specifieke doelstelling is een Europees 
vervoerssysteem tot stand te brengen dat 
grondstofzuinig, milieuvriendelijk, veilig, 
betaalbaar en naadloos functioneert ten 
behoeve van de burgers, de economie en de 
maatschappij.
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Or. en

Amendement 345
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vervoerssysteem wordt de filosofie 
geëerbiedigd van "gezond ouder worden 
en zelfstandig wonen", zodat dit systeem 
toegankelijk is voor iedereen en iedereen 
ten goede komt, ongeacht leeftijd en 
geslacht en ondanks eventuele handicaps.

Or. en

Amendement 346
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

niet-gemotoriseerd vervoer, met name in 
stedelijke gebieden.

Or. it

Amendement 347
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 348
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.3 – letter c – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Klimaatmaatregelen, 
hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen

5. Klimaat- en watermaatregelen, 
hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen

Or. en

Motivering

Innovatie met betrekking tot water moet een duidelijke prioriteit zijn voor duurzaamheid in 
Europa. De EU-burgers zien het precies zo: een duidelijke meerderheid (68%) is van mening dat 
de problemen in verband met water ernstig zijn en 75% van alle burgers is groot voorstander 
van optreden op het niveau van de EU. In Rio+20 schuift Europa water naar voren als een van 
de vijf prioritaire gebieden waar duidelijke operationele streefdoelen met afgesproken 
tijdschema's nodig zijn. Nu de wereldmarkt snel groeit, is het moment geschikt. Bijgevolg moeten 
kwesties in verband met water expliciet worden vermeld als een van de belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen in het kader van Horizon 2020.

Amendement 350
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 351
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

2 °C te houden, ecosystemen en de 
maatschappij in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen en het 
culturele erfgoed te beschermen.

Or. en

Amendement 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 353
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie 

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

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

Or. en

Amendement 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er is dringend behoefte aan geïntegreerde
innovaties van het watersysteem in 
Europa. Europa heeft te maken met een 
verouderende waterinfrastructuur (zowel 
wat afvalwater als wat de 
drinkwatervoorziening betreft), 
toenemende watertekorten, grotere 
risico's van overstromingen in steden, 
watervervuiling en een toenemende en 
specifiekere vraag naar water vanwege de 
landbouw, de bedrijfssectoren en de 
stadsbevolking. Om het hoofd te bieden 
aan de maatschappelijke uitdagingen 
(iedereen betaalbaar water garanderen 
van goede kwaliteit, de industrie/de 
landbouw voorzien van het juiste water 
met de juiste kwaliteit tegen de juiste prijs 
en de vervuiling zo beperkt mogelijk 
houden) moet Europa investeren in een 
innovatieve omvorming van het 
watersysteem.
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Or. en

Amendement 355
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.1 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Amendement ter vervanging van amendement 29 in het ontwerpadvies.

Amendement 356
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 357
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 358
Yves Cochet, Jill Evans
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 359
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nadruk van EU-maatregelen ligt 
derhalve op ondersteuning van belangrijke 
doelstellingen en beleid van de Unie, 
waaronder: de Europa 2020-strategie, de 
Innovatie-Unie, Hulpbronnenefficiënt 
Europa en de daaraan gerelateerde 
routekaart, de routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
2050*, aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een Europees 

De nadruk van EU-maatregelen ligt 
derhalve op ondersteuning van belangrijke 
doelstellingen en beleid van de Unie, 
waaronder: de Europa 2020-strategie, de 
Innovatie-Unie, Hulpbronnenefficiënt 
Europa en de daaraan gerelateerde 
routekaart, aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een Europees 
actiekader*, het grondstoffeninitiatief , de 
EU strategie voor duurzame 



AM\906357NL.doc 67/91 PE492.613v01-00

NL

actiekader*, het grondstoffeninitiatief , de 
EU strategie voor duurzame 
ontwikkeling*, een geïntegreerd maritiem 
beleid voor de Unie*, de kaderrichtlijn 
mariene strategie*, het Actieplan inzake 
eco-innovatie en de digitale agenda voor 
Europa . Deze maatregelen stellen de 
maatschappij in staat om zich beter te 
wapenen tegen milieu- en 
klimaatverandering en de beschikbaarheid 
van grondstoffen te waarborgen.

ontwikkeling*, een geïntegreerd maritiem 
beleid voor de Unie*, de kaderrichtlijn 
mariene strategie*, het Actieplan inzake 
eco-innovatie en de digitale agenda voor 
Europa. Deze maatregelen stellen de 
maatschappij in staat om zich beter te 
wapenen tegen milieu- en 
klimaatverandering en de beschikbaarheid 
van grondstoffen te waarborgen.

