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Amendement 128
Vittorio Prodi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkeling van 
screeningprogramma's is afhankelijk van 
de identificatie van vroege biomarkers voor 
het risico op en het begin van ziekten, en 
de toepassing ervan is afhankelijk van de 
beproeving en validatie van 
screeningmethoden en -programma's. Door 
individuen en populaties met een hoog 
ziekterisico te identificeren, kunnen 
gepersonaliseerde, gestratificeerde en 
collectieve strategieën worden ontwikkeld 
voor een doeltreffende en kostenefficiënte 
ziektepreventie.

De ontwikkeling van 
screeningprogramma's is niet alleen 
afhankelijk van de identificatie van vroege 
biomarkers voor het risico op, maar ook 
voor de processen van en het begin van 
ziekten, en de toepassing ervan is 
afhankelijk van de beproeving en validatie 
van screeningmethoden en -programma's. 
Door individuen en populaties met een 
hoog ziekterisico te identificeren, kunnen
gepersonaliseerde, gestratificeerde en 
collectieve strategieën worden ontwikkeld 
voor een doeltreffende en kostenefficiënte 
ziektepreventie.

Or. en

Amendement 129
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkeling van 
screeningprogramma's is afhankelijk van 
de identificatie van vroege biomarkers voor 
het risico op en het begin van ziekten, en 
de toepassing ervan is afhankelijk van de 
beproeving en validatie van 
screeningmethoden en -programma's. Door 
individuen en populaties met een hoog 
ziekterisico te identificeren, kunnen 
gepersonaliseerde, gestratificeerde en 
collectieve strategieën worden ontwikkeld 
voor een doeltreffende en kostenefficiënte 
ziektepreventie.

De ontwikkeling van 
screeningprogramma's is afhankelijk van 
de identificatie van vroege biomarkers voor
het risico op en het begin van ziekten, en 
de toepassing ervan is afhankelijk van de 
beproeving en validatie van 
screeningmethoden en -programma's. Door 
individuen en populaties met een hoog 
ziekterisico te identificeren, kunnen 
gepersonaliseerde, gestratificeerde en 
collectieve strategieën worden ontwikkeld 
voor een doeltreffende en kostenefficiënte 
ziektepreventie. In dit verband zal 
prioriteit worden toegekend aan 
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screeningprogramma's waarbij de 
betrokken patiënt een preventietraject of 
een behandeling kan worden aangeboden, 
of het waarschijnlijk tot de ontwikkeling 
daarvan komt.   

Or. de

Motivering

Screeningprogramma's die niet tot therapeutische of preventievoordelen leiden, zijn geen 
oplossing en resulteren in bijkomende problemen, bijvoorbeeld op het vlak van de 
gegevensbescherming.

Amendement 130
Peter Liese, Richard Seeber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2 bis. Aanpak van de oorzaken van 
onvruchtbaarheid
Er is onderzoek nodig om efficiëntere 
vormen van preventie, diagnose en 
management bij stoornissen op het gebied 
van reproductieve gezondheid te 
ontwikkelen. Dit onderzoek moet in het 
bijzonder gericht zijn op gebieden zoals de 
oorzaken van onvruchtbaarheid, met 
inbegrip van de foetale oorsprong van 
onvruchtbaarheid en andere 
reproductieve-gezondheidsstoornissen.

Or. en

Amendement 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2 ter. Mannelijke contraceptie
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De verantwoordelijkheid voor het gebruik 
van contraceptiemiddelen en de last van 
contraceptie in het algemeen rust in de 
meeste gevallen op de schouders van de 
vrouw. Soms leidt dit tot ernstige 
problemen, bijvoorbeeld in het geval van 
bijwerkingen of contra-indicaties. 
Vandaar dat mannelijke contraceptie ook 
een prioriteit moet zijn.

Or. en

Amendement 132
Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Menselijke populaties worden bedreigd 
door nieuwe en opkomende infecties 
(waaronder infecties als gevolg van 
klimaatverandering), door de resistentie 
van bepaalde pathogene organismen tegen 
geneesmiddelen en door andere directe of 
indirecte gevolgen van klimaatverandering. 
Er zijn betere methoden nodig voor de 
bewaking van ziekten, netwerken voor 
vroege waarschuwing, de organisatie van 
gezondheidsdiensten en 
voorzorgscampagnes, voor de 
ontwikkeling van epidemiologische 
modellen, een effectieve reactie op 
pandemieën, voor reacties op niet-
besmettelijke ziekten als gevolg van 
klimaatverandering, evenals inspanningen 
om het vermogen tot bestrijding van 
resistente verwekkers van besmettelijke 
ziekten te waarborgen en te versterken.

Menselijke populaties worden bedreigd 
door nieuwe en opkomende infecties 
(waaronder infecties als gevolg van 
klimaatverandering), door de resistentie 
van bepaalde pathogene organismen tegen 
geneesmiddelen en door andere directe of 
indirecte gevolgen van klimaatverandering. 
Er zijn betere methoden nodig voor de 
bewaking van ziekten, waaronder 
bewaking van geneesmiddelenresistentie 
in zowel de menselijke, als de 
diergeneeskunde, netwerken voor vroege 
waarschuwing, de organisatie van 
gezondheidsdiensten en 
voorzorgscampagnes, voor de 
ontwikkeling van epidemiologische 
modellen, een effectieve reactie op 
pandemieën, voor reacties op niet-
besmettelijke ziekten als gevolg van 
klimaatverandering, evenals inspanningen 
om het vermogen tot bestrijding van 
resistente verwekkers van besmettelijke 
ziekten te waarborgen en te versterken.

Or. da
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Amendement 133
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid en ziekten bij mensen van alle 
leeftijden, zodat nieuwe en betere 
preventieve maatregelen en diagnose- en 
behandelingsmethoden kunnen worden 
ontwikkeld. Interdisciplinair, translationeel 
onderzoek is van essentieel belang om het 
inzicht in alle aspecten van ziekteprocessen 
te verbeteren, met inbegrip van een 
herclassificatie van normale variatie en 
ziekte op basis van moleculaire gegevens, 
en om onderzoeksresultaten te gebruiken 
voor klinische toepassingen.

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid en ziekten bij mensen van alle 
leeftijden, zodat nieuwe en betere 
preventieve maatregelen en diagnose- en 
behandelingsmethoden kunnen worden 
ontwikkeld. Interdisciplinair, translationeel 
onderzoek met gebruikmaking van 
instrumenten en benaderingswijzen op 
basis van menselijke biologie is van 
essentieel belang om het inzicht in alle 
aspecten van ziekteprocessen te verbeteren, 
met inbegrip van een herclassificatie van 
normale variatie en ziekte op basis van 
moleculaire gegevens, en om 
onderzoeksresultaten te gebruiken voor 
klinische toepassingen.

Or. en

Amendement 134
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid en ziekten bij mensen van alle 
leeftijden, zodat nieuwe en betere 
preventieve maatregelen en diagnose- en 
behandelingsmethoden kunnen worden 
ontwikkeld. Interdisciplinair, translationeel 
onderzoek is van essentieel belang om het 
inzicht in alle aspecten van ziekteprocessen 
te verbeteren, met inbegrip van een 
herclassificatie van normale variatie en 
ziekte op basis van moleculaire gegevens, 
en om onderzoeksresultaten te gebruiken 

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid en ziekten bij mensen van alle 
leeftijden, zodat nieuwe en betere 
preventieve maatregelen en diagnose- en 
behandelingsmethoden kunnen worden 
ontwikkeld. Interdisciplinair, translationeel 
onderzoek is van essentieel belang om het 
inzicht in alle aspecten van ziekteprocessen 
te verbeteren, met inbegrip van een 
herclassificatie van normale variatie en 
ziekte op basis van moleculaire gegevens, 
en om onderzoeksresultaten te gebruiken 
voor klinische toepassingen. Er moet in 
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voor klinische toepassingen. het bijzonder steun worden verleend voor 
translationele onderzoeksprojecten 
gericht op een snellere en efficiëntere 
toepassing in de medische praktijk van in 
laboratoria opgedane kennis, met name 
op gebieden met grote behoeften waarvoor 
geen oplossingen bestaan, zoals 
hematologie/oncologie, zeldzame ziekten 
en antimicrobiële resistentie.

Or. sl

Amendement 135
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het basisonderzoek op dit gebied heeft 
betrekking op (de aanmoediging van) de 
ontwikkeling en het gebruik van nieuwe 
instrumenten en benaderingen voor het 
genereren van biomedische gegevens en 
omvat onder meer "-omics", "high 
throughput"-onderzoek en 
systeemgeneeskundige benaderingen. Voor 
deze activiteiten is, zoals hierboven 
beschreven, een nauwe koppeling tussen 
fundamenteel en klinisch onderzoek en 
langdurige cohortstudies (en de 
bijbehorende onderzoeksdomeinen) vereist. 
Daarnaast zijn nauwe betrekkingen met 
onderzoeks- en medische infrastructuur 
(databanken, biobanken, enz.) nodig met 
het oog op standaardisatie, opslag, 
uitwisseling van en toegang tot gegevens, 
die alle een essentiële rol spelen als het 
erom gaat optimaal van de beschikbare 
gegevens gebruik te maken en de 
ontwikkeling van innovatievere en 
doeltreffendere methoden voor het 
analyseren en combineren van 
gegevensbestanden te stimuleren.

Het basisonderzoek op dit gebied heeft 
betrekking op (de aanmoediging van) de 
ontwikkeling en het gebruik van nieuwe 
instrumenten en benaderingen voor het 
genereren van biomedische gegevens en 
omvat onder meer "-omics" op basis van 
menselijke biologie, "high throughput"-
onderzoek en systeemgeneeskundige 
benaderingen. Voor deze activiteiten is, 
zoals hierboven beschreven, een nauwe 
koppeling tussen fundamenteel en klinisch 
onderzoek en langdurige cohortstudies (en 
de bijbehorende onderzoeksdomeinen) 
vereist. Daarnaast zijn nauwe betrekkingen 
met onderzoeks- en medische 
infrastructuur (databanken, biobanken, 
enz.) nodig met het oog op standaardisatie, 
opslag, uitwisseling van en toegang tot 
gegevens, die alle een essentiële rol spelen 
als het erom gaat optimaal van de 
beschikbare gegevens gebruik te maken en 
de ontwikkeling van innovatievere en 
doeltreffendere methoden voor het 
analyseren en combineren van 
gegevensbestanden te stimuleren.

Or. en
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Amendement 136
Christel Schaldemose

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het basisonderzoek op dit gebied heeft 
betrekking op (de aanmoediging van) de 
ontwikkeling en het gebruik van nieuwe 
instrumenten en benaderingen voor het 
genereren van biomedische gegevens en 
omvat onder meer "-omics", "high 
throughput"-onderzoek en 
systeemgeneeskundige benaderingen. Voor 
deze activiteiten is, zoals hierboven 
beschreven, een nauwe koppeling tussen 
fundamenteel en klinisch onderzoek en 
langdurige cohortstudies (en de 
bijbehorende onderzoeksdomeinen) vereist. 
Daarnaast zijn nauwe betrekkingen met 
onderzoeks- en medische infrastructuur 
(databanken, biobanken, enz.) nodig met 
het oog op standaardisatie, opslag, 
uitwisseling van en toegang tot gegevens, 
die alle een essentiële rol spelen als het 
erom gaat optimaal van de beschikbare 
gegevens gebruik te maken en de 
ontwikkeling van innovatievere en 
doeltreffendere methoden voor het 
analyseren en combineren van 
gegevensbestanden te stimuleren.

Het basisonderzoek op dit gebied heeft 
betrekking op (de aanmoediging van) de 
ontwikkeling en het gebruik van nieuwe 
instrumenten en benaderingen voor het 
genereren van biomedische gegevens en 
omvat onder meer "-omics", "high 
throughput"-onderzoek en 
systeemgeneeskundige benaderingen. Voor 
deze activiteiten is, zoals hierboven 
beschreven, een nauwe koppeling tussen 
fundamenteel en klinisch onderzoek en 
langdurige cohortstudies (en de 
bijbehorende onderzoeksdomeinen) vereist. 
Daarnaast zijn nauwe betrekkingen met 
onderzoeks- en medische infrastructuur 
(databanken, biobanken, enz.) nodig met 
het oog op standaardisatie, opslag, 
uitwisseling van en vrije toegang tot ruwe 
gegevens, die alle een essentiële rol spelen 
als het erom gaat optimaal van de 
beschikbare gegevens gebruik te maken en 
de ontwikkeling van innovatievere en 
doeltreffendere methoden voor het 
analyseren en combineren van 
gegevensbestanden te stimuleren.

Or. da

Amendement 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevordering van op de patiënt(groep) 
toegesneden geneeskunde voor ernstige 
ziekten
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Om behandelingswijzen doeltreffender, 
veiliger en kosten-efficiënter te maken, 
moet de geneeskunde nieuwe preventieve-
en therapeutische strategieën ontwikkelen 
die kunnen worden toegesneden op de 
behoeften van de specifieke groep 
patiënten. De factoren die de 
besluitvorming op therapeutisch gebied 
beïnvloeden, moeten worden 
geïdentificeerd, verder verklaard en 
ontwikkeld via onderzoek.

Or. en

Amendement 138
Zofija Mazej Kukovič

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er bestaat behoefte aan effectievere 
preventieve vaccins (of alternatieve 
preventieve ingrepen) en op feiten 
gebaseerde vaccinatieplannen voor een 
bredere reeks ziekten. Hiervoor moet meer 
inzicht worden verworven in ziekten en 
ziekteprocessen en daaruit voortvloeiende 
epidemieën en moeten klinische proeven 
en bijbehorende studies worden verricht.

De ontwikkeling van effectievere 
preventieve vaccins en op 
wetenschappelijke feiten gebaseerde 
vaccinatieplannen voor een bredere reeks 
ziekten, met inbegrip van armoede-
gerelateerde ziekten zoals HIV/AIDS, 
tuberculose, malaria, en verwaarloosde 
ziekten, moet gesteund worden. Zo 
kunnen ook de kennis over de 
belangrijkste risicofactoren voor ziekten 
en gedragswetenschappen worden 
gebruikt om effectieve 
preventiestrategieën op te zetten tegen 
deze risicofactoren en gericht op de 
bevordering van een gezonde levensstijl 
en het onder de aandacht brengen van het 
belang van gezond voedsel. Dit heeft een
enorm potentieel voor het reduceren van 
de last van chronische ziekten, maar 
hiervoor moet meer inzicht worden 
verworven in ziekten en ziekteprocessen en 
daaruit voortvloeiende epidemieën en 
moeten klinische proeven en bijbehorende 
studies worden verricht.

Or. sl



PE492.615v02-00 10/59 AM\906857NL.doc

NL

Amendement 139
Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
zullen (verder) worden ontwikkeld met het 
oog op een significante verbetering van het 
ziekteverloop door middel van een 
vroegere, nauwkeurigere diagnostiek en 
door een meer patiëntgerichte behandeling.