Or. it

Amendement 360
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 361
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 362
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 363
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is innovatieve, kostenbesparende 
en duurzame aanpassings- en 
verzachtingsmaatregelen te ontwikkelen en 
beoordelen, gericht op zowel CO2- als 
niet-CO2-broeikasgassen en zowel 
technologische als niet-technologische 
groene oplossingen, door het verzamelen 
van feitenmateriaal ter ondersteuning van 
weloverwogen, vroegtijdige en effectieve 
maatregelen en het in netwerken opnemen 
van de vereiste competenties. De 

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

activiteiten zijn gericht op: Een beter 
begrip van de klimaatverandering en 
betrouwbare klimaatprognoses de 
beoordeling van effecten en 
kwetsbaarheden, de ontwikkeling van 
kostenbesparende beperkings-, 
aanpassings- en risicopreventiemaatregelen 
en het steunen van beleid gericht op 
verzachtende maatregelen.

Or. en

Amendement 364
Elena Oana Antonescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is innovatieve, kostenbesparende 
en duurzame aanpassings- en 
verzachtingsmaatregelen te ontwikkelen en 
beoordelen, gericht op zowel CO2- als 
niet-CO2-broeikasgassen en zowel 
technologische als niet-technologische 
groene oplossingen, door het verzamelen 
van feitenmateriaal ter ondersteuning van 
weloverwogen, vroegtijdige en effectieve 
maatregelen en het in netwerken opnemen 
van de vereiste competenties. De 
activiteiten zijn gericht op: Een beter 
begrip van de klimaatverandering en 
betrouwbare klimaatprognoses de 
beoordeling van effecten en 
kwetsbaarheden, de ontwikkeling van 
kostenbesparende aanpassings- en 
risicopreventiemaatregelen

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

Or. ro

Amendement 365
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.3 – letter b – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.3 – letter b – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Optreden ter vrijwaring van de 
duurzame overgang, het duurzame beheer 
en het duurzame gebruik van de 
watervoorraden en de waterdiensten.
Het doel is te zorgen voor een betere basis 
inzake innovatieve kennis met betrekking 
tot (een overgang op het gebied van) 
waterbevoorrading, waterzuivering, 
sluiting van de watercyclus, terugwinning 
van energie/grondstoffen en verbetering 
van het engagement/gedrag van de 
eindgebruikers om te voorzien in 
toekomstige behoeften.

Or. en
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Amendement 367
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De duurzame voorziening waarborgen 
van andere grondstoffen dan energetische 
en agrarische

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

Or. en

Amendement 368
Yves Cochet, Jill Evans

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 369
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 370
Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten eerste is er in de Unie nog steeds 
sprake van aanzienlijke ongelijkheden 
tussen landen onderling en binnen landen.
In 2010 krijgen de EU-lidstaten in de 
menselijke ontwikkelingsindex (HDI), een 
globale maatstaf voor vooruitgang op het 
gebied van gezondheid, onderwijs en 
inkomen, een score tussen 0,743 en 0,895, 