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
zullen (verder) worden ontwikkeld met het 
oog op een significante verbetering van het 
ziekteverloop door middel van een
vroegere, nauwkeurigere diagnostiek en 
door een meer patiëntgerichte behandeling.
In dit verband zal prioriteit worden 
toegekend aan diagnosemethoden waarbij 
de betrokken patiënt een preventietraject 
of een behandeling kan worden 
aangeboden, of het waarschijnlijk tot de 
ontwikkeling daarvan komt. 

Or. de

Amendement 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
zullen (verder) worden ontwikkeld met het 
oog op een significante verbetering van het 
ziekteverloop door middel van een 
vroegere, nauwkeurigere diagnostiek en 
door een meer patiëntgerichte behandeling.

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere in 
vitro en beelddiagnostiek te kunnen 
ontwikkelen. Innovatieve en bestaande 
technologieën zullen (verder) worden 
ontwikkeld met het oog op een significante 
verbetering van het ziekteverloop door 
middel van een vroegere, nauwkeurigere 
diagnostiek en door een meer 
patiëntgerichte behandeling.
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Or. en

Motivering

Bestaande succesvolle en nog verder in ontwikkeling zijnde diagnose-instrumenten die leiden tot 
verkleining van de tijdsspanne tussen het moment waarop de eerste symptomen zich voordoen en 
het moment van de diagnosestelling moeten met dit voorstel kunnen worden gesteund.

Amendement 141
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; de 
bevordering van een doeltreffender en 
beter gebruik van de bestaande en nieuwe 
diagnose-instrumenten, teneinde de 
antimicrobiële resistentie te bestrijden; en 
de ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
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handicaps in de hand worden gewerkt. voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt.

Or. en

Amendement 142
Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie, in het bijzonder volwassen 
stamceltherapie, en therapieën met 
bloedcellen van de navelstreng en iPS-
cellen; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
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duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt.

voorkomen van polifarmacie.  Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt. Er 
moeten concepten voor regeneratieve 
geneeskunde worden ontwikkeld, in het 
bijzonder op basis van volwassen 
stamcellen, en bloedcellen van de 
navelstreng en iPS-cellen.

Or. de

Amendement 143
Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Klinische proeven zijn een middel om 
biomedische kennis toe te passen op 
patiënten. Voor dergelijke proeven en voor 
de verbetering van de praktijk op het 
gebied van klinische proeven wordt steun 
verleend, bijvoorbeeld voor de 
ontwikkeling van betere methoden die het 
mogelijk maken proeven beter te richten op 
relevante populaties, met inbegrip van 
patiëntengroepen die aan reeds andere 
bijkomende ziekten lijden en/of reeds in 
behandeling zijn, de vergelijkende 
beoordeling van de effectiviteit van 
ingrepen en oplossingen, en de versterking 
van het gebruik van databanken en 
elektronische gezondheidsregisters als 
gegevensbronnen voor proeven en 
kennisoverdracht. Tevens wordt steun 
verleend voor de overdracht van andere 
soorten interventies, bijvoorbeeld op het 
gebied van zelfstandig wonen.

Klinische proeven zijn een middel om 
biomedische kennis toe te passen op 
patiënten. Voor dergelijke proeven en voor 
de verbetering van de praktijk op het 
gebied van klinische proeven wordt steun 
verleend, bijvoorbeeld voor de 
ontwikkeling van betere methoden die het 
mogelijk maken proeven beter te richten op 
relevante populaties, met inbegrip van 
patiëntengroepen die aan reeds andere 
bijkomende ziekten lijden en/of reeds in 
behandeling zijn, de vergelijkende 
beoordeling van de effectiviteit van 
ingrepen en oplossingen, en de versterking 
van het gebruik van databanken en 
elektronische gezondheidsregisters als 
gegevensbronnen voor proeven en 
kennisoverdracht. Tevens wordt steun 
verleend voor de overdracht van andere 
soorten interventies, bijvoorbeeld op het 
gebied van zelfstandig wonen. Er zal 
prioriteit worden toegekend aan klinische 
tests op het gebied van zeldzame ziekten 
en ziekten bij kinderen, met inbegrip van 
voortijdige geboorten. 

Or. de
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Motivering

Met name op het gebied van zeldzame ziekten en ziekten bij kinderen is Europese samenwerking 
uitermate belangrijk, aangezien zich in de afzonderlijke lidstaten te weinig gevallen daarvan 
voordoen en deze dus onvoldoende mogelijkheden hebben om op dit vlak alleen actief te zijn.

Amendement 144
Christel Schaldemose

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De integratie van infrastructuur en 
informatiestructuren en -bronnen (met 
inbegrip van informatie verkregen uit 
cohortstudies, protocollen, 
gegevensverzamelingen, indicatoren, enz.) 
en de standaardisatie, interoperabiliteit, 
opslag, uitwisseling van en toegang tot 
gegevens wordt gesteund, om een 
doeltreffend gebruik van die informatie te 
kunnen waarborgen. Hierbij dient ook 
aandacht te worden besteed aan 
gegevensverwerking, kennisbeheer, de 
ontwikkeling van modellen en visualisatie.

De integratie van infrastructuur en 
informatiestructuren en -bronnen (met 
inbegrip van informatie verkregen uit 
cohortstudies, protocollen, 
gegevensverzamelingen, indicatoren, enz.) 
en de standaardisatie, interoperabiliteit, 
opslag, uitwisseling van en vrije toegang 
tot ruwe gegevens wordt gesteund, om een 
doeltreffend gebruik van die informatie te 
kunnen waarborgen. Hierbij dient ook 
aandacht te worden besteed aan 
gegevensverwerking, kennisbeheer, de 
ontwikkeling van modellen en visualisatie.

Or. da

Amendement 145
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er bestaat behoefte aan steun voor de 
ontwikkeling van wetenschappelijke 
instrumenten, methoden en statistieken 
voor snelle en betrouwbare beoordelingen 
en voorspellingen met betrekking tot de 
veiligheid, effectiviteit en kwaliteit van 
gezondheidstechnologie, met inbegrip van 
nieuwe geneesmiddelen, biologische 

Er bestaat behoefte aan steun voor de 
ontwikkeling van wetenschappelijke 
instrumenten, methoden en statistieken 
voor snelle en betrouwbare beoordelingen 
en voorspellingen met betrekking tot de 
veiligheid, effectiviteit en kwaliteit van 
gezondheidstechnologie, met inbegrip van 
nieuwe geneesmiddelen, biologische 
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middelen, geavanceerde therapieën en 
medische apparatuur. Dit is met name van 
belang voor nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer vaccins, cel-, 
weefsel- en gentherapieën, organen en 
transplantaties, specialist manufacturing, 
biobanken, nieuwe medische apparatuur, 
diagnose- en behandelingsprocedures, 
genetische tests, interoperabiliteit en e-
gezondheid, met inbegrip van 
privacyaspecten. Tevens is steun nodig 
voor verbeterde 
risicobeoordelingsmethoden, 
testbenaderingen en strategieën met
betrekking tot milieu en gezondheid.
Daarnaast bestaat er behoefte aan steun 
voor de ontwikkeling van relevante 
methoden ter ondersteuning van de 
beoordeling van ethische aspecten die bij 
de hierboven genoemde gebieden komen 
kijken.

middelen, geavanceerde therapieën en 
medische apparatuur. Dit is met name van 
belang voor nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer vaccins, cel-, 
weefsel- en gentherapieën, organen en 
transplantaties, specialist manufacturing, 
biobanken, nieuwe medische apparatuur, 
diagnose- en behandelingsprocedures, 
genetische tests, interoperabiliteit, 
telegeneeskunde en e-gezondheid, met 
inbegrip van privacyaspecten. Tevens is 
steun nodig voor verbeterde 
risicobeoordelingsmethoden, 
testbenaderingen en strategieën met 
betrekking tot milieu en gezondheid.
Daarnaast bestaat er behoefte aan steun 
voor de ontwikkeling van relevante 
methoden ter ondersteuning van de 
beoordeling van ethische aspecten die bij 
de hierboven genoemde gebieden komen 
kijken.

Or. sl

Amendement 146
Carl Schlyter

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er bestaat behoefte aan steun voor de 
ontwikkeling van wetenschappelijke 
instrumenten, methoden en statistieken 
voor snelle en betrouwbare beoordelingen 
en voorspellingen met betrekking tot de 
veiligheid, effectiviteit en kwaliteit van 
gezondheidstechnologie, met inbegrip van 
nieuwe geneesmiddelen, biologische 
middelen, geavanceerde therapieën en 
medische apparatuur. Dit is met name van 
belang voor nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer vaccins, cel-, 
weefsel- en gentherapieën, organen en 
transplantaties, specialist manufacturing, 
biobanken, nieuwe medische apparatuur, 

Er bestaat behoefte aan steun voor de 
ontwikkeling van wetenschappelijke 
instrumenten, methoden en statistieken 
voor snelle en betrouwbare beoordelingen 
en voorspellingen met betrekking tot de 
veiligheid, effectiviteit en kwaliteit van 
gezondheidstechnologie, met inbegrip van 
nieuwe geneesmiddelen, biologische 
middelen, geavanceerde therapieën en 
medische apparatuur. Dit is met name van 
belang voor nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer vaccins, cel-, 
weefsel- en gentherapieën, organen en 
transplantaties, specialist manufacturing, 
biobanken, nieuwe medische apparatuur, 
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diagnose- en behandelingsprocedures, 
genetische tests, interoperabiliteit en e-
gezondheid, met inbegrip van 
privacyaspecten. Tevens is steun nodig 
voor verbeterde 
risicobeoordelingsmethoden, 
testbenaderingen en strategieën met 
betrekking tot milieu en gezondheid. 
Daarnaast bestaat er behoefte aan steun 
voor de ontwikkeling van relevante 
methoden ter ondersteuning van de 
beoordeling van ethische aspecten die bij 
de hierboven genoemde gebieden komen 
kijken.

diagnose- en behandelingsprocedures, 
genetische tests, interoperabiliteit en e-
gezondheid, met inbegrip van 
privacyaspecten. Tevens is steun nodig 
voor moderne gevaren- en
risicobeoordelingsmethoden, 
testbenaderingen en strategieën met 
betrekking tot het beoordelen van 
chemische stoffen voor wat betreft hun 
effecten op milieu en gezondheid.  
Daarnaast bestaat er behoefte aan steun 
voor de ontwikkeling van relevante 
methoden ter ondersteuning van de 
beoordeling van ethische aspecten die bij 
de hierboven genoemde gebieden komen 
kijken.

Or. en

Motivering

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

Amendement 147
Edite Estrela

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Multidisciplinaire geavanceerde en 
toegepaste onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten in het kader van 
gedragswetenschappen, geriatrie en 
gerontologie, digitale en andere 
wetenschappen zijn nodig met het oog op 
kosteneffectieve, gebruikersvriendelijke 
oplossingen voor een actief, zelfstandig en 
begeleid dagelijkse leven (thuis, op het 
werk, enz.) van ouderen en personen met 
een handicap. Dit geldt voor een 
verscheidenheid aan omgevingen en voor 

Multidisciplinaire geavanceerde en 
toegepaste onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten in het kader van 
gedragswetenschappen, geriatrie en 
gerontologie, digitale en andere 
wetenschappen zijn nodig met het oog op 
kosteneffectieve, gebruikersvriendelijke 
oplossingen voor een actief, zelfstandig en 
begeleid dagelijkse leven (thuis, op het 
werk, enz.) van ouderen en personen met 
een handicap. Dit geldt voor een 
verscheidenheid aan omgevingen en voor 



AM\906857NL.doc 17/59 PE492.615v02-00

NL

technologieën, systemen en diensten die 
gericht zijn op de verbetering van de 
levenskwaliteit en het functioneren van de 
mens, met inbegrip van mobiliteit, slimme 
gepersonaliseerde 
ondersteuningstechnologieën, diensten en 
sociale robotica, en ondersteunende 
leefomgevingen. Proefprojecten voor 
onderzoek en innovatie gericht op de 
implementatie en brede markttoepassing 
van oplossingen zullen eveneens worden 
gesteund.

technologieën, systemen en diensten die 
gericht zijn op de verbetering van de 
levenskwaliteit en het functioneren van de 
mens, met inbegrip van mobiliteit, slimme 
gepersonaliseerde 
ondersteuningstechnologieën, diensten en 
sociale robotica, en ondersteunende 
leefomgevingen. Proefprojecten voor 
onderzoek en innovatie gericht op de 
implementatie en brede markttoepassing 
van oplossingen zullen eveneens worden 
gesteund, waarbij prioriteit zal worden 
toegekend aan projecten met burgers die 
aan deze aandoeningen lijden.

Or. en

Amendement 148
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Multidisciplinaire geavanceerde en 
toegepaste onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten in het kader van 
gedragswetenschappen, geriatrie en
gerontologie, digitale en andere 
wetenschappen zijn nodig met het oog op 
kosteneffectieve, gebruikersvriendelijke 
oplossingen voor een actief, zelfstandig en 
begeleid dagelijkse leven (thuis, op het 
werk, enz.) van ouderen en personen met 
een handicap. Dit geldt voor een 
verscheidenheid aan omgevingen en voor 
technologieën, systemen en diensten die 
gericht zijn op de verbetering van de 
levenskwaliteit en het functioneren van de 
mens, met inbegrip van mobiliteit, slimme 
gepersonaliseerde 
ondersteuningstechnologieën, diensten en 
sociale robotica, en ondersteunende 
leefomgevingen. Proefprojecten voor 
onderzoek en innovatie gericht op de 
implementatie en brede markttoepassing 

Multidisciplinaire geavanceerde en 
toegepaste onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten in het kader van 
gedragswetenschappen, geriatrie en 
gerontologie, digitale en andere 
wetenschappen zijn nodig met het oog op 
kosteneffectieve, gebruikersvriendelijke 
oplossingen voor een actief, zelfstandig en 
begeleid dagelijkse leven (thuis, op het 
werk, enz.) van ouderen en personen met 
een handicap. Dit geldt voor een 
verscheidenheid aan omgevingen en voor 
technologieën, systemen en diensten die 
gericht zijn op de verbetering van de 
levenskwaliteit en het functioneren van de 
mens, met inbegrip van mobiliteit, slimme 
gepersonaliseerde 
ondersteuningstechnologieën, diensten en 
sociale robotica, en ondersteunende 
leefomgevingen, zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan de relationele capaciteiten en 
de kwaliteit van de sociale interactie van 
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van oplossingen zullen eveneens worden 
gesteund.

patiënten en personen die bijstand 
krijgen. Proefprojecten voor onderzoek en 
innovatie gericht op de implementatie en 
brede markttoepassing van oplossingen 
zullen eveneens worden gesteund.

Or. en

Amendement 149
Edite Estrela

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de burgers verantwoordelijkheid te 
laten nemen voor de verbetering van en de 
zorg voor de eigen gezondheid kunnen in 
de gezondheidszorg besparingen worden 
gerealiseerd doordat de begeleiding van 
chronische ziekten extramuraal kan 
plaatsvinden, en kunnen betere 
gezondheidsresultaten worden bereikt. 
Hiervoor is onderzoek nodig naar gedrags-
en sociale modellen, maatschappelijke 
attitudes en wensen ten aanzien van 
gepersonaliseerde 
gezondheidstechnologieën, mobiele en/of 
draagbare instrumenten, nieuwe 
diagnosemethoden en gepersonaliseerde 
diensten ter bevordering van een gezonde 
levensstijl, welzijn, zelfzorg, betere 
interactie tussen de burger en professionele 
dienstverleners, gepersonaliseerde 
programma's voor patiënten- en 
gehandicaptenzorg en steun voor 
kennisinfrastructuur.

Door de burgers verantwoordelijkheid te 
laten nemen voor de verbetering van en de 
zorg voor de eigen gezondheid kunnen in 
de gezondheidszorg besparingen worden 
gerealiseerd doordat de begeleiding van 
chronische ziekten extramuraal kan 
plaatsvinden, en kunnen betere 
gezondheidsresultaten worden bereikt. 
Hiervoor is onderzoek nodig naar gedrags-
en sociale modellen, maatschappelijke 
attitudes en wensen ten aanzien van 
gepersonaliseerde 
gezondheidstechnologieën, mobiele en/of 
draagbare instrumenten, nieuwe 
diagnosemethoden, zorgoplossingen en 
revalidatie en gepersonaliseerde diensten 
ter bevordering van een gezonde 
levensstijl, welzijn, zelfzorg, betere 
interactie tussen de burger en professionele 
dienstverleners, gepersonaliseerde 
programma's voor patiënten- en 
gehandicaptenzorg en steun voor 
kennisinfrastructuur.

Or. en

Amendement 150
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.13 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de burgers verantwoordelijkheid te 
laten nemen voor de verbetering van en de 
zorg voor de eigen gezondheid kunnen in 
de gezondheidszorg besparingen worden 
gerealiseerd doordat de begeleiding van 
chronische ziekten extramuraal kan 
plaatsvinden, en kunnen betere 
gezondheidsresultaten worden bereikt. 
Hiervoor is onderzoek nodig naar gedrags-
en sociale modellen, maatschappelijke 
attitudes en wensen ten aanzien van 
gepersonaliseerde 
gezondheidstechnologieën, mobiele en/of 
draagbare instrumenten, nieuwe 
diagnosemethoden en gepersonaliseerde 
diensten ter bevordering van een gezonde 
levensstijl, welzijn, zelfzorg, betere 
interactie tussen de burger en professionele 
dienstverleners, gepersonaliseerde 
programma's voor patiënten- en 
gehandicaptenzorg en steun voor 
kennisinfrastructuur.

Door de burgers verantwoordelijkheid te 
laten nemen voor inzicht in, de verbetering 
van en de zorg voor de eigen gezondheid 
kunnen in de gezondheidszorg besparingen 
worden gerealiseerd doordat dit hen in 
staat stelt in goede gezondheid te blijven 
en helpt ziekten te voorkomen, alsook 
doordat de begeleiding van chronische 
ziekten extramuraal kan plaatsvinden, en 
kunnen betere gezondheidsresultaten 
worden bereikt. Hiervoor is onderzoek 
nodig naar 'gezondheidsgeletterdheid', 
interventies op het gebied van 
volksgezondheid, gedrags- en sociale 
modellen, maatschappelijke attitudes en 
wensen ten aanzien van gepersonaliseerde 
gezondheidstechnologieën, mobiele en/of 
draagbare instrumenten, nieuwe 
diagnosemethoden en gepersonaliseerde 
diensten ter bevordering van een gezonde 
levensstijl, welzijn, zelfzorg, betere 
interactie tussen de burger en professionele 
dienstverleners, gepersonaliseerde 
programma's voor patiënten- en 
gehandicaptenzorg en steun voor 
kennisinfrastructuur.

Or. en

Amendement 151
Edite Estrela

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ondersteuning van de extramurale 
verzorging van chronisch zieken is ook 
afhankelijk van betere samenwerking 
tussen de zorgverleners in de 
gezondheidszorg en de verleners van 
maatschappelijke zorg en mantelzorg. Er 
wordt steun verleend voor besluitvorming 
op basis van verspreide informatie en voor 

De ondersteuning van de intra- en 
extramurale verzorging van chronisch 
zieken is ook afhankelijk van betere 
samenwerking tussen de zorgverleners in 
de gezondheidszorg en de verleners van
maatschappelijke zorg en mantelzorg. Er 
wordt steun verleend voor besluitvorming 
op basis van verspreide informatie en voor 
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het verzamelen van gegevens met 
betrekking tot de brede toepassing en 
commerciële exploitatie van nieuwe 
oplossingen, met inbegrip van 
interoperabele diensten voor de verlening 
van gezondheids- en zorgdiensten op 
afstand. Er zal ook steun worden verleend 
aan onderzoek en innovatie ter verbetering 
van de organisatie van de verlening van 
langetermijnszorg .

het verzamelen van gegevens met 
betrekking tot de brede toepassing en 
commerciële exploitatie van nieuwe 
oplossingen, met inbegrip van 
interoperabele diensten voor de verlening 
van gezondheids- en zorgdiensten op 
afstand. Er zal steun worden verleend voor 
onderzoek naar de organisatie en de 
verstrekking van gezondheidsdiensten, 
teneinde te komen tot een betere integratie 
van en coördinatie tussen 
gezondheidszorgprofessionals en 
-diensten, hetgeen onder andere zal 
bijdragen tot een snellere doorverwijzing 
van patiënten van de huisarts naar de 
specialist met het oog op een betere 
begeleiding van ziekten. Er zal ook steun 
worden verleend aan onderzoek en 
innovatie ter verbetering van de organisatie 
van de verlening van langetermijnszorg.

Or. en

Amendement 152
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet steun worden verleend voor 
ontwikkeling op het gebied van de 
evaluatie van gezondheidstechnologie en 
de gezondheidseconomie en voor het 
vergaren van gegevens en de verspreiding 
van beste praktijken en innovatieve 
technologieën en benaderingen in de 
gezondheidssector, met inbegrip van ICT-
en e-gezondheidstoepassingen. 
Vergelijkende analysen van de hervorming 
van de publieke gezondheidszorgstelsels in 
Europa en in derde landen en 
beoordelingen van de economische en 
sociale effecten van die stelsels op de 
middellange en lange termijn worden 
eveneens gesteund. Daarnaast wordt steun 

Er moet steun worden verleend voor 
ontwikkeling op het gebied van de 
evaluatie van gezondheidstechnologie en 
de gezondheidseconomie. Er moet ook 
steun worden verleend voor onderzoek 
naar nieuwe vormen van verlening van 
gezondheidszorg, die efficiënter en 
doeltreffender zijn en die de grondslag 
kunnen zijn voor hervormingen van de 
nationale gezondheidszorgstelsels, alsook 
voor het vergaren van gegevens en de 
verspreiding van beste praktijken en 
innovatieve technologieën en benaderingen 
in de gezondheidssector, met inbegrip van 
ICT- en e-gezondheidstoepassingen. 
Vergelijkende analysen van de hervorming 
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verleend voor analysen met betrekking tot 
de toekomstige personeelsbehoeften, zowel 
in kwantitatief opzicht als wat betreft de 
vereiste vaardigheden, in de context van 
nieuwe zorgpatronen. Ook wordt steun 
verleend voor onderzoek naar het ontstaan 
van ongelijkheden op gezondheidsgebied, 
naar de samenhang daarvan met andere 
economische en sociale vormen van 
ongelijkheid en naar de effectiviteit van 
beleidsmaatregelen ter vermindering van 
dergelijke ongelijkheid in Europa en 
daarbuiten. Tot slot moet steun worden 
verleend voor de evaluatie van 
voorzieningen voor patiëntveiligheid en 
kwaliteitsborgingsstelsels, met inbegrip 
van de rol van patiënten inzake veiligheid 
en de kwaliteit van de zorgverlening.

van de publieke gezondheidszorgstelsels in 
Europa en in derde landen en 
beoordelingen van de economische en 
sociale effecten van die stelsels op de 
middellange en lange termijn, alsook van 
hun resultaten in de zin van efficiëntie en 
doeltreffendheid van de 
gezondheidszorgstelsels worden eveneens 
gesteund. Daarnaast wordt steun verleend 
voor analysen met betrekking tot de 
toekomstige personeelsbehoeften, zowel in 
kwantitatief opzicht als wat betreft de 
vereiste vaardigheden, in de context van 
nieuwe zorgpatronen. Ook wordt steun 
verleend voor onderzoek naar het ontstaan 
van ongelijkheden op gezondheidsgebied, 
naar de samenhang daarvan met andere 
economische en sociale vormen van 
ongelijkheid en naar de effectiviteit van 
beleidsmaatregelen ter vermindering van 
dergelijke ongelijkheid in Europa en 
daarbuiten. Tot slot moet steun worden 
verleend voor de evaluatie van 
voorzieningen voor patiëntveiligheid en 
kwaliteitsborgingsstelsels, met inbegrip 
van de rol van patiënten inzake veiligheid
en de kwaliteit van de zorgverlening.

Or. en

Amendement 153
Alda Sousa

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.16 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet adequate financiering ter 
beschikking worden gesteld voor 
onderzoek dat rechtstreeks verband houdt 
met de fase na de diagnosestelling, in het 
bijzonder bij kanker, hart- en vaatziekten 
en aandoeningen aan de luchtwegen, voor 
verbetering van de levenskwaliteit.

Or. pt
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Amendement 154
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
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, gezond voedsel en 
voedselzekerheid, duurzame landbouw, 
marien en maritiem en bergonderzoek en 
de bio-economie

Or. sl

Amendement 155
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een besluit
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

Or. en

Amendement 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. Onderzoek 

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. Onderzoek 
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en innovatie bieden mogelijkheden om de 
agronomische en milieudoelstellingen tot 
een integraal onderdeel van duurzame 
productie te maken en zo de productiviteit 
en de hulpbronnenefficiëntie in de 
landbouw te verhogen, de 
broeikasgasemissies terug te dringen, het 
uitspoelen van nutriënten uit de bodem en 
de daaruit voortvloeiende verontreiniging 
van terrestrische en aquatische milieus 
tegen te gaan, de afhankelijkheid van de 
invoer van plantaardige eiwitten naar 
Europa te verminderen en de biodiversiteit 
in primaire productiesystemen te 
versterken.

en innovatie bieden mogelijkheden om de 
agronomische en milieudoelstellingen tot 
een integraal onderdeel van een meer 
duurzame productie te maken, zoals het 
genetisch potentieel van gewassen te 
verbeteren, teneinde ze beter aan te 
passen aan biotische en abiotische stress;
de productiviteit en de 
hulpbronnenefficiëntie in de landbouw te 
verhogen, de broeikasgasemissies terug te 
dringen, te zorgen voor een efficiënter 
gebruik van nutriënten en water, de 
afhankelijkheid van de invoer van 
plantaardige eiwitten naar Europa te 
verminderen en de biodiversiteit in 
primaire productiesystemen te versterken.

Or. en

Motivering

Vervanging van "en zo" door "zoals", om de tekst minder restrictief, maar juist positiever en 
alomvattender te maken.

Amendement 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.1.1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1.1. Efficiënter produceren en 
klimaatverandering het hoofd bieden, met 
behoud van duurzaamheid en veerkracht

2.1.1. Efficiënter produceren, grotere 
voedselkwaliteit en -veiligheid en 
klimaatverandering het hoofd bieden, met 
behoud van duurzaamheid en veerkracht

Or. en

Motivering

Voedselkwaliteit en -veiligheid, zoals plantgezondheid, smaak- en voedingswaardekenmerken 
(vitamines, micronutriënten).

Amendement 158
Julie Girling
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt gestreefd naar multidisciplinaire 
benaderingen ter verbetering van de 
prestaties van planten, dieren en micro-
organismen onder waarborging van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (water, 
nutriënten, energie) en de ecologische 
integriteit van plattelandsgebieden. De 
nadruk zal hierbij worden gelegd op 
geïntegreerde en gediversifieerde 
productiesystemen en agronomische 
praktijken, met inbegrip van het gebruik 
van precisietechnologieën en ecologische 
intensiveringsbenaderingen die zowel in de 
biologische als de conventionele landbouw 
kunnen worden toegepast. Voor de 
genetische verbetering van plant- en 
diersoorten met het oog op een betere 
aanpassing en hogere productie is een 
gebruik van passende conventionele en 
moderne teeltbenaderingen en een beter 
gebruik van genetische hulpmiddelen 
vereist. Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan bodembeheer op het 
landbouwbedrijf ter verhoging van de 
vruchtbaarheid van de bodem als basis 
voor een hoge gewasproductiviteit. De 
gezondheid van dieren en planten zal 
worden bevorderd en de ontwikkeling van 
geïntegreerde maatregelen ter bestrijding 
van ziekten en plagen zal worden 
gestimuleerd. Naast onderzoek naar 
antimicrobiële resistentie zal worden 
gewerkt aan strategieën ter bestrijding van 
dierziekten, met inbegrip van zoönosen. 
Met studies betreffende de effecten van 
praktijken op het gebied van dierenwelzijn 
wordt ingegaan op zorgen die in de 
samenleving bestaan. De activiteiten op de 
hierboven genoemde gebieden worden
geschraagd door meer fundamenteel 
onderzoek om relevante biologische 
vraagstukken te beantwoorden en de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 

Er wordt gestreefd naar multidisciplinaire 
benaderingen ter verbetering van de 
prestaties van planten, dieren en micro-
organismen onder waarborging van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (water, 
nutriënten, energie) en de ecologische 
integriteit van plattelandsgebieden. De 
nadruk zal hierbij worden gelegd op 
geïntegreerde en gediversifieerde 
productiesystemen en agronomische 
praktijken, met inbegrip van het gebruik 
van precisietechnologieën en ecologische 
intensiveringsbenaderingen die zowel in de 
biologische als de conventionele landbouw 
kunnen worden toegepast. Voor de 
genetische verbetering van plant- en 
diersoorten met het oog op een betere 
aanpassing en hogere productie is een 
gebruik van passende conventionele en 
moderne teeltbenaderingen en een beter 
gebruik van genetische hulpmiddelen 
vereist. Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan bodembeheer op het 
landbouwbedrijf ter verhoging van de 
vruchtbaarheid van de bodem als basis 
voor een hoge gewasproductiviteit. De 
gezondheid van dieren en planten zal 
worden bevorderd en de ontwikkeling van 
geïntegreerde maatregelen ter bestrijding 
van ziekten en plagen zal worden 
gestimuleerd. Naast onderzoek naar 
antimicrobiële resistentie zal worden 
gewerkt aan strategieën ter bestrijding van 
dierziekten, met inbegrip van zoönosen. 
Met studies betreffende de effecten van 
praktijken op het gebied van dierenwelzijn 
wordt zowel ingegaan op de zorgen op 
logistiek en praktisch gebied van 
commerciële gebruikers als op de 
maatschappelijke bezorgdheid onder de 
EU-burgers. De activiteiten op de 
hierboven genoemde gebieden worden 
geschraagd door meer fundamenteel 
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het beleid van de Unie te ondersteunen. onderzoek om relevante biologische 
vraagstukken te beantwoorden en de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het beleid van de Unie te ondersteunen.