Ten eerste is er in de Unie nog steeds 
sprake van ongelijkheden tussen landen 
onderling en binnen landen. In 2010 
krijgen de EU-lidstaten in de menselijke 
ontwikkelingsindex (HDI), een globale 
maatstaf voor vooruitgang op het gebied 
van gezondheid, onderwijs en inkomen, 
een score tussen 0,743 en 0,895, wat 
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wat aangeeft dat er sprake is van 
aanzienlijke verschillen tussen landen. Ook 
bestaan er nog steeds grote ongelijkheden 
tussen de geslachten: het 
inkomensverschil tussen mannen en 
vrouwen in de Unie bijvoorbeeld is 
momenteel 17,8 % in het voordeel van 
mannen. Een op de zes EU-burgers
(ongeveer 80 miljoen mensen) loopt 
momenteel het risico om in armoede te 
vervallen. De afgelopen twee decennia is 
de armoede onder jongvolwassenen en 
gezinnen met kinderen gestegen. De 
jeugdwerkloosheid is meer dan 20%. 150 
miljoen Europeanen (circa 25%) hebben 
nog nooit gebruik gemaakt van internet en 
zullen mogelijk nooit beschikken over 
voldoende digitale geletterdheid. De 
politieke apathie en polarisatie tijdens 
verkiezingen is ook toegenomen, waaruit 
blijkt dat de burger een wankelend 
vertrouwen heeft in de huidige politieke 
systemen. Deze cijfers tonen aan dat 
sommige sociale groepen en 
gemeenschappen aanhoudend buiten de 
boot vallen als het gaat om sociale en 
economische ontwikkeling en/of 
democratische politiek.

aangeeft dat er sprake is van aanzienlijke 
verschillen tussen landen. Ook bestaan er 
nog steeds ongelijke kansen voor mannen 
en vrouwen. Een op de zes EU-burgers
(ongeveer 80 miljoen mensen) loopt 
momenteel het risico om in armoede te 
vervallen. De afgelopen twee decennia is 
de armoede onder jongvolwassenen en 
gezinnen met kinderen gestegen. De 
jeugdwerkloosheid is meer dan 20%. 150 
miljoen Europeanen (circa 25%) hebben
nog nooit gebruik gemaakt van internet en 
zullen mogelijk nooit beschikken over 
voldoende digitale geletterdheid. De 
politieke apathie en polarisatie tijdens 
verkiezingen is ook toegenomen, waaruit 
blijkt dat de burger een wankelend 
vertrouwen heeft in de huidige politieke 
systemen. Deze cijfers tonen aan dat 
sommige sociale groepen en 
gemeenschappen aanhoudend buiten de 
boot vallen als het gaat om sociale en 
economische ontwikkeling en/of 
democratische politiek.

Or. en

Amendement 371
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3.1 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
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geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio’s. Onderzoek zal met name 
een bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en discriminatie op 
grond van geslacht, raciale of etnische 
origine, religie of geloof, wegens 
invaliditeit en op grond van leeftijd, 
inclusief maatregelen om de 
belemmeringen te verwijderen voor de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap, of digitale of innovatiekloven 
alsook kloven met andere wereldregio’s. 
Onderzoek zal met name een bijdrage 
leveren bij de uitvoering en aanpassing van 
de Europa 2020-strategie en de brede 
externe maatregelen van de Unie. Er 
worden specifieke maatregelen genomen 
om topkwaliteit in minder ontwikkelde 
gebieden te ontsluiten en zo de deelname 
aan Horizon 2020 te verbreden.

Or. en

Motivering

Meer dan 15% van de Europese bevolking is gehandicapt. Bestrijding van discriminatie wegens 
invaliditeit moet duidelijk in de Horizon 2020-voorstellen worden vermeld (overeenkomstig 
artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 2 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, artikel 10 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie en het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van de VN.

Amendement 372
Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3.1 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
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vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en 
ongelijkheid binnen Europese 
samenlevingen, zoals genderongelijkheden
en digitale of innovatiekloven alsook 
kloven met andere wereldregio’s.
Onderzoek zal met name een bijdrage 
leveren bij de uitvoering en aanpassing van 
de Europa 2020-strategie en de brede 
externe maatregelen van de Unie. Er 
worden specifieke maatregelen genomen 
om topkwaliteit in minder ontwikkelde 
gebieden te ontsluiten en zo de deelname 
aan Horizon 2020 te verbreden.

vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting binnen 
Europese samenlevingen en van digitale of 
innovatiekloven alsook van kloven met 
andere wereldregio’s. Onderzoek zal met 
name een bijdrage leveren bij de uitvoering 
en aanpassing van de Europa 2020-
strategie en de brede externe maatregelen 
van de Unie. Er worden specifieke 
maatregelen genomen om topkwaliteit in 
minder ontwikkelde gebieden te ontsluiten 
en zo de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

Or. en

Amendement 373
Petru Constantin Luhan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 374
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

De perceptie van het belangrijke karakter van wetenschap is een belangrijke factor voor de 
maatschappij.