Or. en

Amendement 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.1.2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1.2. Ecosysteemdiensten en openbare 
goederen

2.1.2. De multifunctionaliteit van de 
landbouw vergroten, inclusief
ecosysteemdiensten en openbare goederen

Or. en

Motivering

Multifunctionaliteit als een alomvattende benadering voor het combineren van het gebruik van 
landbouw en milieudiensten met het oog op consistentie met het GLB-beleid en 
onderzoekprogramma's.

Amendement 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De land- en bosbouw zijn unieke systemen 
die commerciële producten leveren, maar 
ook openbare goederen die ten goede 
komen aan de samenleving (en onder meer 
een culturele en recreatieve waarde 
hebben) en belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals functionele en in 
situ-biodiversiteit, bestuiving, 
waterregulering, landschap, 
erosievermindering en koolstofvastlegging 
en vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het verlenen van deze 

De land- en bosbouw zijn unieke systemen 
die commerciële producten leveren, maar 
ook openbare goederen die ten goede 
komen aan de samenleving (en onder meer 
een culturele en recreatieve waarde 
hebben) en belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals functionele en in 
situ-biodiversiteit, bestuiving, 
waterregulering, landschap, 
erosievermindering en koolstofvastlegging 
en vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het verlenen van deze 
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openbare diensten en goederen wordt 
ondersteund door onderzoeksactiviteiten, 
door de ontwikkeling van 
managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 
beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
van land- en bosbouwsystemen en 
landschapspatronen die geschikt zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Veranderingen in het 
actieve beheer van landbouwsystemen –
met inbegrip van het gebruik van 
technologieën en wijziging van praktijken 
– zullen voor een sterkere vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen zorgen 
en het aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen.

openbare diensten en goederen wordt 
ondersteund door onderzoeksactiviteiten, 
door de ontwikkeling van 
managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 
beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
van land- en bosbouwsystemen en 
landschapspatronen die geschikt zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Sociaal-economische en 
vergelijkende evaluatie van landbouw- en 
bosbouwsystemen en hun 
duurzaamheidsprestatie. Veranderingen in 
het actieve beheer van landbouwsystemen 
– met inbegrip van het gebruik van 
technologieën en wijziging van praktijken 
– zullen voor een sterkere vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen zorgen 
en het aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen. Zo 
kan biotechnologie bijvoorbeeld de 
efficiëntie van het gebruik van bestaande 
Europese landbouw- en 
bosbouwhulpbronnen verbeteren door de 
kennis van biologische systemen te 
vergroten en een breed scala aan 
instrumenten aan te bieden om de 
duurzaamheid en de productiviteit van de 
landbouw en de bosbouw naar een hoger 
plan te tillen. Ze zorgt ook voor een betere 
bevoorrading met levensmiddelen en 
diervoeders, hetgeen cruciaal is gezien de 
schommelingen op de wereldmarkten in 
het verleden en de te verwachten 
vergelijkbare problemen in de toekomst. 
Het combineren van de voordelen van de 
verschillende landbouwtechnologieën kan 
resulteren in daadwerkelijke voordelen 
voor de menselijke gezondheid en het 
milieu.

Or. en
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Amendement 161
Glenis Willmott

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en 
-zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en 
-voorziening; hierbij wordt gekeken naar 
de gehele, zowel conventionele als 
biologische, voedselketen en de daaraan 
gerelateerde diensten, van de primaire 
productie tot aan de consumptie. Deze 
aanpak zal bijdragen tot: a) de waarborging 
van de voedselveiligheid en -zekerheid 
voor alle Europeanen en de uitbanning van 
honger in de hele wereld; b) de 
vermindering van voedingsgerelateerde 
ziekten door de bevordering van de 
overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument en innovaties in de 
voedingsindustrie; c) vermindering van het 
water- en energieverbruik bij de 
verwerking, het vervoer en de distributie 
van voedingsmiddelen; en d) de 
vermindering van de hoeveelheid 
voedselafval met 50 % tegen 2030.

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en -
zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en -
voorziening; hierbij wordt gekeken naar de 
gehele, zowel conventionele als 
biologische, voedselbevoorradingsketen en 
de daaraan gerelateerde diensten, van de 
primaire productie tot aan de consumptie. 
Deze aanpak zal bijdragen tot: a) de 
waarborging van de voedselveiligheid en 
-zekerheid voor alle Europeanen en de 
uitbanning van honger in de hele wereld; b) 
de vermindering van voedingsgerelateerde 
ziekten door de bevordering van de 
overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument, betere toegang tot voedsel 
met een hoge voedingswaarde en 
innovaties in de voedingsindustrie; c) 
vermindering van het water- en 
energieverbruik bij de productie, het 
vervoer en de distributie van 
voedingsmiddelen; en d) de vermindering 
van de hoeveelheid voedselafval met 50 % 
tegen 2030.

Or. en

Amendement 162
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en 
-zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en
-voorziening; hierbij wordt gekeken naar 
de gehele, zowel conventionele als 
biologische, voedselketen en de daaraan 
gerelateerde diensten, van de primaire 
productie tot aan de consumptie. Deze 
aanpak zal bijdragen tot: a) de waarborging 
van de voedselveiligheid en -zekerheid 
voor alle Europeanen en de uitbanning van 
honger in de hele wereld; b) de 
vermindering van voedingsgerelateerde 
ziekten door de bevordering van de 
overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument en innovaties in de 
voedingsindustrie; c) vermindering van het 
water- en energieverbruik bij de 
verwerking, het vervoer en de distributie 
van voedingsmiddelen; en d) de 
vermindering van de hoeveelheid 
voedselafval met 50 % tegen 2030.

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en -
zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en -
voorziening; hierbij wordt gekeken naar de 
gehele, zowel conventionele, duurzaam 
intensieve als biologische, voedselketen en 
de daaraan gerelateerde diensten, van de 
primaire productie tot aan de consumptie. 
Deze aanpak zal bijdragen tot: a) de 
waarborging van de voedselveiligheid en 
-zekerheid voor alle Europeanen en de 
uitbanning van honger in de hele wereld; b) 
de vermindering van voedingsgerelateerde 
ziekten door de bevordering van de 
overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument en innovaties in de 
landbouwvoedingsindustrie; c) 
vermindering van het water- en 
energieverbruik bij de verwerking, het 
vervoer en de distributie van 
voedingsmiddelen; en d) de vermindering 
van de hoeveelheid voedselafval met 50 % 
tegen 2030.

Or. en

Amendement 163
Glenis Willmott

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.2.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal aandacht worden besteed aan 
voedingsbehoeften en het effect van 
voedsel op fysiologische functies, fysieke 
en mentale prestaties en aan de verbanden 
tussen voedingsgewoonten, ouderdom, 
chronische ziekten en stoornissen en 
voedingspatronen. Er zullen 
dieetoplossingen en diëtische innovaties 
worden geïdentificeerd die bevorderlijk 
zijn voor gezondheid en welzijn. Voorts 
worden chemische en microbiële 
verontreinigingen van voedsel en voeders 
en desbetreffende risico's en 
blootstellingen geëvalueerd, gemonitord, 
gecontroleerd en opgespoord in de gehele 
voedsel- en drinkwatervoorzieningsketen 
van productie en opslag tot aan 
verwerking, verpakking, distributie, 
catering en bereiding thuis. Innovaties op 
het gebied van voedselveiligheid, betere 
instrumenten voor de melding van risico's 
en hogere veiligheidsnormen zullen het 
vertrouwen van de consument en de 
consumentenveiligheid in Europa 
versterken. De verhoging van de 
voedselveiligheidsnormen op mondiaal 
niveau zal tevens bijdragen tot de 
versterking van het concurrentievermogen 
van de Europese voedingsindustrie.

Er zal aandacht worden besteed aan 
voedingsbehoeften en het effect van 
voedsel op fysiologische functies, fysieke 
en mentale prestaties en aan de verbanden 
tussen voedingsgewoonten, ouderdom, 
chronische ziekten en stoornissen en 
voedingspatronen. Er zullen 
dieetoplossingen en diëtische innovaties 
worden geïdentificeerd die bevorderlijk 
zijn voor gezondheid en welzijn. Er zal 
steun worden verleend voor acties gericht 
op de herformulering van levensmiddelen 
die rijk zijn aan vetten, suikers of zout, 
teneinde een gezond dieet te bevorderen.
Voorts worden chemische en microbiële 
verontreinigingen van voedsel en voeders 
en desbetreffende risico's en 
blootstellingen geëvalueerd, gemonitord, 
gecontroleerd en opgespoord in de gehele 
voedsel- en drinkwatervoorzieningsketen 
van productie en opslag tot aan 
verwerking, verpakking, distributie, 
catering en bereiding thuis. Innovaties op 
het gebied van voedselveiligheid, betere 
instrumenten voor de melding van risico's 
en hogere veiligheidsnormen zullen het 
vertrouwen van de consument en de 
consumentenveiligheid in Europa 
versterken. De verhoging van de 
voedselveiligheids -en 
voedingswaardenormen op mondiaal 
niveau zal tevens bijdragen tot de 
versterking van het concurrentievermogen 
van de Europese voedingsindustrie en de 
gezondheid en de productiviteit van de 
burgers van de EU.

Or. en

Amendement 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.2.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal aandacht worden besteed aan 
voedingsbehoeften en het effect van 
voedsel op fysiologische functies, fysieke 
en mentale prestaties en aan de verbanden 
tussen voedingsgewoonten, ouderdom, 
chronische ziekten en stoornissen en 
voedingspatronen. Er zullen 
dieetoplossingen en diëtische innovaties 
worden geïdentificeerd die bevorderlijk 
zijn voor gezondheid en welzijn. Voorts 
worden chemische en microbiële 
verontreinigingen van voedsel en voeders 
en desbetreffende risico's en 
blootstellingen geëvalueerd, gemonitord, 
gecontroleerd en opgespoord in de gehele 
voedsel- en drinkwatervoorzieningsketen 
van productie en opslag tot aan 
verwerking, verpakking, distributie, 
catering en bereiding thuis. Innovaties op 
het gebied van voedselveiligheid, betere 
instrumenten voor de melding van risico's 
en hogere veiligheidsnormen zullen het 
vertrouwen van de consument en de 
consumentenveiligheid in Europa 
versterken. De verhoging van de 
voedselveiligheidsnormen op mondiaal 
niveau zal tevens bijdragen tot de 
versterking van het concurrentievermogen 
van de Europese voedingsindustrie.

Er zal aandacht worden besteed aan 
voedingsbehoeften en het effect van 
voedsel op fysiologische functies, fysieke 
en mentale prestaties en aan de verbanden 
tussen voedingsgewoonten, ouderdom, 
chronische ziekten en stoornissen en 
voedingspatronen. Er zal voor meer 
kwalitatief hoogwaardige en gezonde 
voeding worden gezorgd door middel van 
onderzoek naar en verbetering van 
gezonde bestanddelen in planten 
(bijvoorbeeld secundaire 
stofwisselingsproducten) en de 
gezondheidsstatus van gecultiveerde 
planten. Er zullen dieetoplossingen en 
diëtische innovaties worden geïdentificeerd 
die bevorderlijk zijn voor gezondheid en 
welzijn. Voorts worden chemische en 
microbiële verontreinigingen van voedsel 
en voeders en desbetreffende risico's en 
blootstellingen geëvalueerd, gemonitord, 
gecontroleerd en opgespoord in de gehele 
voedsel- en drinkwatervoorzieningsketen 
van productie en opslag tot aan 
verwerking, verpakking, distributie, 
catering en bereiding thuis. Innovaties op 
het gebied van voedselveiligheid, betere 
instrumenten voor de melding van risico's 
en hogere veiligheidsnormen zullen het 
vertrouwen van de consument en de 
consumentenveiligheid in Europa 
versterken. De verhoging van de 
voedselveiligheidsnormen op mondiaal 
niveau zal tevens bijdragen tot de 
versterking van het concurrentievermogen 
van de Europese voedingsindustrie.

Or. en

Amendement 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.2.3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal aandacht worden besteed aan de 
behoeften van de voedings- en 
veevoederindustrie met het oog op de 
sociale, milieu-, klimaat- en economische 
uitdagingen, van lokaal tot mondiaal 
niveau, en in alle stadia van de voedings-
en voederproductieketen, met inbegrip van 
het ontwerp van levens- en 
voedermiddelen, verwerking, verpakking, 
procesbeheer, afvalvermindering, 
verwerking van bijproducten en veilig 
gebruik of verwijdering van dierlijke 
bijproducten. Er zullen innovatieve en 
duurzame hulpbronnenefficiënte processen 
en gediversifieerde, veilige, betaalbare en 
hoogwaardige producten worden 
ontwikkeld. Hierdoor zal het 
innovatievermogen van de Europese 
voedselvoorzieningsketen worden 
versterkt, het concurrerend vermogen ervan 
worden verhoogd en economische groei en 
werkgelegenheid worden gecreëerd en zal 
de Europese voedingsindustrie de 
mogelijkheid worden geboden zich aan 
veranderingen aan te passen. Andere
aspecten waaraan aandacht dient te worden 
besteed, zijn: traceerbaarheid, logistiek en 
dienstverlening, sociaaleconomische 
factoren, de veerkracht van de 
voedselketen ten aanzien van milieu- en 
klimaatrisico's, de beperking van negatieve 
gevolgen van activiteiten in de 
voedselvoorzieningsketen en van 
veranderende voedingsgewoonten en 
productiesystemen op het milieu.

Er zal aandacht worden besteed aan de 
behoeften van de voedings- en 
veevoederindustrie met het oog op de 
sociale, milieu-, klimaat- en economische 
uitdagingen, van lokaal tot mondiaal 
niveau, en in alle stadia van de voedings-
en voederproductieketen, met inbegrip van 
de landbouwproductie, het ontwerp van 
levens- en voedermiddelen, verwerking, 
verpakking, procesbeheer, 
afvalvermindering, verwerking van 
bijproducten en veilig gebruik of 
verwijdering van dierlijke bijproducten. Er 
zullen innovatieve en duurzame 
hulpbronnenefficiënte processen en 
gediversifieerde, veilige, betaalbare en 
hoogwaardige producten worden 
ontwikkeld. Hierdoor zal het 
innovatievermogen van de Europese 
voedselvoorzieningsketen worden 
versterkt, het concurrerend vermogen ervan 
worden verhoogd en economische groei en 
werkgelegenheid worden gecreëerd en zal 
de Europese voedingsindustrie de 
mogelijkheid worden geboden zich aan 
veranderingen aan te passen. Andere 
aspecten waaraan aandacht dient te worden 
besteed, zijn: traceerbaarheid, logistiek en 
dienstverlening, sociaaleconomische 
factoren, de veerkracht van de 
voedselketen ten aanzien van milieu- en 
klimaatrisico's, de beperking van negatieve 
gevolgen van activiteiten in de 
voedselvoorzieningsketen en van 
veranderende voedingsgewoonten en 
productiesystemen op het milieu.

Or. en

Amendement 166
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.3.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aquacultuur heeft een groot potentieel wat 
betreft de ontwikkeling van gezonde, 
veilige en concurrerende producten die op 
de behoeften en voorkeuren van de 
consument zijn toegesneden, alsmede wat 
betreft milieudiensten (bioremediëring, 
land- en waterbeheer, enz.) en de 
energieproductie, maar dit potentieel wordt 
in Europa nog niet ten volle benut. Er zal 
worden gewerkt aan de verbetering van de 
kennis en de technologie met betrekking 
tot alle aspecten van de domesticatie van 
de meest gangbare soorten en diversificatie 
voor nieuwe soorten, waarbij rekening zal 
worden gehouden met de wisselwerking 
tussen aquacultuur en aquatische 
ecosystemen en de gevolgen van 
klimaatverandering en de vraag op welke 
wijze de sector zich daaraan kan 
aanpassen. Tevens zal innovatie worden 
gestimuleerd met het oog op duurzame 
productiesystemen in binnenwateren, aan 
de kust en op hoge zee. Voorts zal de 
nadruk worden gelegd op het verkrijgen 
van inzicht in de sociale en economische 
dimensies van de sector ter ondersteuning 
van een kosten- en energie-efficiënte 
productie die inspeelt op de behoeften van 
consumenten, onder behoud van het 
concurrentievermogen en aantrekkelijke 
vooruitzichten voor investeerders en 
producenten.

Aquacultuur heeft een groot potentieel wat 
betreft de ontwikkeling van gezonde, 
veilige en concurrerende producten die op 
de behoeften en voorkeuren van de 
consument zijn toegesneden, alsmede wat 
betreft milieudiensten (bioremediëring, 
land- en waterbeheer, enz.) en de 
energieproductie, maar dit potentieel wordt 
in Europa nog niet ten volle benut. Er zal 
worden gewerkt aan de verbetering van de 
kennis en de technologie met betrekking 
tot alle aspecten van de domesticatie van 
de meest gangbare soorten en diversificatie 
voor nieuwe soorten, waarbij rekening zal 
worden gehouden met de wisselwerking 
tussen aquacultuur en aquatische 
ecosystemen en de gevolgen van 
klimaatverandering en de vraag op welke 
wijze de sector zich het best daaraan kan 
aanpassen. Tevens zal innovatie worden 
gestimuleerd met het oog op duurzame 
productiesystemen in binnenwateren, aan 
de kust en op hoge zee. Voorts zal de 
nadruk worden gelegd op het verkrijgen 
van inzicht in de sociale en economische 
dimensies van de sector ter ondersteuning 
van een kosten- en energie-efficiënte 
productie die inspeelt op de behoeften van 
consumenten, onder behoud van het
concurrentievermogen en aantrekkelijke 
vooruitzichten voor investeerders en 
producenten.

Or. en

Amendement 167
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.3.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meer dan 90 % van de mariene 
biodiversiteit is nog niet onderzocht, wat 

Meer dan 90 % van de mariene 
biodiversiteit is nog niet onderzocht, wat 
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betekent dat er een enorm potentieel 
bestaat voor de ontdekking van nieuwe 
soorten en toepassingen op het gebied van 
mariene biotechnologie, zodat deze sector 
naar verwachting een jaarlijkse groei van 
10 % zal kunnen genereren. Er zal steun 
worden verleend voor de verdere 
verkenning en benutting van het grote 
potentieel dat de mariene biodiversiteit en 
aquatische biomassa bieden voor het op de 
markt brengen van nieuwe innovatieve 
processen, producten en diensten met 
potentiële toepassingen in sectoren als de 
chemische, de materiaal- en de 
farmaceutische industrie, de visserij en de 
aquacultuur, de energievoorziening en de 
cosmetische industrie.

betekent dat er een enorm potentieel 
bestaat voor de ontdekking van nieuwe 
soorten en toepassingen op het gebied van 
mariene biotechnologie, zodat deze sector 
naar verwachting een jaarlijkse groei van 
10 % zal kunnen genereren. Er zal steun 
worden verleend voor de verdere 
verkenning en benutting van het grote 
potentieel dat de mariene biodiversiteit en 
aquatische biomassa bieden voor het op de 
markt brengen van nieuwe innovatieve 
processen, producten en diensten met 
potentiële toepassingen in sectoren als de 
chemische, de materiaal- en de 
farmaceutische industrie, de visserij en de 
aquacultuur, de energievoorziening en de 
cosmetische industrie.

Or. en

Amendement 168
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit kader worden activiteiten gesteund 
ter bevordering van duurzame 
bioproducten, tussenproducten en bio-
energie/biobrandstoffen, waarbij de 
aandacht vooral uitgaat naar een 
trapsgewijze benadering en prioriteit wordt 
gegeven aan de productie van producten 
met een hoge toegevoegde waarde. Er 
zullen technologieën en strategieën worden 
ontwikkeld om de toevoer van 
grondstoffen te verzekeren. De uitbreiding 
van het aantal soorten biomassa dat in 
bioraffinaderijen van de tweede en derde 
generatie kan worden verwerkt, met 
inbegrip van biomassa uit de bosbouw, 
bioafval en industriële bijproducten, kan 
bijdragen tot het voorkomen van conflicten 
over voedsel en brandstoffen en tot de 
economische ontwikkeling van plattelands-

In dit kader worden activiteiten gesteund 
ter bevordering van duurzame 
bioproducten, tussenproducten en bio-
energie/biobrandstoffen, waarbij de 
aandacht vooral uitgaat naar een 
trapsgewijze benadering en prioriteit wordt 
gegeven aan de productie van producten 
met een hoge toegevoegde waarde. Er 
zullen technologieën en strategieën worden 
ontwikkeld om de toevoer van 
grondstoffen te verzekeren. De uitbreiding 
van de beschikbaarheid, het aantal en de 
kenmerken van biomassa dat in 
bioraffinaderijen van de tweede en derde 
generatie kan worden verwerkt, met 
inbegrip van biomassa uit de landbouw, de 
tuinbouw, de bosbouw, bioafval en 
industriële bijproducten, kan bijdragen tot 
het voorkomen van conflicten over voedsel 
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en kustgebieden in de Unie. en brandstoffen en tot de economische 
ontwikkeling van plattelands- en 
kustgebieden in de Unie.

Or. en

Amendement 169
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om het energieverbruik te kunnen 
verminderen en energieverspilling te 
kunnen voorkomen en tegelijkertijd in de 
behoeften van de samenleving en de 
economie te kunnen voorzien, is het niet 
alleen nodig om efficiëntere, 
betaalbaardere, milieuvriendelijkere en 
slimmere en diensten op de massamarkt 
worden geïntroduceerd, maar dat ook 
componenten en apparaten dusdanig 
worden geïntegreerd dat zij gezamenlijk 
een optimaal energieverbruik in gebouwen, 
de dienstensector en de industrie mogelijk 
maken.

Om de energie-efficiëntie te kunnen 
verbeteren en energieverspilling te kunnen 
voorkomen en tegelijkertijd in de 
behoeften van de samenleving en de 
economie te kunnen voorzien, is het niet 
alleen nodig om efficiëntere, 
betaalbaardere, milieuvriendelijkere en 
slimmere en diensten op de massamarkt 
worden geïntroduceerd, maar dat ook 
componenten en apparaten dusdanig 
worden geïntegreerd dat zij gezamenlijk 
een optimaal energieverbruik in gebouwen, 
de dienstensector en de industrie mogelijk 
maken.

Or. it

Amendement 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stedelijke gebieden behoren tot de grootste 
verbruikers van energie in de Unie en zijn 
dan ook verantwoordelijk voor een groot 
deel van de uitstoot van broeikasgassen en 
de luchtverontreiniging. Steden zien zich 
inmiddels met een afname van de 
luchtkwaliteit en de gevolgen van de 
klimaatverandering geconfronteerd en 

Stedelijke gebieden behoren tot de grootste 
verbruikers van energie in de Unie en zijn 
dan ook verantwoordelijk voor een groot 
deel van de uitstoot van broeikasgassen en 
de luchtverontreiniging. Er moeten 
geïntegreerde stedelijke 
ontwikkelingstrategieën worden 
bevorderd die rekening houden met 
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moeten eigen bestrijdings- en 
aanpassingsstrategieën ontwikkelen. Het 
vinden van innovatieve energieoplossingen 
(energie-efficiëntie en systemen voor de 
elektriciteitsvoorziening en verwarming en 
koeling) die geïntegreerd zijn met de 
systemen op het gebied van vervoer, 
afvalverwerking en waterzuivering en ICT-
oplossingen voor de stedelijke omgeving, 
is derhalve van cruciaal belang voor de 
omschakeling naar een koolstofarme 
samenleving. Er moet worden gedacht aan 
gerichte initiatieven ter ondersteuning van 
de convergentie van industriële 
waardeketens van de energie-, vervoers- en 
ICT-sector voor slimme stedelijke 
toepassingen. Tegelijk moeten op ware 
grootte nieuwe technologische, 
organisatorische, plannings- en zakelijke 
modellen worden ontwikkeld en beproefd 
die aan de behoeften en capaciteiten van 
steden en gemeenten voldoen. Tevens is 
onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de 
sociale, economische en culturele 
vraagstukken die met deze omschakeling 
verband houden.

energie-efficiëntie, toegankelijkhied, 
groene ruimten, de aanpassing van 
habitats en sociale integratie. Steden zien 
zich inmiddels met een afname van de 
luchtkwaliteit en de gevolgen van de 
klimaatverandering geconfronteerd en 
moeten eigen bestrijdings- en 
aanpassingsstrategieën ontwikkelen. Het 
vinden van innovatieve energieoplossingen 
(energie-efficiëntie en systemen voor de 
elektriciteitsvoorziening en verwarming en 
koeling) die geïntegreerd zijn met de 
systemen op het gebied van vervoer, 
afvalverwerking en waterzuivering en ICT-
oplossingen voor de stedelijke omgeving, 
is derhalve van cruciaal belang voor de 
omschakeling naar een koolstofarme 
samenleving. Er moet worden gedacht aan 
gerichte initiatieven ter ondersteuning van 
de convergentie van industriële 
waardeketens van de energie-, vervoers- en 
ICT-sector voor slimme stedelijke 
toepassingen. Tegelijk moeten op ware 
grootte nieuwe technologische, 
organisatorische, plannings- en zakelijke 
modellen worden ontwikkeld en beproefd 
die aan de behoeften en capaciteiten van 
steden en gemeenten voldoen. Tevens is 
onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de 
sociale, economische en culturele 
vraagstukken die met deze omschakeling 
verband houden.

Or. en

Amendement 171
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
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koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld.

koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten te verlagen om deze 
betaalbaar en concurrerend te maken, en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld.

Or. it

Amendement 172
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. Met name bestaat 
behoefte aan:

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld, alsook om 
kostenefficiënte methoden voor de opslag 
van energie te ontwikkelen. Met name 
bestaat behoefte aan:

Or. en

Amendement 173
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2.1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om de kosten voor de 
elektriciteitsopwekking door 
windkrachtcentrales op het land en voor de 
kust tegen 2020 met rond 20 % te 
verminderen in vergelijking tot 2010, om 
windkrachtcentrales meer naar de zee te 
verplaatsen en voor een goede integratie in 
het elektriciteitsnet te zorgen. De aandacht 
gaat hierbij vooral uit naar de 
ontwikkeling, beproeving en demonstratie 
van grootschaligere windgeneratoren van 
de volgende generatie, naar efficiëntere 
generatoren en een grotere 
beschikbaarheid, zowel on- als offshore 
(ook in afgelegen gebieden en gebieden 
met ongunstige weersomstandigheden) en 
naar nieuwe serieproductieprocessen.

De doelstelling is om de kosten voor de 
elektriciteitsopwekking door 
windkrachtcentrales op het land en voor de 
kust tegen 2020 met rond 20 % te 
verminderen in vergelijking tot 2010, om 
windkrachtcentrales meer naar de zee te 
verplaatsen en voor een goede integratie in 
het elektriciteitsnet te zorgen. De aandacht 
gaat hierbij vooral uit naar de 
ontwikkeling, beproeving en demonstratie 
van grootschaligere windgeneratoren van 
de volgende generatie, naar efficiëntere 
generatoren en een grotere 
beschikbaarheid, zowel on- als offshore 
(ook in afgelegen gebieden en gebieden 
met ongunstige weersomstandigheden) en 
naar nieuwe serieproductieprocessen.
Teneinde beter te kunnen vaststellen of 
windenergie tot de verwezenlijking van 
deze doelstelling kan bijdragen, zal in het 
SET-plan een aparte begrotingspost voor 
EII's op het gebied van windenergie 
worden gecreëerd.  

Or. it

Amendement 174
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten van zonne-energie, zowel van 
fotovoltaïsche (PV) als geconcentreerde 
zonne-energie (CSP), moeten tegen 2020 
zijn gehalveerd ten opzichte van 2010 
opdat deze vorm van energie een aandeel 
op de elektriciteitsmarkt kan veroveren.

De kosten van zonne-energie, zowel van 
fotovoltaïsche (PV) als geconcentreerde 
zonne-energie (CSP), moeten tegen 2020 
tenminste zijn gehalveerd ten opzichte van 
2010 opdat deze vorm van energie een 
aandeel op de elektriciteitsmarkt kan 
veroveren.

Or. it
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Amendement 175
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor PV is daartoe langetermijnonderzoek 
naar nieuwe concepten en systemen, 
demonstratie en beproeving van 
massaproductie nodig met het oog op 
grootschalige toepassing.

Voor PV is daartoe langetermijnonderzoek 
naar nieuwe concepten en systemen, 
demonstratie en beproeving van de 
voordelen van massaproductie nodig met 
het oog op grootschalige toepassing tegen 
betaalbare en concurrerende kosten.

Or. it

Amendement 176
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor PV is daartoe langetermijnonderzoek 
naar nieuwe concepten en systemen, 
demonstratie en beproeving van 
massaproductie nodig met het oog op 
grootschalige toepassing.

Voor PV is daartoe onderzoek naar nieuwe 
concepten en systemen, demonstratie en 
beproeving van massaproductie nodig met 
het oog op grootschalige toepassing.

Or. en

Motivering

Als de deadline 2020 is, kunnen we niet over 'langetermijnonderzoek' spraken.

Amendement 177
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor CSP zal de nadruk liggen op de 
ontwikkeling van methoden ter verhoging 

Voor CSP zal de nadruk liggen op de 
ontwikkeling van methoden ter verhoging 
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van de efficiëntie en vermindering van de 
kosten en de milieugevolgen, teneinde de 
industrie in staat te stellen bewezen 
technologieën op te schalen door 
prototype-energiecentrales te bouwen. 

van de efficiëntie en vermindering van de 
kosten en de milieugevolgen, teneinde de 
industrie in staat te stellen bewezen 
technologieën op te schalen door 
prototype-energiecentrales te bouwen.  Er 
zullen oplossingen voor het efficiënt 
combineren van de productie van zonne-
energie en waterontzilting worden getest.
Ook zullen er oplossingen voor het 
efficiënt opslaan van zonne-energie 
worden getest.

Or. en

Amendement 178
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2.2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde beter te kunnen vaststellen of 
windenergie tot de verwezenlijking van 
deze doelstelling kan bijdragen, zal in het 
SET-plan een aparte begrotingspost voor 
EII's op het gebied van windenergie 
worden gecreëerd.  