Amendement 376
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de veiligheid te versterken door middel 
van grensbeheer;

b) de veiligheid te versterken door middel 
van grensbeheer, met bijzondere aandacht 
voor de bestrijding van illegale immigratie 
op het grondgebied van de EU;

Or. it

Amendement 377
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 378
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 380
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

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

Amendement 381
Oreste Rossi

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

In zijn strategie en activiteiten wordt het 
EIT gestuurd door een gerichtheid op 
maatschappelijke uitdagingen die zeer 
relevant zijn voor onze toekomst, zoals de 
klimaatverandering en duurzame energie.
Door belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen op een omvattende wijze aan 
te pakken bevordert het EIT inter- en 
multidisciplinaire benaderingen en helpt 
het de onderzoeksinspanningen van de bij 
de KIG's betrokken partners richting te 
geven.

In zijn strategie en activiteiten wordt het 
EIT gestuurd door een gerichtheid op 
maatschappelijke uitdagingen die zeer 
relevant zijn voor onze toekomst. Door 
belangrijke maatschappelijke uitdagingen 
op een omvattende wijze aan te pakken 
bevordert het EIT inter- en 
multidisciplinaire benaderingen en helpt 
het de onderzoeksinspanningen van de bij 
de KIG's betrokken partners richting te 
geven.

Or. it

Amendement 382
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter c – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT integreert onderwijs en opleiding 
volledig in alle loopbaanfasen en 
ontwikkelt nieuwe en innovatieve 
leerplannen waarin wordt ingespeeld op de 
behoefte aan nieuwe profielen die worden 
ingegeven door complexe 
maatschappelijke en economische 
uitdagingen. Hiertoe zal het EIT een 
sleutelrol spelen bij het bevorderen van de 
erkenning van nieuwe graden en diploma's 
in de lidstaten.

Het EIT integreert onderwijs en opleiding 
volledig in alle loopbaanfasen en 
ontwikkelt nieuwe en innovatieve 
leerplannen waarin wordt ingespeeld op de 
behoefte aan nieuwe profielen die worden 
ingegeven door de constante evolutie van 
de maatschappij, de economie en de 
arbeidsmarkt. Hiertoe zal het EIT een 
sleutelrol spelen bij het bevorderen van de 
erkenning van nieuwe graden en diploma's 
in de lidstaten.

Or. it

Amendement 383
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter b – alinea 3



PE492.613v01-00 82/91 AM\906357NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT speelt ook een belangrijke rol bij 
de verfijning van het concept 
ondernemerschap door middel van 
educatieve programma's, waarmee een 
praktijk van ondernemerschap in een 
kennisintensieve context wordt 
gestimuleerd. Hierbij wordt voortgebouwd 
op innovatief onderzoek en worden 
oplossingen met een grote 
maatschappelijke relevantie geboden.

Schrappen

Or. it

Motivering

Het is gevaarlijk het concept ondernemerschap op exclusieve wijze te willen koppelen aan de 
educatieve programma's, omdat zo vooraf wordt bepaald wie "ondernemer" is en wie niet.

Amendement 384
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter f – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



AM\906357NL.doc 83/91 PE492.613v01-00

NL

Or. it

Amendement 385
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

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

Amendement 386
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818

1. De Europese Onderzoeksraad 15008
2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505
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3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen 
en loopbaanontwikkeling

6503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-
infrastructuren)

2802

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

industriële technologieën*
15580 waarvan 500 
voor het EIT

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

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

voor het EIT
2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem 
onderzoek en de bio-economie

4694 waarvan 150 
voor het EIT

3. Continue, schone en efficiënte energievoorziening 6537 waarvan 210 
voor het EIT

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

5. Klimaatmaatregelen, hulpbronnenefficiëntie en 
grondstoffen 

3573 waarvan 115 
voor het EIT

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

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

2212

TOTAAL 87740

Amendement

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 29,3%
1. De Europese Onderzoeksraad 14,5%