Or. it

Amendement 179
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 3.2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.3. Ontwikkeling van concurrerende en 
uit milieuoogpunt veilige technologieën 
voor koolstofopvang, -vervoer en opslag

Schrappen

Koolstofopvang en -opslag (carbon 
capture and storage – CCS) is een 
belangrijke optie die op commerciële 
schaal breed en wereldwijd moet worden 
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toegepast om de doelstelling van een 
koolstofneutrale energieopwekking en een 
koolstofarm producerende industrie tegen 
2050 te kunnen verwezenlijken. Het 
oogmerk is om de extra kosten die zijn 
verbonden aan de toepassing van CCS in 
kolen- en gasgestookte energiecentrales 
tot een minimum te beperken in 
vergelijking met gelijkwaardige centrales 
zonder CCS en energie-intensieve 
industriële installaties.
Er zal met name steun worden verleend 
voor demonstraties van de volledige CCS-
keten voor een representatieve reeks 
verschillende opties voor opvang-, 
vervoers- en opslagtechnologie. Deze 
activiteiten zullen vergezeld gaan van 
onderzoek met het oog op de verdere 
ontwikkeling van deze technologieën en 
op het creëren van meer concurrerende 
opvangtechnologieën, verbeterde 
componenten, geïntegreerde systemen en 
processen, veilige geologische opslag en 
rationele oplossingen voor grootschalig 
hergebruik van opgevangen CO2 ter 
bevordering van de commerciële 
toepassing van CCS-technologieën voor 
met fossiele brandstoffen gestookte 
energiecentrales en andere 
koolstofintensieve industrieën na 2020.

Or. it

Amendement 180
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geothermische energie, waterkracht, 
mariene energie en andere hernieuwbare 
energiebronnen kunnen een bijdrage 
leveren aan het koolstofvrij maken van de 
Europese energievoorziening en de 
ontwikkeling van flexibele mogelijkheden 

Geothermische energie, waterkracht, 
mariene energie en andere hernieuwbare 
energiebronnen kunnen een bijdrage 
leveren aan het koolstofvrij maken van de 
Europese energievoorziening en de 
ontwikkeling van flexibele mogelijkheden 
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voor een variabele productie en een 
variabel verbruik van energie. De 
doelstelling is om kosteneffectieve en 
duurzame technologieën marktrijp te 
maken zodat zij op grote schaal en door de 
industrie kunnen worden toegepast en 
geïntegreerd kunnen worden in het 
elektriciteitsnet. Oceanische energie zoals 
getijden-, stromings- of golfslagenergie, is 
een voorspelbare energiebron zonder 
uitstoot van schadelijke stoffen. Er moet 
ook innovatief laboratoriumonderzoek 
worden verricht naar goedkope en 
betrouwbare onderdelen en materialen in 
een omgeving met sterke corrosie en 
bioaangroei en demonstraties onder de 
uiteenlopende omstandigheden in de 
Europese wateren.

voor een variabele productie en een 
variabel verbruik van energie. De 
doelstelling is om kosteneffectieve en 
duurzame technologieën marktrijp te 
maken zodat zij op grote schaal en door de 
industrie kunnen worden toegepast en 
geïntegreerd kunnen worden in het 
elektriciteitsnet. Oceanische energie zoals 
getijden-, stromings- of golfslagenergie, is 
een voorspelbare energiebron zonder 
uitstoot van schadelijke stoffen. Er moet 
ook innovatief laboratoriumonderzoek 
worden verricht naar goedkope en 
betrouwbare onderdelen en materialen in 
een omgeving met sterke corrosie en 
bioaangroei en demonstraties onder de 
uiteenlopende omstandigheden in de 
Europese wateren. Teneinde beter te 
kunnen vaststellen of water-, aardwarmte-
en marien-energie, alsook andere vormen 
van hernieuwbare energie, tot de 
verwezenlijking van deze doelstelling kan 
bijdragen, zal in het SET-plan een aparte 
begrotingspost voor EII's op het gebied 
van deze energieën worden gecreëerd.  

Or. it

Amendement 181
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling met betrekking tot bio-
energie is om de meest veelbelovende 
technologieën marktrijp te maken met het 
oog op de grootschalige, duurzame 
productie van geavanceerde op 
verschillende waardeketens gebaseerde 
biobrandstoffen van de tweede generatie 
voor vervoersdoeleinden en op 
hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling op 
basis van biomassa, met inbegrip van 
CCS. Doel is de ontwikkeling en 

De doelstelling met betrekking tot bio-
energie is om de meest veelbelovende 
technologieën marktrijp te maken met het 
oog op de grootschalige, duurzame 
productie van geavanceerde op 
verschillende waardeketens gebaseerde 
biobrandstoffen van de tweede generatie 
voor vervoersdoeleinden en op 
hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling op 
basis van biomassa. Doel is de 
ontwikkeling en demonstratie van 
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demonstratie van technologie voor 
verschillende trajecten voor bio-energie op 
verschillende schalen, rekening houdend 
met verschillende geografische en 
klimaatomstandigheden en logistieke 
beperkingen. Daarnaast zal onderzoek op 
langere termijn worden verricht ten 
behoeve van de ontwikkeling van een 
duurzame bio-energie-industrie na 2020. 
Deze activiteiten vormen een aanvulling op 
onderzoek dat upstream (toevoer, 
biohulpbronnen) en downstream (integratie 
in het wagenpark) wordt verricht in het 
kader van andere relevante 
maatschappelijke uitdagingen.

technologie voor verschillende trajecten 
voor bio-energie op verschillende schalen, 
rekening houdend met verschillende 
geografische en klimaatomstandigheden en 
logistieke beperkingen. Daarnaast zal 
onderzoek op langere termijn worden 
verricht ten behoeve van de ontwikkeling 
van een duurzame bio-energie-industrie na 
2020. Deze activiteiten vormen een 
aanvulling op onderzoek dat upstream 
(toevoer, biohulpbronnen) en downstream 
(integratie in het wagenpark) wordt 
verricht in het kader van andere relevante 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. it

Amendement 182
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Brandstofcellen en waterstof kunnen 
potentieel een grote bijdrage leveren tot het 
aanpakken van de uitdagingen waarmee 
Europa zich op energiegebied 
geconfronteerd ziet. Om deze 
technologieën concurrerend te maken op de 
markt is een sterke verlaging van de kosten 
nodig. Zo moeten bijvoorbeeld de kosten 
van brandstofcelsystemen voor 
vervoersdoeleinden in de komende tien jaar 
met een factor 10 worden verminderd. Om 
dit te kunnen bereiken wordt steun 
verleend aan grootschalige demonstraties 
en de precommerciële toepassing van 
draagbare, vaste en vervoerstoepassingen 
en daaraan gerelateerde diensten en voor 
langetermijnonderzoek en technologische 
ontwikkeling gericht op het opbouwen van 
een concurrerende brandstofcelketen en 
van een duurzame waterstofproductie en -
infrastructuur in de hele Unie. Er is nauwe 

Brandstofcellen en waterstof kunnen 
potentieel een grote bijdrage leveren tot het 
aanpakken van de uitdagingen waarmee 
Europa zich op energiegebied 
geconfronteerd ziet. Om deze 
technologieën concurrerend te maken op de 
markt is een sterke verlaging van de kosten 
nodig. Zo moeten bijvoorbeeld de kosten 
van brandstofcelsystemen voor 
vervoersdoeleinden in de komende tien jaar 
tenminste met een factor 10 worden 
verminderd. Om dit te kunnen bereiken 
wordt steun verleend aan grootschalige 
demonstraties en de precommerciële 
toepassing van draagbare, vaste en 
vervoerstoepassingen en daaraan 
gerelateerde diensten en voor 
langetermijnonderzoek en technologische 
ontwikkeling gericht op het opbouwen van 
een concurrerende brandstofcelketen en 
van een duurzame waterstofproductie en -
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nationale en internationale samenwerking 
nodig om op de markt een doorbraak van 
de vereiste orde van grootte te kunnen 
zorgen en om passende normen te kunnen 
ontwikkelen.

infrastructuur in de hele Unie. Er is nauwe 
nationale en internationale samenwerking 
nodig om op de markt een doorbraak van 
de vereiste orde van grootte te kunnen 
zorgen en om passende normen te kunnen 
ontwikkelen.

Or. it

Amendement 183
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Unie heeft zich ten doel 
gesteld de uitstoot van CO2 tegen 2050 
met 60 % te verminderen. Tevens beoogt 
zij om uiterlijk in 2030 het gebruik van op 
conventionele brandstoffen rijdende 
auto's in steden met de helft te reduceren 
en in de grote stedelijke centra voor een 
vrijwel koolstofneutrale logistiek te 
zorgen. Het aandeel van koolstofarme 
brandstoffen in de luchtvaart moet in 
2050 met 40 % zijn gestegen en de CO2-
emissies door het gebruik van 
bunkerbrandstoffen in de scheepvaart 
moeten dan met 40 % zijn verlaagd.

Schrappen

Or. it

Motivering

Zoals de naam aangeeft, bestrijkt het kaderprogramma slechts de periode tot 2020. Het heeft 
derhalve geen zin te verwijzen naar mogelijke toekomstscenario's voor de decennia daarna.

Amendement 184
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en innovatie zullen een grote 
bijdrage leveren tot de ontwikkeling en 
marktinvoering van de nodige oplossingen 
voor alle vormen van vervoer, waardoor de 
door het vervoer veroorzaakte schadelijke 
emissies (zoals die van CO2, NOx, en 
SOx) drastisch zullen worden 
teruggedrongen, de afhankelijkheid van het 
vervoer van fossiele brandstoffen zal 
worden verminderd, waardoor de gevolgen 
van het vervoer voor de biodiversiteit 
worden beperkt en de natuurlijke 
hulpbronnen worden gespaard.

Onderzoek en innovatie zullen een grote 
bijdrage leveren tot de ontwikkeling en 
marktinvoering van de nodige oplossingen 
voor alle vormen van vervoer, waardoor de 
door het vervoer veroorzaakte schadelijke 
emissies (zoals die van CO2, NOx, en 
SOx) tegen concurrerende marktprijzen 
drastisch zullen worden teruggedrongen, de 
afhankelijkheid van het vervoer van 
fossiele brandstoffen zal worden 
verminderd, waardoor de gevolgen van het 
vervoer voor de biodiversiteit worden 
beperkt en de natuurlijke hulpbronnen 
worden gespaard.

Or. it

Amendement 185
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 4.1.1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Ontwikkeling en bespoediging van de 
marktinvoering van schonere 
aandrijftechnologieën is van belang voor 
de vermindering of voorkoming van de 
uitstoot van CO2 en andere 
verontreinigende stoffen in het vervoer. 
Hiervoor zijn nieuwe en innovatieve 
oplossingen nodig, gebaseerd op 
elektrische motoren en accu's, 
brandstofcellen of hybride aandrijving 
Technologische doorbraken zullen tevens 
bijdragen tot de verbetering van de 
milieuprestaties van traditionele 
aandrijfsystemen.

(a) Ontwikkeling en bespoediging van de 
marktinvoering van schonere 
aandrijftechnologieën is van belang voor 
de vermindering of voorkoming van de 
uitstoot van CO2 en andere 
verontreinigende stoffen in het vervoer. 
Hiervoor zijn nieuwe en innovatieve 
oplossingen tegen concurrerende 
marktprijzen nodig, gebaseerd op 
elektrische motoren en accu's, 
brandstofcellen of hybride aandrijving 
Technologische doorbraken zullen tevens 
bijdragen tot de verbetering van de 
milieuprestaties van traditionele 
aandrijfsystemen.

Or. it
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Amendement 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
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

Amendement 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kennis over de mate waarin de 
samenleving en de economie zich kunnen 
aanpassen aan de klimaatverandering, is 
onvolledig. Doeltreffende, eerlijke en 
maatschappelijk aanvaardbare maatregelen 
ten behoeve van een klimaatbestendige 
leefomgeving en samenleving vergen een 
geïntegreerde analyse van de huidige en 
toekomstige effecten, kwetsbaarheden, 
blootstelling van de bevolking, risico's, 
kosten en kansen in verband met 
klimaatverandering en 
klimaatschommelingen, rekening houdend 
met extreme gebeurtenissen en 
gerelateerde door het klimaat veroorzaakte 
gevaren en de herhaling daarvan. Een 
dergelijke analyse wordt ook uitgewerkt 
naar de negatieve effecten van de 
klimaatverandering op de biodiversiteit, 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, 
infrastructuur en economische en 
natuurlijke rijkdommen. De nadruk zal 
worden gelegd op de waardevolste 
natuurlijke ecosystemen en gebouwde 
omgevingen en op sectoren van vitaal 
maatschappelijk, cultureel en economisch 
belang in heel Europa. Er zal onderzoek 

De kennis over de mate waarin de 
samenleving en de economie zich kunnen 
aanpassen aan de klimaatverandering, is 
onvolledig. Doeltreffende, eerlijke en 
maatschappelijk aanvaardbare maatregelen 
ten behoeve van een klimaatbestendige 
leefomgeving en samenleving vergen een 
geïntegreerde analyse van de huidige en 
toekomstige effecten, kwetsbaarheden, 
blootstelling van de bevolking, risico's, 
kosten en kansen in verband met
klimaatverandering en 
klimaatschommelingen, rekening houdend 
met extreme gebeurtenissen en 
gerelateerde door het klimaat veroorzaakte 
gevaren en de herhaling daarvan. Een 
dergelijke analyse wordt ook uitgewerkt 
naar de negatieve effecten van de 
klimaatverandering op de biodiversiteit, 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, 
infrastructuur en economische en 
natuurlijke rijkdommen. De nadruk zal 
worden gelegd op de waardevolste 
natuurlijke ecosystemen, archeologische 
sites, gebouwde omgevingen en stedelijke 
landschappen en erfgoed, en op culturele 
hulpbronnen, en sectoren van vitaal 



PE492.615v02-00 46/59 AM\906857NL.doc

NL

worden gedaan naar de effecten en de 
toenemende risico's voor de menselijke 
gezondheid als gevolg van de 
klimaatverandering en van verhoogde 
concentraties broeikasgassen in de 
atmosfeer. In dit onderzoek zullen 
innovatieve, eerlijke verdeelde en 
kosteneffectieve maatregelen tot 
aanpassing aan de klimaatverandering 
worden geëvalueerd, waaronder de 
bescherming en aanpassing van natuurlijke 
rijkdommen en ecosystemen, en 
gerelateerde effecten, om informatie en 
ondersteuning te verschaffen voor de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging ervan 
op alle niveaus en schalen. Hieronder 
vallen eveneens de potentiële effecten, 
kosten en risico's van opties op het gebied 
van geo-engineering. Ook de complexe 
onderlinge verbanden, conflicten en 
synergieën van beleidskeuzen inzake 
aanpassing en risicopreventie met ander 
klimaat- en sectoraal beleid zullen worden 
onderzocht, met inbegrip van de effecten 
op de werkgelegenheid en de 
levensstandaarden van kwetsbare groepen.

maatschappelijk en economisch belang in 
heel Europa. Er zal onderzoek worden 
gedaan naar de effecten en de toenemende 
risico's voor de menselijke gezondheid als 
gevolg van de klimaatverandering en van 
verhoogde concentraties broeikasgassen in 
de atmosfeer. In dit onderzoek zullen 
innovatieve, eerlijke verdeelde en 
kosteneffectieve maatregelen tot 
aanpassing aan de klimaatverandering 
worden geëvalueerd, waaronder de 
bescherming en aanpassing van natuurlijke 
rijkdommen en ecosystemen, en 
gerelateerde effecten, om informatie en 
ondersteuning te verschaffen voor de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging ervan 
op alle niveaus en schalen. Hieronder 
vallen eveneens de potentiële effecten, 
kosten en risico's van opties op het gebied 
van geo-engineering. Ook de complexe 
onderlinge verbanden, conflicten en 
synergieën van beleidskeuzen inzake 
aanpassing en risicopreventie met ander 
klimaat- en sectoraal beleid zullen worden 
onderzocht, met inbegrip van de effecten 
op de werkgelegenheid en de 
levensstandaarden van kwetsbare groepen.

Or. en

Amendement 188
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.11.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de Unie tussen nu en 2050 de 
overgang te laten maken op een 
concurrerende, 
klimaatveranderingsbestendige economie 
waarin efficiënter met hulpbronnen wordt 
omgesprongen, moeten we doeltreffende 
lage-uitstootstrategieën voor de lange 
termijn uitwerken en aanzienlijke 
vooruitgang boeken wat betreft onze 

Om de Unie tussen nu en 2050 de 
overgang te laten maken op een 
concurrerende, 
klimaatveranderingsbestendige economie 
waarin efficiënter met hulpbronnen wordt 
omgesprongen, moeten we doeltreffende 
lage-uitstootstrategieën voor de lange 
termijn uitwerken en aanzienlijke 
vooruitgang boeken wat betreft onze 
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innovatiecapaciteit. Er zal onderzoek 
worden gedaan om de risico's, kansen en 
effecten van beleidsopties ter mitigatie van 
de klimaatverandering op milieu- en 
sociaaleconomisch gebied te beoordelen. 
Op basis van het onderzoek kunnen nieuwe 
klimaat-energie-economiemodellen worden 
ontwikkeld en gevalideerd, waarbij 
rekening wordt gehouden met economische 
instrumenten en relevante externe effecten, 
met het oog op het testen van 
mitigatiebeleidsopties en koolstofarme-
technologietrajecten op verschillende 
schalen en voor de sectoren van vitaal 
economisch en maatschappelijk belang op 
Unie- en wereldniveau. Er zullen 
maatregelen worden getroffen die 
technologische, institutionele en 
sociaaleconomische innovatie zullen 
bevorderen door de koppelingen tussen 
onderzoek en toepassing en tussen 
ondernemers, eindgebruikers, onderzoekers 
en kennisinstellingen te verbeteren.

innovatiecapaciteit. Er zal onderzoek 
worden gedaan om de risico's, kansen en 
effecten van beleidsopties ter mitigatie van 
de klimaatverandering op milieu- en 
sociaaleconomisch gebied te beoordelen. 
Bij onderzoek gericht op de reductie van 
CO2-emissies moet altijd rekening worden 
gehouden met het urgente karakter van 
het probleem en ingezet worden op zowel 
de kwaliteit, als de snelheid van de reactie. 
Op basis van het onderzoek kunnen nieuwe 
klimaat-energie-economiemodellen worden 
ontwikkeld en gevalideerd, waarbij 
rekening wordt gehouden met economische 
instrumenten en relevante externe effecten, 
met het oog op het testen van 
mitigatiebeleidsopties en koolstofarme-
technologietrajecten op verschillende 
schalen en voor de sectoren van vitaal 
economisch en maatschappelijk belang op 
Unie- en wereldniveau. Er zullen 
maatregelen worden getroffen die 
technologische, institutionele en 
sociaaleconomische innovatie zullen 
bevorderen door de koppelingen tussen 
onderzoek en toepassing en tussen 
ondernemers, eindgebruikers, onderzoekers 
en kennisinstellingen te verbeteren.

Or. en

Amendement 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.1.3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Klimaatverandering en vraagstukken op 
het gebied van waterbeheer
Er moet een verband worden aangebracht 
tussen klimaatverandering en kwesties op 
het gebied van waterbeheer. In de 
toekomst zullen de grote uitdagingen op 
het gebied van wateronderzoek 
voornamelijk het resultaat zijn van het 
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verband met kwesties op het gebied van 
mondiale verandering, 
klimaatverandering, het toenemende 
geopolitieke belang, alsook de energie- en 
gezondheidsaspecten.
De natuurlijke hulpbron water moet 
alomvattend worden gezien en beheerd. 
Dit omvat natuurlijke regio's en 
milieukwesties, het begrip van 
ecosysteemdiensten als een proces, de 
bescherming van de drinkwaterkwaliteit 
en de verschillende politieke systemen en 
institutionele structuren.
In de kennisbasis moet het concept 
'milieustromen' worden geïntegreerd en 
er moet rekening worden gehouden met 
door water ondersteunde 
ecosysteemdiensten; onderstreept dat 
rekening moet worden gehouden met het 
feit dat veranderingen in de watercyclus 
afhankelijk zijn van de habitat en dat dit 
van invloed is op de hoeveelheid water die 
wordt gerecycleerd.

Or. en

Amendement 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.1.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.1.3 bis Het is van groot belang 
onderzoek te doen naar de regionale 
impact van klimaatverandering op het 
ecosysteem, waterbronnen, en landbouw 
en bosbouw, teneinde te beoordelen welke 
invloed er is op menselijk leven, 
gezondheid en andere sociaal-
economische kwesties, maar ook 
onderzoek te doen naar de directe en 
indirecte invloed van mondiale 
verandering op de dynamiek en de 
capaciteit van ecosystemen.
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Or. en

Amendement 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het reilen en zeilen van een samenleving 
kan onomkeerbare veranderingen in het 
milieu teweegbrengen, die het karakter van 
ecosystemen aantasten. Het is van vitaal 
belang om op deze risico's vooruit te lopen 
door de effecten van menselijke activiteiten 
op het milieu en van veranderingen in het 
milieu op het menselijk welzijn te 
evalueren, te monitoren en te voorspellen. 
Onderzoek naar mariene (van kustgebieden 
tot de diepzee), zoetwater-, terrestrische en 
stedelijke ecosystemen, waaronder 
ecosystemen die sterk afhankelijk zijn van 
het grondwater, zal ons een beter inzicht 
geven in de complexe interacties tussen 
natuurlijke hulpbronnen en sociale, 
economische en ecologische systemen, 
waaronder natuurlijke omslagpunten en de 
bestendigheid, of kwetsbaarheid, van 
menselijke en biologische systemen. 
Onderzocht zal worden hoe ecosystemen 
functioneren en op antropogene invloeden 
reageren, hoe ze hersteld kunnen worden 
en welke uitwerking dit heeft op 
economieën en het menselijk welzijn. 
Bovendien zullen oplossingen worden 
bestudeerd voor het aanpakken van 
problemen met hulpbronnen. Het zal 
bijdragen tot beleid en praktijken om te 
waarborgen dat sociale en economische 
activiteiten plaatsvinden binnen de grenzen 
van de duurzaamheid en het 
aanpassingsvermogen van ecosystemen en 
de biodiversiteit.

Het reilen en zeilen van een samenleving 
kan onomkeerbare veranderingen in het 
milieu teweegbrengen, die het karakter van 
ecosystemen aantasten. Het is van vitaal 
belang om op deze risico's vooruit te lopen 
door de effecten van menselijke activiteiten 
op het milieu en van veranderingen in het 
milieu op het menselijk welzijn te 
evalueren, te monitoren en te voorspellen. 
Onderzoek naar mariene (van kustgebieden 
tot de diepzee), zoetwater-, terrestrische en 
stedelijke ecosystemen, waaronder 
ecosystemen die sterk afhankelijk zijn van 
het grondwater, zal ons een beter inzicht 
geven in de complexe interacties tussen 
natuurlijke hulpbronnen en sociale, 
economische en ecologische systemen, 
waaronder natuurlijke omslagpunten en de 
bestendigheid, of kwetsbaarheid, van 
menselijke en biologische systemen. 
Onderzocht zal worden hoe ecosystemen 
functioneren en op antropogene invloeden 
reageren, hoe ze hersteld kunnen worden 
en welke uitwerking dit heeft op 
economieën en het menselijk welzijn. 
Bovendien zullen oplossingen worden 
bestudeerd voor het aanpakken van 
problemen met hulpbronnen. Via innovatie 
moet gekomen worden tot nieuwe, 
transparante modellen voor waterbeheer. 
Hierbij zijn  informatie over de oorsprong 
van water, gelijke verdeling en de 
procedure voor de verkoop en het gebruik 
ervan belangrijk. Het zal bijdragen tot 
beleid en praktijken om te waarborgen dat 
sociale en economische activiteiten 
plaatsvinden binnen de grenzen van de 
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duurzaamheid en het aanpassingsvermogen 
van ecosystemen en de biodiversiteit.

Or. en

Amendement 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sociale, economische en beheerssystemen 
moeten nog steeds tot een aanpak komen 
van zowel de uitputting van hulpbronnen 
en de beschadiging van ecosystemen. 
Onderzoek en innovatie zullen de basis 
vormen voor de beleidsbeslissingen die 
nodig zijn voor een beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en ecosystemen dat gericht is 
op de vermijding van, of aanpassing aan, 
ontwrichtende veranderingen in het klimaat 
en het milieu, en op de bevordering van de 
institutionele, economische, technologische 
en gedragsveranderingen die nodig zijn om 
duurzaamheid te waarborgen. De nadruk 
zal liggen op essentiële beleidsrelevante 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, zoals 
zoet water, zeeën en oceanen, 
luchtkwaliteit, biodiversiteit, landgebruik 
en bodem. De bestendigheid van 
samenlevingen en ecosystemen tegen 
catastrofale gebeurtenissen, waaronder 
natuurrampen, wordt bevorderd door 
verbetering van de capaciteiten voor het 
voorspellen van, vroegtijdig waarschuwen 
voor, en beoordelen van kwetsbaarheden 
en effecten, inclusief de 
multirisicodimensie. Zo ondersteunen 
onderzoek en innovatie milieubeleid en 
beleid voor efficiënt hulpbronnengebruik, 
evenals opties voor doeltreffend, op 
feitenmateriaal gebaseerd beheer binnen 
veilige werkgrenzen. Er zullen innovatieve 
manieren worden ontwikkeld om de 
coherentie van het beleid te vergroten, 

Sociale, economische en beheerssystemen 
moeten nog steeds tot een aanpak komen 
van zowel de uitputting van hulpbronnen 
en de beschadiging van ecosystemen. 
Onderzoek en innovatie zullen de basis 
vormen voor de beleidsbeslissingen die 
nodig zijn voor een beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en ecosystemen dat gericht is 
op de vermijding van, of aanpassing aan, 
ontwrichtende veranderingen in het klimaat 
en het milieu, en op de bevordering van de 
institutionele, economische, technologische 
en gedragsveranderingen die nodig zijn om 
duurzaamheid te waarborgen. De nadruk 
zal liggen op essentiële beleidsrelevante 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, zoals 
zoet water, zeeën en oceanen, 
luchtkwaliteit, biodiversiteit, landgebruik 
en bodem. De bestendigheid van 
samenlevingen en ecosystemen tegen 
catastrofale gebeurtenissen, waaronder 
natuurrampen, wordt bevorderd door 
verbetering van de capaciteiten voor het 
voorspellen van, vroegtijdig waarschuwen 
voor, en beoordelen van kwetsbaarheden 
en effecten, inclusief de 
multirisicodimensie. Zo ondersteunen 
onderzoek en innovatie milieubeleid en 
beleid voor efficiënt hulpbronnengebruik, 
evenals opties voor doeltreffend, op 
feitenmateriaal gebaseerd beheer binnen 
veilige werkgrenzen. Er zullen innovatieve 
manieren worden ontwikkeld om de 
coherentie van het beleid te vergroten, 
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optimale afwegingen te maken en 
belangenconflicten op te lossen, evenals 
om onderzoeksresultaten beter bekend te 
maken bij het publiek en om de burgers 
beter bij de besluitvorming te betrekken.

optimale afwegingen te maken en 
belangenconflicten op te lossen, evenals 
om onderzoeksresultaten beter bekend te 
maken bij het publiek en om de burgers 
beter bij de besluitvorming te betrekken.
Er moeten analyses worden gemaakt van 
de beschikbaarheid en productiviteit van 
alle significante bronnen op de 
verschillende relevante niveaus: 
mondiaal, regionaal en plaatselijk, en ook 
van de daaraan gerelateerde sociaal-
economische gevolgen, teneinde 
beleidskeuzes te kunnen uitwerken.

Or. en

Amendement 193
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van deze activiteit is dan ook de 
verbetering van de kennisbasis over 
grondstoffen en de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen voor een 
kosteneffectieve en milieuvriendelijke 
opsporing, winning, verwerking, recycling 
en terugwinning van grondstoffen en voor 
de vervanging ervan door economisch 
aantrekkelijke alternatieven met een 
geringer milieueffect.

Het doel van deze activiteit is dan ook de 
verbetering van de kennisbasis over 
grondstoffen en de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen voor een 
kosteneffectieve, transparante en
milieuvriendelijke opsporing, winning, 
verwerking, recycling en terugwinning van 
grondstoffen en voor de vervanging ervan 
door economisch aantrekkelijke 
alternatieven met een geringer milieueffect.

Or. en

Amendement 194
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en innovatie moeten de 
volledige levenscyclus van materialen 

Onderzoek en innovatie moeten de 
volledige levenscyclus van materialen 
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beslaan om te waarborgen dat de 
voorziening en het beheer van grondstoffen 
betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn, 
hetgeen essentieel is voor de Europese 
industrieën. De ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van economisch 
levensvatbare, maatschappelijk 
aanvaardbare en milieuvriendelijke 
opsporings- en winningstechnologieën zal 
tot een veel efficiënter gebruik van 
hulpbronnen leiden. Hierbij zal ook het 
potentieel van 'urban mines' worden 
aangeboord. Bovendien zullen nieuwe en 
economisch levensvatbare 
bedrijfsmodellen, processen en 
technologieën voor de recycling en 
terugwinning van materialen de 
afhankelijkheid van de Unie van de 
voorziening van primaire grondstoffen 
helpen verminderen. Het gaat hierbij ook 
om de noodzaak van langduriger gebruik, 
kwalitatief hoogstaande recycling en 
terugwinning en een drastische 
vermindering van de verspilling van 
hulpbronnen. Er zal gekeken worden naar 
een volledige levenscyclusbenadering, van 
de voorziening van beschikbare 
grondstoffen tot het einde van de 
levensduur, met een zo gering mogelijke 
behoefte aan energie en hulpbronnen.

beslaan om te waarborgen dat de 
voorziening en het beheer van grondstoffen 
betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn, 
hetgeen essentieel is voor de Europese 
industrieën. De ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van economisch 
levensvatbare, maatschappelijk 
aanvaardbare en milieuvriendelijke 
opsporings- en winningstechnologieën zal 
tot een veel efficiënter gebruik van 
hulpbronnen leiden. Hierbij zal ook het 
potentieel van 'urban mines' worden 
aangeboord. Bovendien zullen nieuwe en 
economisch levensvatbare 
bedrijfsmodellen, processen en 
technologieën voor de recycling en
terugwinning van materialen de 
afhankelijkheid van de Unie van de 
voorziening van primaire grondstoffen 
helpen verminderen. Het gaat hierbij ook 
om de noodzaak van langduriger gebruik, 
kwalitatief hoogstaande recycling en 
terugwinning en een drastische 
vermindering van de verspilling van 
hulpbronnen. Er zal gekeken worden naar 
een volledige levenscyclusbenadering, van 
de voorziening van beschikbare 
grondstoffen tot het einde van de 
levensduur, met een zo gering mogelijke 
behoefte aan energie en hulpbronnen, en 
met volledige transparantie en 
traceerbaarheid.