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3,9%
3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen 

en loopbaanontwikkeling
7,4%

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e- 3,5%
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infrastructuren)

II Industrieel leiderschap, waaronder: 25,2%

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en 
industriële technologieën*

17,7%

2. Toegang tot risicokapitaal** 4,5%

3. Innovatie in het mkb 3%
III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 40,4%

1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 12% 
2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem 
onderzoek en de bio-economie

5,3%

3. Continue, schone en efficiënte energievoorziening 7,7%

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 8,7%

5. Klimaatmaatregelen, hulpbronnenefficiëntie en 
grondstoffen 

4,2%

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 2,5%
Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 3%

Niet-nucleaire eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek

2,1%

TOTAAL 100%

Or. en

Motivering

Het amendement is bedoeld om het aandeel van elke begrotingslijn vast te stellen, aangezien het 
totaalbedrag afhankelijk is van een akkoord in het kader van de onderhandelingen over het 
MFK. [De percentages worden vervangen door het overeenkomstige cijfer in miljoen EUR, 
zodra een overeenkomst over het totaalbedrag is bereikt, overeenkomstig de verordening van de 
Raad tot vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020.]

Amendement 387
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Amendement

Wetenschap op topniveau, waaronder: 27 818
1. Europese Onderzoeksraad (European Research 

Council - ERC)
15 008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3 505
3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, 

opleidingen en loopbaanontwikkeling
6 503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-
infrastructuren)

2 802

II Industrieel leiderschap, waaronder: 20 280
1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en 

industriële technologieën*
15.580 waarvan 500 
voor het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal 4 000
3. Innovatie in het mkb 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 35 888
1. Gezondheid, demografische verandering en welzijn 9.077 waarvan 292 

voor het EIT
2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en de bio-

economie
4.694 waarvan 150 
voor het EIT

3. Zekere, schone en efficiënte energie 6.537 waarvan 210
voor het EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7.690 waarvan 247
voor het EIT

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

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4.317 waarvan 138 
voor het EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 1 542 + 1 652***
Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek

2 212

TOTAL 87 740
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Or. it

Motivering

Zonder het totaalbedrag te wijzigen moeten de door de Commissie voorgestelde prioriteiten 
worden aangepast. Om de doelstelling van industrieel leiderschap te realiseren is het van 
strategisch belang te zorgen voor stimuli voor de participatie van het mkb, door de toegang tot 
krediet te bevorderen en het bedrag voor innovatieve mkb-bedrijven te verhogen. Bovendien 
moet, wat de doelstelling van de maatschappelijke uitdagingen betreft, het onderzoek op het 
gebied van gezondheid meer prioriteit krijgen dan de Commissie voorstelt, met een verhoging 
van het hiervoor bestemde bedrag in de begroting.

Amendement 388
Julie Girling

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 23 818
1. Europese Onderzoeksraad (European Research 

Council - ERC)
10 008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 4 505
3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, 

opleidingen en loopbaanontwikkeling
6 503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-
infrastructuren)

2 802

II Industrieel leiderschap, waaronder: 25 280
1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en 

industriële technologieën*
15.580 waarvan 500 
voor het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal 6 000
3. Innovatie in het mkb 3 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 34 388
1. Gezondheid, demografische verandering en welzijn 13.147 waarvan 292 

voor het EIT
2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en de bio-

economie
4.694 waarvan 150 
voor het EIT

3. Zekere, schone en efficiënte energie 4.537 waarvan 140
voor het EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 6.690 waarvan 217
voor het EIT

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 1.003 waarvan 45 voor 
het EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4.317 waarvan 138 
voor het EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 1 042 + 1 482***
Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek

2 212

TOTAL 87 740
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818

1. De Europese Onderzoeksraad 15008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505
3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 

loopbaanontwikkeling 6503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 2802

II Industrieel leiderschap, waaronder: 20280

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën*

15580 waarvan 500 voor 
het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal** 4000

3. Innovatie in het mkb 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 35888

1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 9077 waarvan 292 voor 
het EIT