Or. en

Amendement 195
Julie Girling

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.3.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vooruitlopend op de mogelijkheid van een 
verminderde beschikbaarheid van bepaalde 
materialen op de wereldmarkt, 
bijvoorbeeld als gevolg van 

Vooruitlopend op de mogelijkheid van een 
verminderde beschikbaarheid van bepaalde 
materialen op de wereldmarkt, 
bijvoorbeeld als gevolg van 
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handelsbeperkingen, zullen duurzame 
substituten en alternatieven voor kritieke 
grondstoffen met vergelijkbare functionele 
prestaties worden onderzocht en 
ontwikkeld. Zo zal de Unie minder 
afhankelijk worden van primaire 
grondstoffen en het milieu minder worden 
belast.

handelsbeperkingen, zullen duurzame 
substituten en alternatieven voor kritieke 
grondstoffen met vergelijkbare functionele 
prestaties worden onderzocht en 
ontwikkeld. Zo zal de Unie minder 
afhankelijk worden van primaire 
grondstoffen en de negatieve invloed op 
het milieu worden verminderd.

Or. en

Amendement 196
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I - deel III - punt 5.4.1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle vormen van innovatie zullen worden 
ondersteund, zowel incrementele als 
radicale innovaties, en zowel 
technologische als organisatorische, 
maatschappelijke, gedrag-, bedrijfs- en 
beleidsinnovatie, alsmede een sterkere rol 
van het maatschappelijk middenveld. Op 
basis hiervan zal de economie meer het 
karakter krijgen van een 
kringloopeconomie, waarbij milieueffecten 
worden beperkt en rekening wordt 
gehouden met 'rebound effecten' op het 
milieu. Het gaat hierbij onder meer om 
bedrijfsmodellen, industriële symbiose, 
productservicesystemen, productontwerp-, 
volledige levenscyclus- en 'wieg tot wieg'-
benaderingen. Het doel is om een 
efficiënter gebruik te maken van 
hulpbronnen door inputs, afval en de 
uitstoot van schadelijke stoffen in de hele 
waardeketen in absolute cijfers te 
verminderen en door hergebruik, recycling 
en de substitutie van hulpbronnen te 
stimuleren. Daarbij zal de nadruk worden 
gelegd op de facilitering van het traject van 
onderzoek tot markt, in samenwerking met 
de industrie en met name het mkb, van de 
ontwikkeling van prototypen tot de 

Alle vormen van innovatie zullen worden 
ondersteund, zowel incrementele als 
radicale innovaties, en zowel 
technologische als organisatorische, 
maatschappelijke, gedrag-, bedrijfs- en 
beleidsinnovatie, alsmede een sterkere rol 
van het maatschappelijk middenveld. Op 
basis hiervan zal de economie meer het 
karakter krijgen van een 
kringloopeconomie, waarbij milieueffecten 
worden beperkt en rekening wordt 
gehouden met 'rebound effecten' op het 
milieu. Het gaat hierbij onder meer om 
bedrijfsmodellen, industriële symbiose, 
productservicesystemen, productontwerp-, 
volledige levenscyclus- en 'wieg tot wieg'-
benaderingen. Het doel is om een 
efficiënter gebruik te maken van 
hulpbronnen door inputs, afval en de 
uitstoot van schadelijke stoffen in de hele 
waardeketen in absolute cijfers te 
verminderen en door hergebruik, recycling 
en de substitutie van hulpbronnen te 
stimuleren. Daarbij zal de nadruk worden 
gelegd op de facilitering van het traject van 
onderzoek tot markt, in samenwerking met 
de industrie en met name het mkb, van de 
ontwikkeling van prototypen tot de 
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marktintroductie en -toepassing. Door de 
vorming van netwerken van eco-
innoveerders zal ook gestreefd worden naar 
een betere verspreiding van kennis en een 
betere aansluiting van het aanbod op de 
vraag.

marktintroductie en -toepassing, tegen 
betaalbare prijzen. Door de vorming van 
netwerken van eco-innoveerders zal ook 
gestreefd worden naar een betere 
verspreiding van kennis en een betere 
aansluiting van het aanbod op de vraag.

Or. it

Amendement 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alomvattende milieuobservatie- en -
informatiesystemen zijn onmisbaar voor de 
vergaring van de langetermijngegevens en 
-informatie die nodig is om deze uitdaging 
aan te gaan. Deze systemen zullen worden 
gebruikt voor de beoordeling en 
voorspelling van de toestand, status en 
tendensen van het klimaat, natuurlijk 
hulpbronnen waaronder grondstoffen, 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, 
alsook voor de evaluatie van beleid en 
opties met een lage koolstofuitstoot en ter 
mitigatie van en aanpassing aan de 
klimaatverandering in alle sectoren van de 
economie. Informatie en kennis uit deze 
systemen zal worden gebruikt om een slim 
gebruik van strategische hulpbronnen te 
bevorderen, de ontwikkeling van op 
feitenmateriaal gebaseerd beleid te 
ondersteunen, nieuwe milieu- en 
klimaatdiensten te promoten en nieuwe 
kansen te ontwikkelen op de 
wereldmarkten.

Alomvattende milieuobservatie- en -
informatiesystemen zijn onmisbaar voor de 
vergaring van de langetermijngegevens en 
-informatie die nodig is om deze uitdaging 
aan te gaan. Deze systemen zullen worden 
gebruikt voor de beoordeling en 
voorspelling van de toestand, status en 
tendensen van het klimaat, natuurlijk 
hulpbronnen waaronder grondstoffen, 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, 
alsook voor de evaluatie van beleid en 
opties met een lage koolstofuitstoot en ter 
mitigatie van en aanpassing aan de 
klimaatverandering in alle sectoren van de 
economie. Informatie en kennis uit deze 
systemen zal worden gebruikt om een slim 
gebruik van strategische hulpbronnen te 
bevorderen, de ontwikkeling van op 
feitenmateriaal gebaseerd beleid te 
ondersteunen, nieuwe milieu- en 
klimaatdiensten te promoten, steun te 
geven voor digitale technologieën voor de 
monitoring, de follow-up en het beheer 
van waterhulpbronnen via de satelliet, en 
nieuwe kansen te ontwikkelen op de 
wereldmarkten.

Or. en
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Amendement 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.3 bis Ontwikkeling van de volgende 
generatie watersystemen
Er is een grote behoefte aan innovatieve 
geïntegreerde watersystemen in Europa. 
Water is van fundamenteel belang voor 
een gezonde samenleving, een welvarende 
economie en groene ecosystemen. 
Klimaatverandering heeft een grote 
invloed op de hydrologische cyclus 
doordat het de patronen ervan 
onvoorspelbaar maakt en de huidige 
waterbronnen vergaand beïnvloedt. 
Europa beschikt over een ouder wordende 
waterinfrastructuur (zowel voor 
afvalwaterverwerking, als 
drinkwatervoorziening), en wordt 
geconfronteerd met uitdagingen op het 
gebied van waterbeheer zoals toenemende 
watertekorten, een groter wordend risico 
op overstromingen (in stedelijke 
gebieden), waterverontreiniging, en een 
groter wordende en meer specifieke vraag 
naar water. De kosten van investeringen 
in watersystemen zijn hoog en hebben een 
laag rendement.
Bij O&O-activiteiten zal de nadruk 
moeten liggen op stedelijke en 
plattelandsgebieden, de industrie en 
sectoroverstijgende kwesties, en zal in het 
bijzonder moeten worden gestreefd naar 
de verwezenlijking van de onderstaande 
doelstellingen.
5.3.1. Het eenieder aanbieden van veilig, 
permanent beschikbaar en betaalbaar 
water, naast de terbeschikkingstelling van 
voldoende water voor het milieu.
Het stedelijk waterbeheer staat onder 
steeds grotere druk ten gevolg van de 
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toenemende verstedelijking (in 2050 zal 
naar verwachting meer dan 80% van de 
bevolking in de EU in stedelijke gebieden 
leven). Plattelandsgebieden worden 
geconfronteerd met een aantal 
uitdagingen met betrekking tot water voor 
landbouw, preventie van verontreiniging, 
en hygiëne en drinkwatervoorziening. Er 
moet gekomen worden tot een 
geïntegreerde benadering, met de 
watercyclus als kernonderdeel, met 
betrokkenheid van eindgebruikers en 
belanghebbenden, teneinde de 
uitdagingen op watergebied aan te 
pakken.
5.3.2 Het relatief loskoppelen van de  
uitputting van waterhulpbronnen van het 
niveau van economische activiteit in 
belangrijke sectoren in de EU (waaronder 
energie, landbouw en
de chemische industrie).
Innovatie in industriële processen, ict-
toepassingen en nieuwe (KET) 
technologieën zal de kosten doen 
afnemen, de energiebehoeften doen dalen 
en de verontreiniging doen verminderen.
5.3.3 Het handhaven en vergroten van de 
goede kwaliteit van het water in alle 
rivieren in de EU in termen
van kwaliteit, kwantiteit en gebruik, tegen 
de achtergrond van de toenemende druk 
op 
de waterbronnen
5.3.4 Het tot stand brengen van een 
leiderschapsrol voor de Europese 
waterindustrie

Or. en

Amendement 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen zijn niet abstract, maar 
hebben een concrete territoriale dimensie. 
Op basis van een analyse van het belang 
van de aspecten creativiteit en innovatie, 
en van sociale, economische, culturele en 
milieukwesties voor de stedelijke 
problematiek, moet hieraan specifieke 
aandacht worden besteed. 

Or. en

Amendement 200
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Unie, haar burgers en haar 
internationale partners worden 
geconfronteerd met allerhande 
bedreigingen van de veiligheid, zoals 
misdaad, terrorisme en massale 
noodgevallen als gevolg van door de mens 
veroorzaakte of natuurrampen. Deze 
bedreigingen kunnen grensoverschrijdend 
zijn en gericht zijn tegen fysieke 
doelwitten of cyberspace. Zo zijn aanvallen 
op internetsites van overheden en 
particuliere entiteiten niet alleen 
ondermijnend voor het vertrouwen van 
burgers maar hebben ze ook ernstige 
gevolgen voor sleutelsectoren als energie, 
vervoer, gezondheid, financiën of 
telecommunicatie.

De Europese Unie, haar burgers en haar 
internationale partners worden 
geconfronteerd met allerhande 
bedreigingen van de veiligheid, zoals 
misdaad, terrorisme, illegale immigratie en 
massale noodgevallen als gevolg van door 
de mens veroorzaakte of natuurrampen. 
Deze bedreigingen kunnen 
grensoverschrijdend zijn en gericht zijn 
tegen fysieke doelwitten of cyberspace. Zo 
zijn aanvallen op internetsites van 
overheden en particuliere entiteiten niet 
alleen ondermijnend voor het vertrouwen 
van burgers maar hebben ze ook ernstige 
gevolgen voor sleutelsectoren als energie, 
vervoer, gezondheid, financiën of 
telecommunicatie.

Or. it

Amendement 201
Theodoros Skylakakis
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.3.1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.1. Bestrijding van misdaad en 
terrorisme

6.3.1. Bestrijding van de georganiseerde
misdaad en terrorisme

Or. en

Amendement 202
Vittorio Prodi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel IV – punt 3.1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Het beoordelen van risico's en 
mogelijkheden van het gebruik van nieuwe 
technologieën en chemische stoffen, met 
inbegrip van nanomaterialen, in voeding, 
diervoeder en consumentenproducten; het 
ontwikkelen en valideren van 
geharmoniseerde meet-, identificatie- en 
kwantificatiemethoden, geïntegreerde 
teststrategieën en ultramoderne 
instrumenten voor de beoordeling van 
toxicologische gevaren, waaronder 
alternatieven voor dierproeven; het 
beoordelen van de gezondheidseffecten 
van milieuverontreiniging;

(a) Het beoordelen van risico's en 
mogelijkheden van het gebruik van nieuwe 
technologieën en chemische stoffen, met 
inbegrip van nanomaterialen, in voeding, 
diervoeder en consumentenproducten; het 
ontwikkelen, evalueren en valideren van 
geharmoniseerde meet-, identificatie- en 
kwantificatiemethoden, geïntegreerde 
teststrategieën en ultramoderne 
experimenteer- en computerinstrumenten 
(zonder dierproeven) voor de beoordeling 
van toxicologische gevaren en risico's, 
waaronder alternatieven voor dierproeven 
voor gezondheids- en milieu-effecten; het 
beoordelen van de gezondheidseffecten 
van milieuverontreiniging;

Or. en

Amendement 203
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel IV – punt 3.3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het JRC zal zich concentreren op de 
"20/20/20"-doelstellingen inzake klimaat 

Het JRC zal zich concentreren op de 
"20/20/20"-doelstellingen inzake klimaat 
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en energie en op het proces om de Unie 
voor 2050 om te vormen tot een 
concurrerende koolstofarme economie, en 
in dit verband onderzoek doen naar 
technologische en sociaaleconomische 
aspecten van:

en energie, en in dit verband onderzoek 
doen naar technologische en 
sociaaleconomische aspecten van:

Or. it

Motivering

Zoals de naam aangeeft, bestrijkt het kaderprogramma slechts de periode tot 2020, 
overeenkomstig de rest van de 2020-strategie en de 20-20-20-doelstelling.  In plaats van de 
aandacht te richten op mogelijke toekomstscenario's voor de decennia daarna, zouden we ons 
moeten concentreren op de verwezenlijking van de doelstellingen voor 2020.

Amendement 204
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel IV – punt 3.3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Energie-
/elektriciteitstransmissienetwerken, in het 
bijzonder modellering en simulatie van 
trans-Europese energienetwerken, analyse 
van technologieën voor 
slimme/supernetwerken, en 
realtimesimulatie van energiesystemen;

(b) Energie-
/elektriciteitstransmissienetwerken, in het 
bijzonder modellering en simulatie van 
trans-Europese energienetwerken, analyse 
van technologieën voor 
slimme/supernetwerken en potentieel voor 
energie-opslag, en realtimesimulatie van 
energiesystemen;

Or. en