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

4694 waarvan 150 voor 
het EIT

3. Continue, schone en efficiënte energievoorziening 6537 waarvan 210 voor 
het EIT

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

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

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

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 1542 + 1652***

Niet-nucleaire eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek 2212

TOTAAL 87740
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Amendement

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 31,8%

1. De Europese Onderzoeksraad 17,1%

2. Toekomstige en opkomende technologieën 4%
3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 

loopbaanontwikkeling 7,5%

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 3,2%

II Industrieel leiderschap, waaronder: 23,3%

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën* 17,8%

2. Toegang tot risicokapitaal** 4,6%

3. Innovatie in het mkb 0,9 %

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 41,3%

1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 10,3%
2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem 

onderzoek en de bio-economie 5,3%

3. Continue, schone en efficiënte energievoorziening 7,5%

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 8,8%

5. Klimaatmaatregelen, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 4,1%

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 5,3%

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 1,2%
Niet-nucleaire eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek 2,5%

TOTAAL Horizon 2020 zonder ITER 100%

ITER 3,2%

TOTAAL Horizon 2020 + ITER 103,2%

Or. en
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Motivering

Van de begrotingen voor de peilers 2 en 3 mag geen stuk worden afgehaald voor het EIT. Als het 
EIT de zuinigste manier is, die de meeste meerwaarde oplevert, om de doelstellingen van de 
peilers 2 en 3 te realiseren, kunnen de bedragen in kwestie na de evaluatie halverwege de 
looptijd worden verplaatst naar EIT- programma's. 500 miljoen EUR van de oorspronkelijke 
EIT-begroting gaat naar: "inclusieve innovatie" (300 miljoen EUR) om de participatie te 
vergroten, Marie Curie (100 miljoen EUR) en Innovatie in het mkb (100 miljoen EUR). ITER is 
een unieke faciliteit voor onderzoek naar hoge-temperatuur-, astrofysische en 
plasmafysica, materialen en magneettechnologie. Voorgesteld wordt de Horizon 2020-begroting 
te verhogen met de omvang van ITER, zodat ITER in dit kader kan worden voortgezet.

Amendement 389
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel – voetnoot *

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

* onder andere 8975 miljoen euro voor 
informatie- en communicatietechnologie
(ICT), waarvan 1795 miljoen euro voor 
fotonica en micro- en nano-elektronica,
4293 miljoen euro voor nanotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricage en verwerking, 575 miljoen euro
voor biotechnologie en 1737 miljoen euro
voor ruimtevaart. Als gevolg daarvan 
wordt 6663 miljoen euro beschikbaar 
gesteld ter ondersteuning van cruciale 
ontsluitende technologieën.

* onder andere 57,6% voor informatie- en 
communicatietechnologie (ICT), waarvan
11,5% voor fotonica en micro- en nano-
elektronica, 27,6% voor nanotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricage en verwerking, 3,7% voor 
biotechnologie en 11,1% voor ruimtevaart.
Als gevolg daarvan wordt 42,9%
beschikbaar gesteld ter ondersteuning van 
cruciale ontsluitende technologieën.

Or. en

Amendement 390
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel – voetnoot **

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

** Rond 1131 miljoen euro van dit bedrag 
kan gaan naar de tenuitvoerlegging van 
projecten in het kader van het strategisch 
energietechnologieplan (SET-plan). 

** Rond 28,3% van dit bedrag kan gaan
naar de tenuitvoerlegging van projecten in 
het kader van het strategisch 
energietechnologieplan (SET-plan). 
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Ongeveer een derde daarvan kan naar het 
mkb gaan.

Ongeveer een derde daarvan kan naar het 
mkb gaan.

Or. en

Amendement 391
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tabel – voetnoot ***

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

*** Het totale bedrag zal beschikbaar 
worden gesteld via toewijzingen als 
bedoeld in artikel 6, lid 3. De tweede 
toewijzing van 1652 miljoen euro wordt 
prorata verstrekt uit de middelen voor de 
specifieke doelstelling ‘Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën’, op indicatieve basis en na 
de in artikel 26, lid 1, bedoelde evaluatie.

Schrappen

Or. en


